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 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร รหัสวิชา 1023202 ซึ่งอยู่ในหมวด
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เพ่ือน าไปสู่การสร้างกระบวนการคิด ซึ่งเนื้อหาบางส่วนเรียบเรียงจากประสบการณ์การท างานของ
ผู้เขียน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าจากต าราวิชาการ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา  1023202 

ชื่อวิชา   การพัฒนาหลักสูตร 

   Curriculum Development 

หน่วยกิต  2 (2-0-4) 

ภาคการศึกษา  1 

ปีการศึกษา  2557 

ผู้สอน   ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรประเภทต่างๆ หลักและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร   
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

การประเมินผลหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ในการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม 
ดังนี้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน
การพัฒนาหลักสูตร 

 2. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับแบบหลักสูตร 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน
การพัฒนาหลักสูตร 

 4. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์  และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 5. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 6. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร 

 7. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
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 8. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 

 9. มีทักษะในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        10.  มีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

 11. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 12. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ในการท างาน  
 13. มีความสามารถในการน าเสนอ และการสื่อสาร 

 14. มีความสามารถในการสรุปและบันทึกผลการเรียนรู้ 
 15. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน กล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น 

 

เนื้อหา 

 รายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  2 ชั่วโมง 
 บทที่ 2 แบบหลักสูตร     4 ชั่วโมง  
 บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร   4 ชั่งโมง 
 บทที่ 4 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  4 ชั่วโมง 
 บทที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้    4 ชั่งโมง 
 บทที่ 6 การประเมินหลักสูตร    4 ชั่วโมง 
 บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   4 ชั่งโมง 
 บทที่ 8 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร  4 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการสร้างงาน  ส่งเสริมกระบวนการคิด และการน าเสนองาน โดย
ครูผู้สอนเป็นผู้น าสรุปเพ่ิมเติมความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามหลักทฤษฎี โดยมี
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่มย่อย 

 2. ผู้เรียนน าเสนอผลการท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
 3. ผู้สอนสรุป อธิบายความรู้เพ่ิมเติมโดยใช้สไลด์น าเสนอความรู้ ประกอบการซักถาม 
อภิปราย และสรุปในรูปของแผนผังความคิด  
 4. ผู้เรียนจัดท ารายงาน ผลงาน บันทึกการเรียนรู้  
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สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสูตร 

 2. เอกสารต ารา หนังสือที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 4. เครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบนอินเทอร์เน็ต 

 5. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 

 1. สังเกตการตอบค าถามและตั้งค าถาม 

 2. สังเกตจากการอภิปราย  ซักถาม  และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน 

 3. การตรวจผลงาน 

 4. การทดสอบ 

 การให้คะแนน 

 1. คะแนนระหว่างเรียน      60% 

  1.1 ความสนใจ ใฝ่เรียน จากการเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรม 10% 

  1.2 คะแนนจากแบบบันทึกการเรียนรู้    10% 

  1.3 คะแนนรายงานและผลงานระหว่างเรียน   40% 

 2. คะแนนปลายภาค จากการทดสอบ     40% 

 เกณฑ์การประเมินผลให้ระดับผลการเรียน 

 การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 

  ระดับคะแนน   A       ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ     80-100 คะแนน 

  ระดับคะแนน   B+ ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ      75-79 คะแนน 

  ระดับคะแนน   B       ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ      70-74 คะแนน 

  ระดับคะแนน   C+ ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ      65-69 คะแนน 

  ระดับคะแนน   C       ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ      60-64 คะแนน 

  ระดับคะแนน   D+ ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ      55-59 คะแนน 

  ระดับคะแนน   D       ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ      50-54 คะแนน 

  ระดับคะแนน   F       ส าหรับผู้ได้คะแนนเท่ากับ       0-49 คะแนน 

 



(16) 
 

 

ก าหนดการสอนรายวิชา 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

1 บทท่ี1 

ความรู้พ้ืนฐาน 

เกี่ยวกับหลักสูตร 
1. ความหมายของหลักสูตร 
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
3. การจัดองค์ประกอบ     
ของหลักสูตร 
4. ความส าคัญของหลักสตูร 

 

1. ปฐมนิเทศการเรียนรายวิชา วิธีการเรยีน  
การประเมินผลการเรยีน 

2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ศึกษาความหมาย 

องค์ประกอบ การจัดองค์ประกอบ และ 

ความส าคญัของหลักสตูร แล้วร่วมกัน 

สรุปท าแผนผังความคดิ 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายทลีะประเด็น  
และสรุปร่วมกันในแต่ละประเด็น 

4. ผู้สอนสรุป เพิ่มเติมในแตล่ะประเด็น 

5. ผู้เรียนจดัท าบันทึกการเรียนรู ้
หมายเหตุ มอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าแบบหลักสูตรกลุม่ละ 1 

รูปแบบ และเตรยีมน าเสนอ 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

4. เครือข่าย 

การเรยีนรู ้
อินเทอร์เน็ต 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้

2 บทท่ี 2 

แบบหลักสูตร 
1.  หลักสูตรรายวิชา 
2.  หลักสูตรสัมพันธ์วิชาหรือ 

หลักสูตรสหสัมพันธ์  
3.  หลักสูตรแบบหมวดวิชา 
หรือหลักสูตรแบบกว้าง  
 

 

1. ผู้สอนทบทวนเกี่ยวกับหลักส าคญั 

ของปรัชญาการศึกษาโดยการใช้ค าถาม 

เป็นสื่อ 

2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแบบหลักสตูร 

ที่รับผิดชอบ โดยผูส้อนสุ่มผู้เรียนในกลุ่ม 

เป็นหัวหน้าการน าเสนอ และสรุปความรู ้
แต่ละรูปแบบ โดยเพื่อนสมาชิกที่ฟัง 
มีหน้าที่ตั้งค าถาม และอภิปรายเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด แล้ว 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรมการ 
ตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้

3 บทท่ี 2 

แบบหลักสูตร (ต่อ) 
4.หลักสูตรกิจกรรมหรือ 

ประสบการณ์  
5.หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  
6.หลักสูตรแบบแกน  

 

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแบบหลักสตูร 

ที่รับผิดชอบ (ต่อ)โดยผูส้อนสุ่มผู้เรียน 

ในกลุ่มเป็นหัวหน้าการน าเสนอ และสรุป 

ความรู้แตล่ะรูปแบบ โดยเพื่อนสมาชิก 

ที่ฟังมีหน้าที่ตั้งค าถาม และร่วมอภิปราย 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

 



(17) 
 

 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

 7. หลักสูตรแบบบูรณาการ 2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด   
แล้วบันทึกการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล 

3. สไลด ์

น าเสนอ 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้
4-5 บทท่ี 3 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

การพัฒนาหลักสูตร 
1.ปรัชญาการศึกษา 
2.จิตวิทยา 
3. เศรษฐกิจ การเมือง 
   การปกครอง 
4. สังคม จริยธรรม  
    วัฒนธรรม 

 5. วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี

6.ธรรมชาติความรู ้

 

1. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ละ 6 คน 

และมอบหมายใหผู้้เรยีนในแต่ละกลุ่ม 

รับผิดชอบศึกษาข้อมลูพื้นฐานการพัฒนา 
หลักสตูรคนละ 1 เรื่อง  
2. ผู้เรียนศึกษาข้อมลูพื้นฐานการพัฒนา 
หลักสตูรที่ได้รับมอบหมายจากเอกสาร 
ประกอบการสอน ต ารา เครือข่าย 

บนอินเทอร์เน็ต ท าความเข้าและสรุปความรู ้
3. ผู้เรียนที่ศึกษาเรื่องเดียวกันซึ่งอยู่คนละ 

กลุ่ม เข้ากลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน 

เรื่องที่ศึกษาเรื่องเดยีวกัน เพื่อให้เกิด 

ความรู้ ความเข้าใจและมุมมองที ่
หลากหลาย แตล่ะคนสรุปประเดน็ส าคัญ 

ของการเรียนรูเ้พื่อเตรียมไปถ่ายทอดให้ 
สมาชิกในกลุ่มเดิมของตนเอง 
3. ผู้เรียนแต่ละคนเข้ากลุม่เดิมของตนเอง  
น าเสนอและถ่ายทอดความรู้ในเรือ่งที่ 
รับผิดชอบเพื่อใหส้มาชิกทุกคนเรยีนรู ้
ทุกเรื่องของข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
หลักสตูร 
4. ผู้น าเสนอสไลด์เกีย่วกับข้อมูลพืน้ฐาน 

การพัฒนาหลักสูตรทีล่ะเรื่องให้ผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายและสรปุประเด็น 

ส าคัญของแตล่ะเรื่อง 

 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

4. เครือข่าย 

การเรยีนรู ้
อินเทอร์เน็ต 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้
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สัปดาห ์

ที ่
หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดและ

ประเมินผล 

  5. ผู้เรียนบันทึกการเรยีนรู้ของตนเอง 
หมายเหตุ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนทุกคน
ศึกษาความหมายและหลักการของการ
พัฒนาหลักสตูรสรุปท าแผนผังความคิด และ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 9 กลุ่ม รบัผิดชอบ
ศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
กลุ่มละ 1 รูปแบบ 

  

6 บทท่ี 4 

รูปแบบกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 

1. รูปแบบการพัฒนา 
หลักสตูรในช่วงต้น 

- รูปแบบของไทเลอร ์
- รูปแบบของทาบา 
- รูปแบบของฟอกซ์ 
- รูปแบบของกู๊ดแลด 

และริทเทอร ์

 

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอรูปแบบ 

กระบวนการพัฒนาหลักสตูรที ่
รับผิดชอบโดยผู้สอนสุม่ผูเ้รียนในกลุ่ม 

เป็นหัวหน้าการน าเสนอ และสรุป 

ความรู้แตล่ะรูปแบบ โดยเพื่อน 

สมาชิกที่ฟังมีหน้าที่ตั้งค าถาม และ 

อภิปรายเสนอแนะ 

2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด  
แล้วบันทึกการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้
7 บทท่ี 4 

รูปแบบกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 

2.  รูปแบบการพัฒนา
หลักสตูรในช่วงหลัง 
- รูปแบบของเคอร์ 
- รูปแบบของเชเลอร์และ 

อเล็กซานเดอร ์
- รูปแบบของโอลิวา 
- รูปแบบของ สสวท. 

-การสังเคราะหร์ูปแบบ 

 การพัฒนาหลักสตูร 

 

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอรูปแบบ 

กระบวนการพัฒนาหลักสตูรที่รบัผิดชอบ 

ผู้สอนสุม่ผูเ้รียนในกลุ่มเป็นหัวหนา้ 

การน าเสนอ และสรุปความรู้แตล่ะ 

รูปแบบ โดยเพื่อนสมาชิกที่ฟังมีหน้าท่ี 

ตั้งค าถาม และอภิปรายเสนอแนะ 

2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด แล้ว 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนมอบหมายให้ทุกกลุ่มศึกษา 
ความหมาย ขอบข่าย ภาระหน้าท่ีของ 
บุคลากร หน่วยงานน าหลักสูตรไปใช้ 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้
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สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

8 บทท่ี 5 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
1. ความหมายของ 
การน าหลักสูตรไปใช้ 

2. ขอบข่ายของการน า 
หลักสตูรไปใช้ 

3. ภาระหน้าที่ของบุคลากร 
และหน่วยงาน 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

 

1. ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนน าเสนอความหมาย  
ขอบข่ายภาระหน้าท่ีของบุคลากรและ 

หน่วยงานในการน าหลักสูตรไปใช้  เพื่อน 

สมาชิกที่ฟังมีหน้าที่ตั้งค าถาม และ 

อภิปรายเสนอแนะ และเพิ่มเติมในประเด็น 

ที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่น าเสนอ 

2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด แล้ว 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ  
ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีน 

แต่ละกลุ่มศึกษากระบวนการ และปัญหา 
ของการน าหลักสตูรไปใช้จากผู้เช่ียวชาญ ครู  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บันทึกและ 

เตรียมน าเสนอ 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้

9 บทท่ี 5 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
(ต่อ) 

4. สภาพและปัญหาการน า 
หลักสตูรไปใช้ 

 

1. ผู้สอนให้แต่ละกลุม่น าเสนอกระบวนการ  
ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้จากภาคสนาม 

2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด แล้ว 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกกลุม่ศึกษา 
ความหมาย จดุมุ่งหมาย ช่วงเวลา  
ขอบเขต หลักการ และประโยชน์  
การพัฒนาหลักสูตร และสรุปประเด็นส าคัญ 

 

บทสรุปการ
สัมภาษณ์
บุคลากรและ
หน่วยงาน 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้
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สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

10 บทท่ี 6 

การประเมินหลักสูตร 
1. ความหมายของการ 
ประเมินหลักสูตร 
2. จุดมุ่งหมายของการ 
ประเมินหลักสูตร 
3. ช่วงเวลาในการประเมิน 

หลักสตูร 
4. ขอบเขตของการประเมิน 

หลักสตูร 
5. หลักการในการประเมิน 

หลักสตูร 
6. ประโยชน์ในการประเมิน 

หลักสตูร 

 

1. ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนน าเสนอความหมาย  
จุดมุ่งหมาย ช่วงเวลา ขอบเขต หลักการ  
ประโยชน์ ของการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อน 

สมาชิกที่ฟังมีหน้าที่ตั้งค าถาม และ 

อภิปรายเสนอแนะ และเพิ่มเติมใน 

ประเด็นที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่น าเสนอ 

2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด แล้ว 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม 

เท่าจ านวนรูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
มอบหมายให้ศึกษากลุ่มละ 1 รูปแบบ 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรมการ 
ตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึกการ 
เรียนรู ้

11 บทท่ี 6 

การประเมินหลักสูตร 
(ต่อ) 

7. รูปแบบกระบวนการ 
ประเมินหลักสูตร 

 

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอรูปแบบการ 
ประเมินหลักสูตรที่รับผดิชอบโดยผู้สอน 

สุ่มผูเ้รียนในกลุ่มเป็นหัวหน้าการน าเสนอ  
และสรุปความรู้แตล่ะรูปแบบ โดยเพื่อน 

สมาชิกที่ฟังมีหน้าที่ตั้งค าถาม และ 

อภิปรายเสนอแนะ 

2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด แล้ว 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกกลุม่ศึกษา 
ความหมาย องค์ประกอบ ความเช่ือมโยง 
ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลกัสูตร
สถานศึกษา โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
และสรุปประเด็นส าคญั 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรมการ 
ตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึกการ 
เรียนรู ้
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สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

12 บทท่ี 7 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ความหมายของหลักสูตร 
สถานศึกษา 
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
สถานศึกษา 
3. ความเช่ือมโยงระหว่าง 
หลักสตูรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช  2551  และ 

หลักสตูรสถานศึกษา 
4. โครงสร้างเวลา 
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

1. ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนน าเสนอความหมาย  
องค์ประกอบ ความเช่ือมโยงระหวา่ง 
หลักสตูรแกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ส าหรับ
เพื่อนสมาชิกที่ฟังมีหน้าที่ตั้งค าถาม และ
อภิปราย เสนอแนะ และเพิ่มเติมในประเด็น
ที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่น าเสนอ 

2. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด และ 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเตรียม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้

13 บทท่ี 7 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (ต่อ) 

5. ปฏิบัติงานการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหลักสตูร 
สถานศึกษาท่ีเตรียมมา วิเคราะห์  
อภิปรายถึงความเชื่อมโยงกับหลักสูตร 
แกนกลางตามทีไ่ด้เรียนรู ้
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าใบงานการจัดท า 
หลักสตูรสถานศึกษา จ านวน 5 ใบงาน 

3. แต่ละกลุม่น าเสนอผลงานการจดัท า 
หลักสตูรสถานศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สอนให้ผู้เรียนแตล่ะคนศึกษา 
เกี่ยวกับปัญหาและแนวโนม้การพฒันา 
หลักสตูรจากเอกสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สรุปประเด็นส าคญั 

 

1. หลักสูตร 
สถานศึกษา 
2. ใบงาน 

การจัดท า 
หลักสตูร 
สถานศึกษา 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. ผลงานการท า 
ใบงาน 
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สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อเร่ือง กิจกรรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

14 บทท่ี 8 

ปัญหาและแนวโน้ม 

การพัฒนาหลักสูตร 

 

1. ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนน าเสนอปญัหาและ 

แนวโน้มการพัฒนาหลักสตูรจาก 

การศึกษาเอกสาร  เพื่อนสมาชิกท่ีฟังมี 
หน้าท่ีตั้งค าถาม และอภิปรายเสนอแนะ  
และเพิ่มเติมในประเด็นที่ไมซ่้ ากับกลุ่มที ่
น าเสนอ 

2.ผู้เรียนร่วมกันจดัท าแผนผังความคิด และ 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนแต่ละ 

กลุ่มสรุปประเด็นปญัหาและแนวโน้ม 

การพัฒนาหลักสูตร และไปสมัภาษณ์ครู 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 

 

1. เอกสาร 
ประกอบ 

การเรยีน 

การสอน 

2. ต ารา 
3. สไลด ์

น าเสนอ 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรมการ 
ตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้

15 บทท่ี 8 

ปัญหาและแนวโน้ม 

การพัฒนาหลักสูตร 
(ต่อ) 

 

1.ผู้สอนให้แตล่ะกลุ่มน าเสนอปัญหาและ 

แนวโน้มการน าหลักสตูรจากภาคสนาม 

2.ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
3.ผู้เรียนร่วมกันจดัท าแผนผังความคิด และ 

บันทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หมายเหตุ ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ 

ปลายภาคเรยีน 

 

บทสรุปการ
สัมภาษณ์
บุคลากรและ
หน่วยงาน 

 

1. การสังเกต 

พฤติกรรม 

การตอบค าถาม  
และร่วมอภิปราย 

2. การน าเสนอ 

ผลงาน 

3. การตรวจ 

บันทึก 

การเรยีนรู ้
16 สอบปลายภาคเรียน 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. บอกความหมายของหลักสูตร และอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของความหมายนั้นได้ 
 2. บอกองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร วิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตรที่คุ้นเคย
เช่น หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 
 3. อธิบายแนวคิดและความส าคัญของการจัดองค์ประกอบของหลักสูตรได้ 
 4. อธิบายและวิพากษ์ความส าคัญของหลักสูตรได้ 
 5.   สามารถแสวงหาความรู้ได้ 
 6.   สามารถน างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของหลักสูตร 

 2. องค์ประกอบของหลักสูตร  
 3. การจัดองค์ประกอบหลักสูตร  
 4. ความส าคัญของหลักสูตร 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและปรัชญาการศึกษา โดยใช้กระบวนการ     
ถาม-ตอบ และอภิปรายแนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษาและปรัชญาการศึกษาแต่ละแขนง 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความหมายของหลักสูตรของนักการศึกษาต่างๆ แล้วให้
สรุปเป็นความหมายของกลุ่ม เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอความหมายของหลักสูตร เพ่ือนร่วมชั้น
ร่วมกันวิเคราะห์ที่มาของความหมายของหลักสูตร เช่นความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาการศึกษา 
แล้วร่วมกันสรุปค าส าคัญของความหมายหลักสูตร 
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 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร จากความหมายของ
หลักสูตร และแนวคิดพ้ืนฐานขององค์ประกอบหลักสูตรของไทเลอร์ สรุปองค์ประกอบส าคัญที่ 
ขาดไม่ได้ของหลักสูตร แล้วผู้สอนน าเสนอหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎี ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิพากษ์การจัดองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคล้องเพียงใด จากนั้นร่วมกันสรุปแนวคิดส าคัญของการจัดองค์ประกอบของ
หลักสูตร 

 4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันวิเคราะห์  อภิปรายความส าคัญของหลักสูตรต่อการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน และสรุปร่วมกัน 

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องที่เรียน บันทึกการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ที่ได้รับ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี ้
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การพัฒนาหลักสูตร” 

 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ต่างๆด้วย Microsoft Power Point 

 4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 5. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการน าเสนองานกลุ่ม 

 2. ตรวจผลงานการคิดค าหลัก แสดงแผนผังความคิด การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
 3.  ท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ ความหมาย 
องค์ประกอบ การจัดองค์ประกอบ และความส าคัญของหลักสูตร แต่ก่อนน าเสนอความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร ขอเสนอแนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ให้เห็น
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

 

แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 
 แนวคิดส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของหลักสูตรคือการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 

1. การศึกษา 

1.1 ความหมายของการศึกษา 
ค าว่า “การศึกษา” เป็นภาษาสันสกฤต ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า “สิกขา” และ

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตสถาน, 2539: 12) ให้ความหมายว่า 
การเล่าเรียน การฝึกฝน และการอบรม  

นอกจากนี้  “การศึกษา” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Education” ซึ่งใน
พจนานุกรม The Advance Learner’s Dictionary of Current English ได้นิยามความหมายของ
การศึกษา สรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ (Hornby, Gatenby & Wakefield, 1961 : 368) 

1. การศึกษาคือการสอนและการฝึกหัดผู้เยาว์ 
2.   การศึกษาหมายถึงระบบการสอน 

3.   การศึกษาคือความรู้และความสามารถที่ได้พัฒนาแล้ว โดยผ่านการสอนและ
การฝึกหัด 

กู๊ด (Good, 1973 :191) เสนอความหมายของการศึกษาไว้ในพจนานุกรม
การศึกษา (Dictionary of Education) ดังนี้ 

1.  การศึกษาเป็นกระบวนการที่บุคคลน ามาพัฒนาความสามารถ เจตคติ และ
พฤติกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าอันเป็นที่พึงปรารถนาในสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ 



                                        4 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

2.  การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งเลือกสรรและจัดสิ่งแวดล้อมให้บุคคล
ได้รับความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุดตามที่สังคมปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการที่โรงเรียนเป็นผู้จัด 

3.  การศึกษาเป็นศิลปะการถ่ายทอดความรู้จากอดีต ซึ่งจัดไว้อย่างมีระเบียบให้แก่
บุคคลแต่ละรุ่น 

พระธรรมปิฎก (2542 :11) ให้ความหมายของการศึกษาว่าหมายถึง การเรียนรู้ 
ฝึกฝน และพัฒนา 

สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546 : 5) ให้ความหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนวิธีส่งเสริมให้
บุคคลเจริญเติบโต และมีความงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2548 : 4) สรุปความหมายของการศึกษาว่า การศึกษา
เป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างเสริมให้บุคคลเป็นสมาชิก
ที่มีคุณภาพของสังคม 

จากความหมายของการศึกษาประมวลได้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลปะในการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1.2 บทบาทของการศึกษา 
พระธรรมปิฎก (2542 :12) กล่าวว่า “ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตที่อยู่ได้ด้วยการศึกษา 

และจะอยู่ดียิ่งขึ้นไปด้วยการศึกษายิ่งขึ้น ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตแห่งการศึกษา ถ้าชีวิตไม่มีการศึกษาก็ไม่มี
ความหมาย” การศึกษาจึงเป็นวงจรการด ารงชีวิตขิงมนุษย์ 

ทิศนา แขมมณี (2553 :173-174) ได้สรุปพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษาว่า การศึกษาควรประกอบด้วยองค์ 3 คือ ความรู้ ความคิด และความ
ประพฤติ ทางด้านความรู้นั้นประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางธรรม ซึ่งได้แก่ความรู้ใน
การวางตัว การประพฤติ และการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เป้าหมายของ
การศึกษาความรู้ทุกอย่างก็เพ่ือให้เกิดปัญญา ซึ่งต้องอาศัยการน าความรู้มาพิจารณาใคร่ครวญ ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย า และฝึกฝนการน าความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถใน
การประยุกต์ และผสมผสานหลากหลายศาสตร์ หลายวิชาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความช านาญ รวมทั้งรู้จักใช้ความรู้อย่างถูกทาง ซึ่งอาศัยความรู้ ความคิดที่
ถูกต้องแล้ว ยังต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมตามคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ได้แก่ ความ
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ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความเคารพ
ผู้อ่ืน ความไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ความจริงใจ ความเอ้ือเฟ้ือ และความขยันหมั่นเพียร  การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง อาศัยการขบคิดพิจารณาให้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริง 
และเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนเกิดความช านาญ รวมทั้งการเรียนรู้จากความคิดของผู้อื่นด้วย 

บทบาทหน้าที่ของการศึกษาอาจสรุปได้ดังนี้ 
1.  การศึกษาในฐานะเครื่องมือฝึกฝนอาชีพแก่บุคคล 

การศึกษามีบทบาทในพัฒนาบุคคลแต่ละคน เพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ และ
ความสามารถเพ่ือการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงต้องมีจัดสอนในหลากหลายอาชีพ และหลายระดับ 

2.  การศึกษาในฐานะเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม 

การศึกษามีบทบาทในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่
สมาชิกของสังคมทุกคนยึดถือร่วมกัน สมาชิกของสังคมจะด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพก็ต่อเมื่อ
บุคคลนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่จะช่วยในการปรับตัวของบุคคลคือ
การเรียนรู้ และยอมรับวัฒนธรรมของสังคม และเมื่อพิจารณาสังคมในระดับชาติ ความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศย่อมขึ้นกับสมาชิกของสังคมในชาติ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการต่างๆที่ก้าวหน้า 
และเป็นสมาชิกท่ีดี อยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมที่ดีงาม 

3.  การศึกษาในฐานะเครื่องมือสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ 
การศึกษามีบทบาทที่จะหล่อหลอมคนในชาติให้ เป็นบุคคลที่ เสียสละ

ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ของประเทศชาติ มีความรัก สามัคคี  
บทบาทของการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล สังคม และ

ประเทศชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางแผน แสวงหาหนทางที่ดีมีประสิทธิภาพที่จะด าเนินการจัด
การศึกษาให้แก่บุคคลของชาติอย่างหลากหลาย ผ่านกระบวนการ ช่องทางต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนากลุ่มของบุคคลต่างๆทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 

2. ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษาเป็นแก่นของแนวคิดที่เป็นตัวก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยปรัชญาการศึกษาท่ีเป็นสากลมี 5 ปรัชญาการศึกษา 

2.1 ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)  

ปรัชญาสารัตถน ิยมเป ็นปรัชญาที ่เน ้นการถ่ายทอดเนื ้อหาสาระที ่เป ็น
ประโยชน์ จากผู้สอนสู่ผู้เรียน การเรียนการสอนเน้นการบรรยาย การอธิบายเพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้
เนื้อหาเป็นการส่งถ่ายความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง 
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  2.2 ปรัชญานิรันตรนิยม (Perennialism)  

 ปรัชญานิรันตรนิยมเป็นปรัชญาที่เน้นเนื้อหาสาระ และการถ่ายทอดมรดกทาง
ความรู้และวัฒนธรรม เหมือนปรัชญาสารัตถะนิยม แต่ปรัชญานี้อิงความเชื่อทางศาสนาที่การเรียนรู้
ของคนคงทนไม่เปลี่ยนแปลงต้องอนุรักษ์และถ่ายทอด เช่น การมีเหตุผล จ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ 
และปฏิบัติ ความรู้ในเนื้อหาต่างๆย่อมน าไปสู่การสร้างปัญญา ปรัชญานี้ยังเน้นการเรียนการสอน  
โดยใช้บรรยาย การอภิปราย ถกเถียง โดยมีผู้สอนเป็นผู้น า 

   2.3 ปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism)  

ปรัชญาพิพัฒนนิยมเป็นปรัชญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ได้เนื้อหาการ
เรียนรู้  มิใช่การเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่ ได้มาจากการถ่ายทอดของผู้สอน กระบวนการเรียนรู้มี
ความส าคัญเท่าๆกับเนื้อหาความรู้ 
   2.4 ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  

ปรัชญาปฏิรูปนิยมเป็นปรัชญาที่เน้นกระบวนการการเรียนรู้ แต่มิได้เน้นเฉพาะ
เนื้อหาความรู้วิชาการ แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิถีของชีวิต การ
พัฒนาการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหา และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   2.5 ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)  

 ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเป็นปรัชญาที่มองความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้เป็นเรื่อง
ของบุคคลคนเรามีความแตกต่างกันทั้งความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ทุกคนควรมีโอกาส
เรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ ควรเรียนตามศักยภาพ และเต็มศักยภาพของตนเอง 
   ปรัชญาการศึกษาเป็นแนวคิดส าคัญของการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน การเรียนรู้หลักการ แนวคิดของปรัชญาแขนงต่างๆ ท าให้สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องราว
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร เช่น ความหมาย แบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

 

ความหมายของหลักสูตร 
 ค าว่า“หลักสูตร” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า“Curriculum”ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละตินว่า“Currere” หมายถึง“Running Course” หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ซึ่งต่อมาได้น าศัพท์
นี้มาใช้ในทางการศึกษาว่า “Running Sequence of Courses or Learning Experiences”การที่
เปรียบเทียบหลักสูตรกับสนามหรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง อาจเนื่องจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือจบหลักสูตรใดๆ นั้น  ผู้เรียนจะต้องเรียนและฟันฝ่าความยากของวิชาหรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามล าดับเช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องวิ่งแข่งและ
ฟันฝ่าอุปสรรค  เพ่ือชัยชนะและความส าเร็จ อีกนัยหนึ่งหลักสูตรจะเปรียบเสมือนลู่วิ่ง หรือแนวทาง
ในการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน 
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 หลักสูตร เป็นค าศัพท์ทางการศึกษาค าหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย และมีผู้ให้ความหมายไว้
มากมายและแตกต่างกันไป บางความหมายมีขอบเขตกว้าง บางความหมายมีขอบเขตแคบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของบุคคลนั้นๆ ที่มีต่อหลักสูตรยกตัวอย่างเช่น ครูบางคน
คิดว่าหลักสูตร คือ เอกสารหลักสูตรที ่จัดพิมพ์เป็นเล่มโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนผู้บริหารโรงเรียนอาจจะคิดว่า หลักสูตรเป็นแผนหรือแนวทางการจัดการศึกษา ซึ่งครูต้องจัด
ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน และผู้บริหารโรงเรียนต้องรับผิดชอบบริหารให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว   
เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความหมายของหลักสูตรที่มีผู้กล่าวถึง และใช้กันมากมี  5 ประการ ใช้ตัวย่อว่า
SOPEA ซึ่งมาจากความหมายของหลักสูตรแต่ละลักษณะในภาษาอังกฤษ เพ่ือง่ายต่อการจดจ า 
(ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539: 34) 

 S มาจาก Curriculum as Subjects and Subject Matter 

  หลักสูตร  คือ  รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน 

 O มาจาก Curriculum as Objectives 

  หลักสูตร  คือ  จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ 
 P มาจาก Curriculum as Plans 

  หลักสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีคาดหวังแก่นักเรียน 

 E มาจาก Curriculum as Learners’ Experiences 

  หลักสูตร  คือ  ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน 

 A มาจาก Curriculum as Educational Activities 

  หลักสูตร  คือ  กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน 

 

รายละเอียดของความหมายหลักสูตรตามแนวการสรุป SOPEA มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน (Curriculum as Subjects and 

Subject Matter) 

  หลักสูตรในความหมายนี้เป็นการให้ความหมายว่า  หลักสูตร  คือ  รายวิชาหรือเนื้อหา
ที่จัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหลักสูตร       
ในความหมายนี้ ได้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ในอดีต และยังคงเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่ให้ความหมาย   
ของหลักสูตรในลักษณะนี้  ได้แก่ 

  บ๊อบบิท (Bobbitt, 1918: 42) ได้ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ รายการของสิ่งต่างๆ
ที่เด็กและเยาวชนต้องท า และมีประสบการณ์ด้วยวิธีการพัฒนาความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ
ดังกล่าวให้ดี เพ่ือสามารถด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ 
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 โบแชมพ์ (Beauchamp,1968: 83) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเนื้อหาวิชาคือ
ศูนย์กลางของหลักสูตร 

 กู๊ด (Good, 1973: 75) ได้ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือกลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบ 
หรือล าดับวิชาที่บังคับส าหรับการจบการศึกษา หรือเพ่ือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลัก ๆ 

 เมื่อพิจารณาจากแนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษาจะพบว่า ความหมายของหลักสูตรตาม
แนวคิดนี้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาสารัตถะนิยม และนิรันตรนิยม ซึ่งแนวคิดปรัชญาการศึกษา     
ทั้งสองปรัชญาต่างเน้นเนื้อหาสาระ  
 2. หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ (Curriculum as Objectives) 

  นักการศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบางกลุ่มได้ใช้จุดหมายและจุดประสงค์     
ที่ ผู้เรียนพึงบรรลุเป็นฐานในการวางแผนหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรในความหมายของคนกลุ่มนี้  
จึงหมายถึง สิ่งที่นักเรียนต้องเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายและจุดประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากความหมายของหลักสูตรดังนี้ 
  ลาวาเทลลีและคณะ (Lavatelli et al, 1972 อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539: 

5) ให้ความหมายหลักสูตรไว้ว่าเป็นจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่น าไปสู่ การจัดการเรียนการสอน การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก ซึ่งโรงเรียนวางแผนไว้  

  จอห์นสัน (Johnson, 1973 อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539: 5) นักการศึกษา
อีกผู้หนึ่งที่ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรเกี่ยวข้องไม่เฉพาะกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องกระท า
ในสถานการณ์การเรียนรู้เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ (หรือสามารถท าได้) อันเป็นผล
มาจากสิ่งที่เขากระท าด้วย หลักสูตร ได้แก่ สิ่งที่เป็นผลตามมาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น หลักสูตรเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความตั้งใจ  เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่ตั้งใจเอาไว้  และมุ่งหวังจะให้บรรลุโดย
กระบวนการทางการสอน การจัดประสบการณท์ี่ผู้เรียนได้กระท า 
  ความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดนี้อาจเป็นผลมาจากแนวคิดขององค์ประกอบ
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวตั้งขององค์ประกอบ
อ่ืนที่ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 

 3. หลักสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน 
(Curriculum as Plans) 

  ความหมายของหลักสูตรในลักษณะแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้  หรือ
ประสบการณ์ที่คาดหวังแก่ผู้เรียนนี้ จะเน้นแสดงเกี่ยวกับจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ การออกแบบ
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ (คือ การสอน) และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้
ปฏิบัติ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  และพฤติกรรมตามที่ก าหนดในหลักสูตร แผนนี้ 
ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ 
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หลักสูตรในลักษณะแผนนี้  ยังอาจหมายถึง  กลุ่มของแผนย่อยต่างๆ  ที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังด้วย  นักการศึกษาที่ให้ความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดนี้  
ได้แก่ 

  ทาบา (Taba, 1962: 10) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร คือ แผนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
จุดประสงค์และจุดหมายเฉพาะ การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และ 

การประเมินผล 

  เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor &  Alexander, 1974: 6) กล่าวถึงความหมาย
หลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายหรือจุดหมายที่วางไว้ โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

  ส าหรับในประเทศไทย ได้มีนักการศึกษาให้ความหมายของหลักสูตรในลักษณะนี้  
ดังนี้ 
  สุมิตร คุณากร (2520: 2) กล่าวว่าหลักสูตร หมายถึง โครงการให้การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษา 

ที่ก าหนดไว้ 
  สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ (2521: 1) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนหรือแนวทาง   
การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่ชี้แนะให้ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้จัดประสบการณ์ทั้งมวลตามท่ีหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้
เยาวชนหรือพลเมืองของประเทศได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์
ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของชาติ 
  ธ ารง บัวศรี (2542: 7) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท า
ขึ้นเพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  ความหมายของหลักสูตรที่หมายถึงแผนหรือแผนแบบมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดย
ระบุองค์ประกอบที่ส าคัญของแผนที่จะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน คือจุดมุ่งหมาย 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

4. หลักสูตรคือ ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน (Curriculum as 

Learners’ Experiences) 

  ความหมายของหลักสูตรในลักษณะประสบการณ์ทั้งปวง เน้นมุมมองของประสบการณ์ 
ทั้งมวลที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ซึ่งความความหมายในลักษณะที่กว้างนักการศึกษาที่ให้ความหมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดนี้  ได้แก่ 
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  วิลเลอร์ (Wheeler, 1974:11) ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรคือประสบการณ์
การเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนหรือสถานการศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน 

  แฮส (Hass, 1980: 5) ให้ความหมายหลักสูตรว่าเป็นประสบการณ์ทั้งปวงที่ผู้เรียนแต่ละคน
ได้รับจากโปรแกรมการศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ ทั้งนี้ได้ร่างแผนไว้โดยใช้ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติในวิชาชีพทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

  เปรื่อง กิจรัตนี (2532: 3) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรคือมวลประสบการณ์
ที่โรงเรียนจัดเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมการเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร สิ่งที่สังคมมุ่งหวัง   
ให้เด็กได้รับวิถีทางต่าง ๆเพ่ือน าเด็กไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
  ในปัจจุบัน นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้ให้ความหมายส าคัญต่อ
ความหมายของหลักสูตรในลักษณะการจัดประสบการณ์ต่างๆ แก่ผู้เรียนมากขึ้น บุคคลเหล่านี้เห็นว่า
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา การเรียนการสอน
ควรจัดให้สนองความต้องการ และความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละคน ดังนั้น ผู้สอนจึงควรสอน
หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้กระท าจนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้  และมีการพัฒนาการตามที่ได้
ก าหนดไว้ มิใช่เน้นสอนตามเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ซึ่งความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดนี้
สอดคล้องกับปรัชญาปฏิรูปนิยม และปรัชญาพิพัฒนนิยม แต่ความหมายของหลักสูตรคือมวล
ประสบการณ์เป็นความหมายที่กว้างขวางเป็นนามธรรมสูง 
 5. หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน (Curriculum as Educational 

Activities) 

  ความหมายของหลักสูตรในลักษณะกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียนนี้ จะมอง
หลักสูตรในแง่ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักการศึกษาที่ให้ความหมายของหลักสูตรในลักษณะนี้  
ได้แก่   
  เซฟเวอร์ และ เบอร์เลค (Shaver &  Berlak, 1968: 9) ให้ความหมายของหลักสูตร 
คือ กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆที่จัดให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  
  ทรั้มพ์ และ มิลเลอร์ (Trump & Miller, 1973: 12) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง 
กิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่างๆที่เตรียมการไว้ และจัดให้แก่ผู้เรียนโดยโรงเรียนหรือระบบ
โรงเรียน 

  ความหมายตามแนวคิดนี้หลักสูตรมิได้หมายความเพียงแต่หนังสือหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีความหมายถึงกิจกรรมและประสบการณ์ทั้งหลายที่จัดให้กับเด็ก  
ซึ่งรวมถึงการสอนของครูด้วย ความหมายของหลักสูตรในลักษณะกิจกรรมทางการเรียนการสอน
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม 
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  ความหมายของหลักสูตรมีความหลากหลายขึ้นกับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา เช่น
หลักสูตรที่มีความหมายเป็นรายวิชาซึ่งเน้นเนื้อหาน่าจะมาจากแนวคิดปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม 
และนิรันตรนิยม หลักสูตรหมายถึงกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน ย่อมสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนนิยม และหลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา
การศึกษาปฏิรูปนิยม และเมื่อพิจารณาให้ความหมายจากรากศัพท์ของหลักสูตร Curriculum มาจาก 
ภาษาละตินคือ Currere หมายถึงลู่วิ่ง และก าหนดความหมายให้เป็นรูปธรรม หลักสูตรจะหมายถึง 
แผนหรือแผนแบบที่มีองค์ส าคัญคือจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการประเมินผล ส าหรับเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

องค์ประกอบของหลักสูตร (Curriculum Components) 

 จากค านิยามหรือค าจ ากัดความของหลักสูตร นอกจากชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรมีสาระส าคัญและ
มีความหมายอย่างไรแล้ว ยังสามารถชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของหลักสูตรด้วย นักการศึกษา
หลายท่าน  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 ไทเลอร์ (Tyler, 1949: 1) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรทีส่ าคัญควรมีดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายที่โรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนได้รับ 

 2. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้จุดหมายบรรลุผลตามที่ก าหนด 

 3. วิธีการจัดประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

 4. วิธีการประเมินผลเพ่ือให้ตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

 ทาบา (Taba, 1962: 10) กล่าวว่า หลักสูตรควรมีองค์ประกอบอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ 

 1. วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 

 2. เนื้อหาวิชา และจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 

 3. กระบวนการเรียนการสอนหรือการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4. โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร 

 สุมิตร คุณานุกร (2520: 9) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรควรมี 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 1. ความมุ่งหมาย (Objective) 

 2. เนื้อหา (Content) 

 3. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 

 4. การประเมินผล (Evaluation) 
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 ธ ารง บัวศรี (2542: 8) กล่าวว่า ส าหรับหลักสูตรนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญและขาดไม่ได้
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 

 2. จุดประสงค์ของการเรียนการสอน (Instructional Objectives) 

 3. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ (Content and Experiences) 

 4. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) 

 5. วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media and Materials) 

 6. การประเมินผล (Evaluation) 

 การจ าแนกองค์ประกอบของหลักสูตรดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอาจจะแตกต่างกันบ้าง          
แต่องค์ประกอบที่ส าคัญเหมือนกันอย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หลักสูตรสามารถน าหลักสูตร      
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน และการประเมินผล โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 

  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ 

ผู้ที่จะผ่านหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญ เพราะเป็นตัวก าหนดทิศทางและขอบเขต
ในการให้การศึกษาแก่เด็กช่วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรการอย่างหนึ่ง  
ในการประเมินผล 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษามีอยู่หลายระดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมายระดับหลักสูตรซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายที่บอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เป้าหมายของหลักสูตรนั้นๆในภาพรวม เป็นจุดมุ่งหมายที่กว้างและ
ครอบคลุมทุกรายวิชา ส่วนจุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นจุดมุ่งหมายที่แคบลงมารายวิชาที่จะเน้นสร้าง
คุณลักษณะที่แตกต่างกันให้กับผู้เรียนของแต่ละรายวิชา ดังนั้นรายวิชาจึงมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ไว้ต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายรายวิชาก็จ าเป็นต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใหญ่ของหลักสูตร นอกจากนี้
ผู้สอนรายวิชาจะก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนเนื้อหาแต่ละบท แต่ละหน่วยการเรียนรู้ในรูปของ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม แม้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษามีหลายระดับดังกล่าวแล้ว แต่จุดมุ่งหมาย        
ทุกระดับย่อมสอดคล้องกันและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

 2. เนื้อหา (Content) 

  เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว กิจกรรมขั้นต่อไปคือ การเลือกเนื้อหา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่ งหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยด าเนินการตั้งแต่การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การเรียงล าดับเนื้อหาสาระ พร้อมทั้ง 
การก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 
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 3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activity) 

  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องระบุไว้หลักสูตร ต่อเนื่องจากการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาของหลักสูตร โดยกิจกรรมที่ก าหนดจะต้องให้ผู้เรียนสามารถเกิด      
การเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จิตวิทยาการเรียนการสอน ตลอด
ทั้งปรัชญาการศึกษาของแต่ละระดับ จึงท าให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

 4. การประเมินผล (Evaluation) 

  การประเมินผลคือการหาค าตอบว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลตามที่หลักสูตรก าหนดไว้
เพียงใด การก าหนดวิธีการประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

การจัดองค์ประกอบของหลักสูตร 
 การออกแบบหลักสูตรเป็นการจัดองค์ประกอบของหลักสูตร และองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตรที่ขาดไม่ได้ ได้แก่ จุดหมาย เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล  
การจัดองค์ประกอบทั้ง 4 จะต้องมีความสอดคล้องกัน นักออกแบบหลักสูตรจึงต้องเป็นผู้มีทักษะ และ
ความสามารถในการออกแบบองค์ประกอบทั้ง 4 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นักออกแบบ
หลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ ในหลักสูตรที่จะพัฒนา มีความรู้ในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดหมาย ว่าจะก าหนดขอบเขตกว้างขวางเพียงใด  จึงเหมาะสมกับประเภทของ
หลักสูตร และต้องมีความเชี ่ยวชาญ ช านาญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเนื้อหาของหลักสูตร ด้วยการจัดองค์ประกอบของหลักสูตรต่างๆ 
ผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบของหลักสูตร อาจเป็นนักพัฒนาหลักสูตร  
หรืออาจให้ผู้ใช้หลักสูตรร่วมในการออกแบบ การจัดองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรนั้น ควรใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ สิ่งของ งบประมาณ 
ทรัพยากรมนุษย์ สถานที่  เป็นต้น 

 การจัดองค์ประกอบทั้ง 4 มักจะเรียงล าดับก่อนหลังโดยก าหนดจุดหมาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์เป็นตัวน าทางหรือเป็นตัวก าหนดงาน และสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบแรก จุดหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์นี้เองใช้เป็นเครื่องมือก าหนดสาระหรือเนื้อหา
ขององค์ความรู้ที่จัดให้แก่ผู้เรียน เมื่อนักออกแบบได้ก าหนดองค์ประกอบที่ 2 อันได้แก่ เนื้อหาสาระ
แล้ว  นักออกแบบจะต้องสร้างรูปแบบของการก าหนดเนื้อหาสาระ  ว่าจะประกอบไปด้วยรายวิชา    
ที่แยกจากกัน  หรือจะจัดเป็นกลุ่มวิชา  หรือจะผสมผสานกลุ่มวิชาหรือบูรณาการองค์ความรู้ เนื้อหา
หรือองค์ความรู้ที่ศึกษาจะมีส่วนใดที่จ าเป็นต้องมี (บังคับ) ส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบตามความสนใจ 
(เลือกได้) หลังจากได้ก าหนดเนื้อหาสาระแล้ว องค์ประกอบที่ 3 ที่จัดตามมาคือ การจัดกิจกรรม    
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การเรียนการสอน จะออกแบบอย่างไร ให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะใช้
วิชาการสอนแบบใดได้บ้าง ส าหรับองค์ประกอบที่ 4 คือวิธีการประเมินผล การออกแบบจะใช้ 
การประเมิน โดยก าหนดสัดส่วนกฎเกณฑ์อย่างไร  จึงเกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ   
 ส าหรับการออกแบบแต่ละองค์ประกอบจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. การจัดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  การจัดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นสิ่งที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
เมื่อ ได้ศึกษาจบหลักสูตรนั้นๆ การก าหนดจุดหมายต้องก าหนดให้มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน แนวคิดทางปรัชญา จิตวิทยา และองค์ความรู้ต่างๆ จุดหมายจะเป็นภาพรวม
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ในกรณีการออกแบบหลักสูตรระดับชาติ เช่น หลักสูตรประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยโครงสร้างของหลักสูตรที่ประกอบด้วย     
วิชาบังคับ วิชาเลือก กิจกรรมต่างๆ หลักสูตรประเภทนี้จ าเป็นต้องมีจุดหมายย่อยๆในระดับวิชา 
จุดหมายย่อยนี้ใช้ค าว่า จุดประสงค์ของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาแทน ซึ่งจุดมุ่งหมายย่อยๆ เหล่านี้จะ
ก าหนดภายใต้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร แต่ส าหรับระดับการเรียนการสอน นิยมใช้ค าว่าวัตถุประสงค์ 
ดังรายละเอียดตามภาพประกอบที่ 1.1 
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ภาพประกอบที ่1.1 แผนผังแสดงจุดมุ่งหมายระดับต่าง ๆ 

 

 การก าหนดจุดหมายในระดับต่างๆ นักออกแบบหลักสูตรควรก าหนดจุดหมายให้ครอบคลุม
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือให้ครอบคลุมด้านความรู้ (Knowledge) กระบวนการ 
(Process) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) ในการก าหนดสัดส่วนหรือความมากน้อย      
ของพฤติกรรมด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาและธรรมชาติของวิชาเหล่านั้น 

 ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาน้อย หรือที่นิยมเรียกกันว่าหลักสูตรระยะสั้น 
จุดหมายของหลักสูตรเขียนในลักษณะคล้ายจุดประสงค์รายวิชา หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เนื่องจากหลักสูตรนั้นเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างเฉพาะและไม่มีความซับซ้อนมากนัก 

 2. การจัดเนื้อหา   
  เนื้อหาบางเรื่องหรือองค์ความรู้ของหลักสูตร จะมีขอบเขตมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยทั่วไปหลักสูตรที่พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเนื้อหามาก ได้แก่ หลักสูตร

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

แต่ละหน่วยการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

แต่ละแผนการเรียนการสอน 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

องค์ความรู ้
จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

ผู้เรยีน 

จุ จุดหมายของหลักสตูร 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

ปรัชญา
การศึกษา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

จิตวิทยา
การศึกษา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

สภาพสังคม 
วัฒนธรรม 

จุ
ด
ป
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ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

จุดประสงค์
รายวิชา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

จุดประสงค์
รายวิชา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

จุดประสงค์
รายวิชา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
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า
ย
วิ
ช
า

จุดประสงค์
รายวิชา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
ย
วิ
ช
า

จุดประสงค์
รายวิชา 

จุ
ด
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์
ร
า
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา  ซึ่งผู้ออกแบบจะให้ความส าคัญกับเนื้อหารายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบอยู่      
จนบางครั้งเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดเวลาในการศึกษา เพราะนักออกแบบแต่ละคนต่างก็มีความหวังดี  
ที่จะใส่ทุกอย่างที่คิดว่าส าคัญ จ าเป็นและเป็นประโยชน์โดยมิได้ดูสภาพหรือบริบทด้านอื่นๆ ประกอบ 
ซายส์ (Zais, 1976: 343) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระไว้ 4 ประการ คือ (1) ความส าคัญ    
(2) ประโยชน์และความจ าเป็น (3) ความน่าสนใจ และ (4) ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของ
มนุษย์ ดังนั้นการจัดเนื้อหาสาระของนักออกแบบหลักสูตรรายวิชาควรจะต้องพิจารณาปั จจัย
องค์ประกอบ และบริบทอ่ืนๆ ในการก าหนดเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ซายส์ (Zais, 1976: 343) ได้เสนอวิธีการ และลักษณะออกแบบหลักสูตร โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะคือ(1) การออกแบบโดยมีศูนย์กลางที่เนื้อหาวิชา (2) การออกแบบโดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  และ (3) การออกแบบโดยใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง ในกรณีท่ีรูปแบบเป็นการน าเนื้อหา 
เป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งไปที่การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ผู้สอน
อาจจะเป็นผู้มีบทบาทมาก การเรียนการสอนอาจใช้การบรรยาย การสาธิต ถ้าหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน   
เป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนการสอนต้องตอบสนองต่อความสนใจ ความต้องการ และผู้เรียนจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าผู้สอน การเรียนการสอนอาจใช้วิธีแก้ปัญหา (Problem  

Solving) หรือการสืบสวนสอบสวน (Inquiry  Method) ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจเน้นที่กิจกรรม และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้แก้ปัญหา โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้สอน 

 4. การจัดวิธีการประเมินผล 

  การประเมินผลเป็นองค์ประกอบตัวที่ 4 ของการออกแบบหลักสูตร การออกแบบ
วิธีการประเมินผลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ซึ่งต้อง
สัมพันธ์กัน รูปแบบของแบบประเมินผลมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าเป็น
วัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย  การออกแบบการประเมินมีได้หลายลักษณะ เช่น การใช้แบบทดสอบ 
การสอบปากเปล่า แบบทดสอบก็มีหลายรูปแบบขึ้นอยู ่กับระดับของการวัดพฤติกรรม เช่น  
แบบสอบแบบอัตนัย เหมาะส าหรับการแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
องค์ความรู้ต่างๆ แบบทดสอบแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นและจุดด้อย  นักออกแบบต้องเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม การออกแบบทดสอบส าหรับวัตถุประสงค์ทักษะพิสัยอาจจะตัดสินจากผลงานและ 

การลงมือปฏิบัติ การออกแบบทดสอบด้านจติพิสัย เป็นสิ่งที่ท าได้ยากท่ีสุด เนื่องจากแบบทดสอบต้อง
มีความเชื่อถือได้ และการสร้างเจตคติบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาที่มากกว่าเวลาที่ใช้ในการศึกษาตาม
หลักสูตร 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตร เป็นแม่บทส าคัญต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกสาขาวิชา หลักสูตรจะ
ระบุสิ่งที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และแนวทางในการจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ ตาม
ต้องการ หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวของแปลนบ้านที่ใช้ในการสร้างบ้าน มีการแสดงถึง
โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของบ้าน เช่น พ้ืน เสา หน้าต่าง ประตู โครงหลังคา ฯลฯ รูปแบบของ
บ้านในพิมพ์เขียว จึงเป็นภาพรวมของสิ่งที่เรามุ่งหวัง หรือจุดหมายปลายทาง (The Ends) ของสิ่งที่
เราต้องการ ส่วนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหรือวิธีการ (The Means) ที่ประกอบด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาวิชา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายหรือจุดประสงค์ตามที่หลักสูตรได้
ระบุไว้ ผู้สอนต้องอาศัยหลักสูตรเพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ แล้ว
น าไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติหรือการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้ 
 ความส าคัญของหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรแม่บท สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 

 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 

 3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 

 4. หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนส าหรับคร ู
 5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 6. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผู้เรียนและสังคมควร 
จะได้รับสิ่งใดบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 
 7. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่าเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 8. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่าวิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 
และผาสุกเป็นอย่างไร 

 9. หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร 

 10. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติ
ของผู้เรียนในอันที่จะอยู่ร่วมในสังคม และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

สรุป 

 หลักสูตรในความหมายที่เป็นรูปธรรมคือ แผน หรือแผนแบบที่เป็นแนวทางการในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายที่
ก าหนด โดยแนวทางที่ว่าประกอบด้วยองค์ส าคัญ 4 องค์ประกอบคือ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม และ
วิธีการประเมินผล ซึ่งน าไปสู่องค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ของหลักสูตร 
 การจัดองค์ประกอบของหลักสูตรต้องให้เหมาะสมสอดคล้องโดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เป็นตัวตั้ง โดยหลักสูตรแม่บทจะมีจุดมุ่งหมายหลายระดับ ทั้งระดับหลักสูตร ระดับรายวิชา ระดับ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วจึงก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ในการจัดองค์ประกอบของหลักสูตรต้องอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา
มาเป็นแนวคิดการจัดองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสม ท าให้น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรจงึมีความส าคัญอย่างยิ่งที่เป็นแนวทาง ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน 

 หลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการน าไปสู่การจัดการศึกษา และ
จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้อง บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

แบบฝึกหัดประจ าบท 

 ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถาม และสรุปลงในสมุด ดังนี้ 
 1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องความหมายของหลักสูตร และปรัชญาการศึกษา 
 2. ให้นักศึกษาค้นหาหลักสูตรตามความสนใจ แล้ววิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของหลักสูตรนั้น 

 3. ให้นักศึกษา สัมภาษณ์ความส าคัญของหลักสูตรกับอาจารย์ด้านครุศาสตร์ ครู อาจารย์
ในสถานศึกษา 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

แบบหลักสูตร 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. บอกลักษณะส าคัญ ข้อดีและข้อจ ากัดของหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้  
 2. บอกความแตกต่างของหลักสูตรแบบต่างๆได้ 
 3. บอกความสอดคล้องของแบบหลักสูตรกับปรัชญาการศึกษาได้ 
 4. บอกแนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแต่ละแบบได้ 
 5.   สามารถศึกษาหาความรู้ จัดท ารายงานได้ 
 6.   สามารถน าเสนอผลงานเกี่ยวกับแบบหลักสูตรได้ 
 7.   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแบบต่างๆได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ มีดังนี้ 
 แบบหลักสูตรประเภทต่างๆ ได้แก่ 

 1. หลักสูตรรายวิชา 
 2. หลักสูตรสัมพันธ์วิชาหรือหลักสูตรสหสัมพันธ์  
 3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือหลักสูตรแบบกว้าง  
 4. หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์  
 5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  
 6. หลักสูตรแบบแกน   
 7. หลักสูตรแบบบูรณาการ  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องแบบหลักสูตร มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและเสนอตัวอย่างหลักสูตร และวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร
และรูปแบบของหลักสูตร 
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 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถามเพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และ
ความแตกต่างของหลักสูตรแต่ละรูปแบบสาระของหลักสูตรแต่ละรูปแบบ จากผังกราฟิกที่ผู้สอน
น าเสนอ 

 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดหาค าหลักที่แสดงมโนทัศน์ของหลักสูตร
และเขียนผังมโนทัศน์ของแต่ละรูปแบบ และน าเสนอผลงาน 

 4. ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกสรุปสาระของรูปแบบหลักสูตร  และให้ผู้ เรียนบันทึก 

การเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การพัฒนาหลักสูตร” 

 2. สไลด์น าเสนอความรู้ต่างๆ ด้วย Microsoft Power Point 

 3. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 4. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 5. ผังกราฟิก 

 6. ตัวอย่างหลักสูตร 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการน าเสนองานกลุ่ม 

 2. ตรวจผลงานการคิดค าหลัก แสดงมโนทัศน์ของหลักสูตรแต่ละรูปแบบ 
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บทท่ี 2 

แบบหลักสูตร 
 

 การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคม สิ่งที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา
หลักสูตร คือปรัชญาการศึกษา ซึ่งปรัชญาการศึกษาแต่ละปรัชญามีแนวคิดส าคัญที่แตกต่างกันไปตาม
อิทธิพลของสังคม และแนวคิดของนักปรัชญา ส่งผลต่อลักษณะ แบบแผนที่แตกต่างกันของหลักสูตร  
จึงท าให้เกิดหลักสูตรหลายรูปแบบ  
 ในที่นี้ขอเสนอแบบหลักสูตรแบ่งเป็น 7 แบบ โดยแต่ละแบบจะน าเสนอแนวคิดในการจัด
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตร ข้อดี และข้อจ ากัดของหลักสูตรแต่ละแบบ ดังนี้ 
 

หลักสูตรรายวิชา  
 หลักสูตรรายวิชา (The Subject Matter Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ใช้กันมานานตั้งแต่
สมัยกรีกและโรมัน ประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยก็ได้ใช้หลักสูตรแบบนี้มาแต่ต้น (ธ ารง บัวศรี, 
2542: 176) หลักสูตรแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) ที่เน้นแก่นสาระที่
เป็นประโยชน์ และปรัชญานิรันตรนิยม (Perennialism) ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาที่มีแนวคิดเชื่อว่า 
ความรู้เป็นอมตะ เป็นนิรันดร ส่งผลให้หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้แก่ผู้เรียนเป็น
หลักเพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจ เกี่ยวกับโลกรอบๆ ตัวผู้เรียน 

 1. แนวคิดในการจัดหลักสูตรรายวิชา 

  การจัดหลักสูตรรายวิชามีแนวคิดที่เป็นหลักในการจัดท าหลักสูตร  ดังนี้ 
  1.1 เนื้อหาสาระและความรู้สาขาต่างๆของหลักสูตรแบบนี้มีความแตกต่างกันและ
พัฒนาบุคคลที่ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระนั้นๆ ในแง่มุมเฉพาะทาง เช่น การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ท าให้
บุคคล เข้าใจสังคมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ได้ดีขึ้น การศึกษาวรรณคดี ละคร บทกลอน และบทประพันธ์ 
ท าให้บุคคลยอมรับความแตกต่างของบุคคลและวัฒนธรรม มีความเพลิดเพลินในศิลปะและมีความ
เข้าใจทั้งตนเองและผู้อ่ืน  
  1.2 หลักสูตรแบบนี้มีความเชื่อว่า สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็นส่วนๆ และท าหน้าที่
ต่างๆ กัน ดังนั้นการน าเนื้อหาสาระและความรู้บรรจุลงในสมองแต่ละส่วนจึงต้องแบ่งแยกให้ชัดเจน เพ่ือ
เติมเต็มสมอง ทุกส่วนของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ การศึกษาดี และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.3 หลักสูตรแบบนี้มีความเชื่อว่าการจัดเนื้อหาสาระและความรู้ไว้เป็นระบบ
ระเบียบเป็นแต่ละวิชาๆ นั้น จะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 2. ลักษณะของหลักสูตรรายวิชา 

  จากแนวคิดในการจัดหลักสูตรรายวิชาดังได้กล่าวแล้ว ท าให้การจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
มุ่งเน้นไปที่การจัดเนื้อหาแยกเฉพาะเป็นแต่ละวิชา ตามล าดับก่อนหลังของเนื้อหาและความซับซ้อนของ
วิชาเหล่านั้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะส าคัญของหลักสูตรรายวิชาได้ดังนี้ 
  2.1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละด้าน ทั้งนี้
จุดหมายของหลักสูตรอาจมีส่วนสัมพันธ์กับสังคมหรือไม่ก็ได้ แต่โดยทั่วไปหลักสูตรแบบนี้จะไม่ค านึงถึง
ผลที่จะเกิดแก่สังคมมากนัก 

  2.2 โครงสร้างของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระและความรู้
ในแต่ละวิชาที่เป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับวิชาอ่ืนๆ โดยเนื้อหาความรู้ไม่ได้เน้นที่ผู้เรียน แต่เน้นที่ความรู้
และสาระส าคัญเป็นหลัก ซึ่งถูกจัดไว้อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนที่สะดวกแก่การเรียนการสอน 

  2.3 ในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ
ความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาวิชาที่จัด
ไว้ให้แล้วให้เข้าใจ เพราะเนื้อหาเป็นหัวใจของการสอนโดยมีต าราหรือแบบเรียนเป็นแหล่งความรู้ที่
ส าคัญและเนื่องจากมุ่งเน้นเนื้อหาวิชาส่งผลให้ผู้สอนใช้หลักการสอนที่เน้นการบอกเล่าและบรรยาย
เป็นหลัก เพื่อที่จะอธิบายและแนะน าสิ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนมากท่ีสุด 

  2.4 การประเมินผลการเรียนรู้เน้นประเมินคุณค่าของเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาสาระเดียวกัน จึงวัดผลและประเมินผลจากข้อสอบ และเครื่องมือวัด
อย่างเดียวกัน มิได้เน้นการวัดและการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการเรียน การแสดงความคิดเห็น 
หรือความคิดริเริ่มใด ๆ ทั้งสิ้น 

  2.5 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จะด าเนินการเมื่อเนื้อหาวิชาเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความต้องการ หรือความผันแปรของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี 
 3 ข้อดีของหลักสูตรรายวิชา 

  หลักสูตรรายวิชามีข้อดีดังนี้ 
  3.1 การจัดเนื้อหาในหลักสูตรรูปแบบนี้ ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบจึงเป็นการ
ง่ายและทุ่นเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

  3.2 ผู้เรียนเกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ตามเนื้อหาที่จัดไว้อย่างเป็นระบบแล้ว
กล่าวคือผู้เรียนได้ความรู้ใหม่ท่ีสัมพันธ์กับความรู้เก่า 
  3.3 เนื่องจากเนื้อหาได้รับการจัดเรียงล าดับไว้แล้ว ท าให้การวัดผลและประเมินผลง่าย
ยิ่งขึ้น 
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 4 ข้อจ ากัดของหลักสูตรรายวิชา 

  หลักสูตรรายวิชามีข้อจ ากัดดังนี้ 
  4.1 จุดหมายของหลักสูตรรายวิชาที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระทางวิชาการแต่เพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ค านึงถึงพัฒนาการและทักษะด้านอ่ืน ๆ ของผู้เรียน ท าให้ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ  
การด ารงชีวิตของบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถปรับประยุกต์เนื้อหาความรู้สู่การใช้งานได้ 
  4.2 การที่หลักสูตรจัดแยกรายวิชาต่างๆ โดยมีอิสระจากกัน ท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ไม่เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียน แต่เป็นการให้ความสนใจเฉพาะจุดประสงค์ของแต่ละวิชา จึงเท่ากับเป็น
การสร้างองค์ความรู้เป็นกลุ่ม ๆ ไม่สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์องค์ความรู้เข้าด้วยกันได้ 
  4.3 การจัดหลักสูตรแบบนี้ไม่เอ้ือต่อการเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเนื้อหาสาระได้ถูกก าหนดไว้แล้ว หากจ าเป็นต้องเพ่ิมเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนก็จะต้อง
จัดเป็นวิชาใหม่ขึ้นต่างหาก ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เพราะจะท าให้มีวิชาต่างๆ มากมาย
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากในสภาพปัจจุบันมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 

  4.4 การจัดเนื้อหาตามหลักสูตรนี้ ยึดหลักเหตุผลของเนื้อหาสาระเป็นเกณฑ์ โดยมิได้ให้
ความส าคัญกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน จึงเท่ากับเป็นการแยกความรู้และความสนใจออก
จากกัน การเรียนจึงเป็นไปในลักษณะเฉื่อยชา ขาดความสนใจ 

  4.5 การจัดการเรียนการสอนภายใต้เนื้อหาสาระที่จัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ  
ท าให้ผู้สอนจ าเป็นต้องยึดต าราหรือแบบเรียนเป็นหลัก และผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
ในเนื้อหาสาระที่จะสอน แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วต าราหรือแบบเรียนยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในชีวิตได้ อีกทั้งยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างอิสระด้วย 

 

หลักสูตรสมัพันธว์ิชาหรือหลักสูตรสหสมัพันธ์  
 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlate Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา อีกแบบหนึ่ง 
โดยเป็นแบบของหลักสูตรที่พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรเนื้อหาวิชา ด้วยวิธีการ
น าเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกันหรือน ามาสัมพันธ์กันได้ มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วจัด
สอนเนื้อหาเหล่านั้นในคราวเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้อาศัยหลักความคิดของแฮร์บาร์ตที่ว่า “การที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใดให้ได้ดีผู้เรียนจะต้องมีความสนใจเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียน และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่เรียน และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” (ธ ารง บัวศรี, 2542: 179) ดังนั้นหากพิจารณาพ้ืนฐานแนวคิดส าคัญ
ของหลักสูตรในแบบนี้แล้ว ประเด็นที่นับว่าเป็นหลักการส าคัญของหลักสูตรแบบนี้ขึ้นกับวิธีการที่    
จะน าเนื้อหามาสัมพันธ์กัน และลักษณะของความสัมพันธ์ในเนื้อหานั้น ๆ 

 1. วิธีการน าเนื้อหาสาระมาสัมพันธ์กัน 

  รุจิร์ ภู่สาระ (2545: 18) ได้น าเสนอวิธีการน าเนื้อหามาสัมพันธ์กัน สรุปได้ดังนี้ 
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  1.1 การจัดให้มีการสัมพันธ์ระหว่างวิชาในระดับที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น 
การสอนวรรณคดี แล้วให้ผู้เรียนวาดภาพประกอบ เป็นต้น 

  1.2 ในวิชาใกล้เคียงกันหรือมีความคาบเกี่ยวกัน ผู้สอนจะต้องมาวางแผนร่วมกันว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร เพ่ือไม่เกิดความซ้ าซ้อน 

  1.3 ผู้สอนอย่างน้อยสองวิชาอาจวางแผนการสอนร่วมกัน และด าเนินการสอนร่วมกัน
เป็นคณะ และอาจใช้เวลาสอนเป็นช่วงระยะยาวหลายๆ คาบติดต่อกันได้ 
  1.4 การก าหนดหัวข้อเรื่องหรือปัญหาต่างๆ ที่ต้องอาศัยความเกี่ยวพัน ของหมวดวิชา
หรือหลาย ๆ สาขามาพิจารณาร่วมกัน และก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้น 

 2. ลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา 

  ธ ารง บัวศรี (2542: 180) ได้กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
สัมพันธ์วิชา สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 สัมพันธ์ในข้อเท็จจริง  
   ความสัมพันธ์ในข้อเท็จจริง เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใช้ข้อเท็จจริงของวิชา
ส่วนหนึ่งมาช่วยประกอบการสอนอีกวิชาหนึ่ง เช่น การสอนประวัติศาสตร์ และวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้องใน
ประวัติศาสตร์ก็น าวรรณคดีนั้นมาศึกษาด้วยในขณะเดียวกัน เป็นต้น 

  2.2 สัมพันธ์ในหลักเกณฑ์  
   ความสัมพันธ์ในหลักเกณฑ์ คือความสัมพันธ์ด้วยการน าเอาหลักเกณฑ์หรือ
แนวคิดของวิชาหนึ่งไปใช้อธิบายเรื่องราวหรือแนวคิดของอีกวิชาหนึ่ง เช่น การใช้หลักจิตวิทยาอธิบาย
กฎเกณฑใ์นสังคมต่างๆ ในวิชาประวัติศาสตร์  เป็นต้น 

  2.3 สัมพันธ์ในแง่ศีลธรรมและหลักปฏิบัติในสังคม 

   ความสัมพันธ์ในแง่ศีลธรรมและหลักปฏิบัติในสังคม คือความสัมพันธ์ด้วยการใช้
หลักศีลธรรมและหลักปฏิบัติของสังคมมาเชื่อมโยง เช่น การสอนวรรณคดีกับการปกครอง โดยการ
เชื่อมโยงความคิดของผู้ประพันธ์วรรณคดียุคหนึ่งเข้ากับลักษณะของระบบการปกครองในยุคนั้น ๆ 

 3. ข้อดีของหลักสูตรสหสัมพันธ์ 
  หลักสูตรสหสัมพันธ์มีข้อดี ดังนี้ 
  3.1 เนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคล้องผสมผสานกันดียิ่งขึ้น ผู้เรียนได้รับความรู้และ
เนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน 

  3.2 สามารถขจัดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชาที่กระจายอยู่ในหมวดวิชาต่างๆ ได้ 
  3.3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายและกว้างขึ้นกว่าเดิม อีกทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนได้ขยายขอบข่ายความรู้จากต าราเรียนได้กว้างขวางขึ้น 
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  3.4 ผู้เรียนมีความสนใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น และได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น 

  3.5 ผู้สอนจากต่างวิชาได้มีโอกาสวางแผนการท างานร่วมกันมากยิ่งขึ้น 

 4 ข้อจ ากัดของหลักสูตรสหสัมพันธ์ 
  หลักสูตรรายวิชามีข้อจ ากัดดังนี้ 
  4.1 การบริหารจัดการเรื่องคาบเวลาในการสอนอาจท าได้ล าบาก 

  4.2 การประสานการท างานร่วมกันของผู้สอนอาจไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความเคยชิน และความไม่ยอมรับความสามารถของผู้สอนด้วยกันเองในการที่จะต้อง
มาด าเนินการร่วมกัน 

 

หลักสูตรแบบหมวดวิชา หรือหลักสูตรแบบกว้าง  
 หลักสูตรหมวดวิชาหรือหลักสูตรแบบกว้าง (Broad - Field Curriculum) เป็นหลักสูตรที่
พยายามจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากหลักสูตรเนื้อหาวิชา ซึ่งขาดการผสมผสานความรู้ เป็นหลักสูตรที่
ก าหนด เนื้อหาวิชาไว้กว้างๆ โดยน าความรู้ในกลุ่มวิชามาผสมผสานเป็นหมวดเดียวกันประเทศไทยได้
น าหลักสูตรแบบหมวดวิชามาใช้เป็นครั้งแรกใน พ .ศ. 2503 โดยเรียงล าดับเนื้อหาต่าง ๆ ที่มีความ
คล้ายคลึงกันเข้าไว้ในหลักสูตร และให้ชื่อวิชาเสียใหม่ให้มีความหมายกว้าง ครอบคลุมวิชาที่น ามา
เรียงล าดับไว้ (ธ ารง บัวศรี, 2542: 182) 

 1. แนวคิดของหลักสูตรหมวดวิชา 

  การจัดหลักสูตรแบบหมวดวิชา เกิดจากแนวคิดที่ว่า วิชาแต่ละวิชาจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนในวิชาอ่ืนๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าวิชาแต่ละวิชามีคุณค่าต่อกัน บุคคลที่เข้ามาศึกษาหาความรู้นั้น
ควรจะได้รับรู้วิชาต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถน าวิชาเหล่านั้นมาประสานสัมพันธ์กันในการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพราะในชีวิตจริงของคนเรานั้นมิได้ใช้ความรู้จากวิชาใดวิชาหนึ่ ง
โดยเฉพาะ แต่จะใช้ความรู้หลายๆ ด้านผสมกลมกลืนกันไป ดังนั้นการที่จะให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงจะต้องให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการประสานสัมพันธ์ความรู้ในวิชาต่างๆ  
เข้าด้วยกัน  การจัดหลักสูตรแบบหมวดวิชาจึงได้เกิดขึ้น 

 2. ลักษณะของหลักสูตรหมวดวิชา 

  จากแนวคิดในการจัดหลักสูตรหมวดวิชาดังได้กล่าวแล้ว ส่งผลให้หลักสูตรหมวดวิชานี้มี
จุดเน้นที่การสัมพันธ์วิชาต่างๆ และเป็นการจัดความรู้เพ่ือให้เรียนสะดวกขึ้น มีขอบข่ายกว้างขวาง
ครอบคลุมมากขึ้น  ซึ่งสามารถสรุปเป็นลักษณะส าคัญของหลักสูตรหมวดวิชา ได้ดังนี้ 
  2.1 เป็นหลักสูตรที่ยังคงเน้นความรู้เป็นส าคัญ รวมทั้งการเน้นการถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน 
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  2.2 จุดหมายของหลักสูตรมีขอบข่ายครอบคลุมไปถึงพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต 
ตัวอย่างเช่น ในหลักสูตรประถมศึกษา พ .ศ.2503 ซึ่งเป็นหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรหมวดวิชาได้
ก าหนดสาระให้ครอบคลุมการฝึกอบรมเพ่ือให้น าไปสู่คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการตระหนักในตน เอง 
การมมีนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการครองชีพ และความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมือง เป็นต้น 

  2.3 จุดประสงค์ของแต่ละหมวดวิชา เป็นจุดประสงค์ร่วมกันของวิชาต่างๆ ที่น ามา
รวมกันไว้ ตัวอย่างเช่น ในหมวดวิชาสังคมศึกษาของหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 ซึ่งประกอบด้วย
วิชาศีลธรรม หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ได้ก าหนดจุดประสงค์ของหมวดวิชาให้
ครอบคลุมวิชาทั้ง 4 วิชา ดังตัวอย่างจุดมุ่งหมายในข้อ 2 คือ “ให้เด็กมีความรู้และรู้สึกซาบซึ้งในความ
เป็นมาในทางการเมืองของสังคมและทางวัฒนธรรม ซึ่งได้สร้างสมกันมาตามประวัติศาสตร์” เป็นต้น 

  2.4 โครงสร้างของหลักสูตร มีลักษณะเป็นการน าเนื้อหาของแต่ละวิชาซ่ึงได้เลือกสรร
แล้วมาเรียงล าดับกัน โดยไม่มีการผสมผสานแต่อย่างใด 

  2.5 การจัดการเรียนการสอนยังคงเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 
  2.6 การวัดผลและประเมินผล เป็นการวัดด้านสติปัญญา ความรู้ และความจ า 

 3. ข้อดีของหลักสูตรหมวดวิชา   
  หลักสูตรหมวดวิชามีข้อดี ดังนี้ 
  3.1 การจัดกลุ่มวิชามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นและเนื้อหาวิชากว้างขวาง
มากขึ้น 

  3.2 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง 
เป็นการเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

  3.3 หลักสูตรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  เพราะไม่ต้องใช้ครูผู้สอนหลายคนใน
รายวิชาย่อยๆ 

  3.4 ผู้สอนมีเสรีภาพในการสอนสามารถเลือกเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกันสอน
ด้วยกัน 

  3.5 การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักธรรมชาติและถูกต้องตามหลักการ มากขึ้น 

 4. ข้อจ ากัดของหลักสูตรหมวดวิชา   
  หลักสูตรหมวดวิชามีข้อจ ากัดดังนี้ 
  4.1 การผสมผสานเนื้อหาวิชาท าได้ยาก ดังนั้นในการสอนผู้สอนจึงมีแนวโน้มที ่จะ
รักษาเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาไว้ ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาขาดหายไป 

  4.2 ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับไม่เป็นระเบียบเท่าท่ีควรผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชา
อย่างลึกซึ้ง 
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  4.3 ความมุ่งหมายของหลักสูตรยังคงเน้นทางด้านวิชาการมากเกินไป ท าให้ผู้เรียน 

ขาดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ 

  4.4 การสอนอาจไม่บรรลุจุดประสงค์เพราะผู้สอนต้องสอนหลายวิชาในขณะเดียวกัน 

  4.5 เนื่องจากหลักสูตรครอบคลุมวิชาต่างๆ หลายวิชา ผู้สอนอาจสอนไม่ได้ดี
เท่าท่ีควร เพราะขาดความรู้ในบางวิชา อีกท้ังในการเตรียมการสอนจะต้องใช้เวลามาก 

 

หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์  
 หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์  (Activity or Experience Curriculum) เป็นหลักสูตร    
ที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขการเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลาง โดยมิได้ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน มาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการลงมือกระท า ลงมือวางแผน เพ่ือได้รับ
ประสบการณ์อันเกิดจากการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีแนวคิด ลักษณะ ข้อดีและข้อจ ากัดของ
หลักสูตรรูปแบบนี้ ดังนี้ (วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2548: 25-27) 

 1. แนวคิดของหลักสูตรกิจกรรม 

  หลักสูตรกิจกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับอิทธิพลและแนวคิดมาจากปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ของจอห์น ดิวอ้ี ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากการที่ได้กระท ากิจกรรมนี้จะเป็น
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็น   
การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Learning by Doing) จะเห็นได้ว่ากิจกรรมและประสบการณ์ เป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา  หลักสูตรที่ยึด
กิจกรรมหรือประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลักจึงเกิดขึ้น 

 2. ลักษณะของหลักสูตรกิจกรรม 

  จากแนวคิดในการจัดหลักสูตรกิจกรรมดังได้กล่าวแล้วว่า หลักสูตรแบบนี้ยึดหลักการที่ว่า 
มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเอง และการเรียนรู้ที่มีความหมายที่เน้น  
การเรียนจากประสบการณ์ที่เป็นจริงในชีวิต ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของหลักสูตรกิจกรรมได้  ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรกิจกรรม ให้ความส าคัญต่อการศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
ของชีวิต เป็นความงอกงามของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของเขา 
  2.2 เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน โดยค านึงถึงความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  2.3 เป็นหลักสูตรที่จัดเนื้อหาวิชา โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับประสบการณ์  
เน้นกิจกรรมในการเรียนรู้และประสบการณ์จริง 
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  2.4 การจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ โดยเน้นการเรียนแบบ Active Learning มีการให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน กิจกรรมการเรียน การสอน รวมทั้งการประเมินผลการเรียน 

  2.5 การวัดผลประเมินผล เน้นการวัดความรู้ ความสามารถและพัฒนาการของ
ผู ้เรียนทุกด้าน โดยเน้นความสามารถในการแก้ปัญหา เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

 3. ข้อดีของหลักสูตรกิจกรรม  
  หลักสูตรกิจกรรมมีข้อดีดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3.2 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.3 สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด ความสามารถ รวมทั้งความสนใจของ
ผู้เรียน 

  3.4 ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดพัฒนาการทางสังคม 

  3.5 ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมประชาธิปไตย 

 4. ข้อจ ากัดของหลักสูตรกิจกรรม   
  หลักสูตรกิจกรรมมีข้อจ ากัดดังนี้ 
  4.1 เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยความพร้อมทางด้านสภาพห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ที่ครบถ้วนมิฉะนั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จ 

  4.2 การจัดเนื้อหาวิชาที่จะให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนนั้นกระท า 

ได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนเมื่ออายุมากขึ้นย่อมมีประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้นด้วย ดังนั้น หลักสูตร    
ในรูปแบบนี้จึงเหมาะส าหรับจัดในระดับประถมศึกษามากกว่าระดับสูงขึ้นไป  
  4.3 ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของหลักสูตรกิจกรรมเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง นอกจากนั้นจะต้องมีความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียน 
ตลอดจนต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันขันแข็ง กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงจะประสบผลดี 
 

หลักสูตรเพื่อชีวติและสังคม  
 หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม (Social Process and Life Function Curriculum) เป็นหลักสูตร
ทีมุ่่งแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2548: 27-28) 
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 1. แนวคิดของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 

  หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคมเป็นหลักสูตรที่เน้นสังคมและชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นหลัก 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาในหลักสูตรกับชีวิตจริงของผู้เรียนหรือภาวะทางสังคมที่
ผู้เรียนก าลังประสบอยู่ หลักการจัดหลักสูตรประเภทนี้  ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญา 

พิพัฒนาการนิยมและปรัชญาปฏิรูปนิยม โดยมีแนวคิดจากการจัดหลักสูตรนี้ว่ากิจกรรมหรือ 

การกระท าเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความคิดและการเรียนรู้ 
 2. ลักษณะของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 

  จากแนวคิดในการจัดการหลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคมดังกล่าวแล้วข้างต้น จะเห็น 

ได้ว่าหลักสูตรรูปแบบนี้มีความเชื่อว่า เนื้อหาสาระควรตรงกับการด ารงชีวิตในสังคมจริง ในการสร้าง
หลักสูตรจึงยึดรากฐานของหน้าที่ทางสังคมหรือการด ารงชีวิตในสังคมเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม ดังนี้ 
  2.1 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

  2.2 เป็นหลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของคนในสังคม 
อาทิ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ การผลิตอาหาร การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตในครอบครัวและ
สังคมการแสวงหาความรู้ เป็นต้น 

  2.3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตจริง การเรียนการสอนอาจจัดท าเป็นรูปหน่วยหรือรายวิชา 

  2.4 เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นเพ่ือการปรับปรุงสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นที่อบรมผู้เรียน
โดยตรง 
  2.5 การวัดผลประเมินผล เน้นการวัดความรู้ ความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน
ในทุกด้าน 

 3. ข้อดีของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  
  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมมีข้อดีดังนี้ 
  3.1  ช่วยพัฒนาทางด้านความคิด และท าให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียนท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้น 

  3.2  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning กล่าวคือ 

การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด 

  3.3  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณค่าในการน าไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง 
 4. ข้อจ ากัดของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  
  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมมีข้อจ ากัดดังนี้ 
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  4.1 หลักสูตรแบบนี้อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาวิชาได้เนื่องจากมีจุดเน้น 

ที่ประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน 

  4.2 การน าไปปฏิบัติจริง อาจกระท าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้เพราะกิจกรรมใน 

การด าเนินชีวิตของคนในสังคมมีหลายแง่มุม ท าให้ไม่สามารถสอนได้ทั้งหมด 

  4.3 การจัดหมู่ประสบการณ์การเรียนรู้ ยังไม่สามารถท าได้สมบูรณ์ เพราะผู้จัดไม่
อาจจะยืนยันได้ว่ากิจกรรมและประสบการณ์ชีวิตใดที่มีค่ามากที่สุดส าหรับผู้เรียนที่จะน ามาสอน อีกทั้ง
หากมิได้ระมัดระวังเท่าที่ควร อาจส่งผลให้การสอนไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน 

 

หลักสูตรแบบแกน  
 หลักสูตรแบบแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
ปฏิรูปนิยม ที่ประสานสัมพันธ์เนื้อหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน สิ่งที่เรียนจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์
และชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงชีวิตความเป็นอยู่มาสัมพันธ์กับการเรียนรู้ได้ ลักษณะ
การเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีการเรียนรู้แบบ Active Learning แนวคิด ลักษณะข้อดีและ
ข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบแกน มีดังนี้ 
 1. แนวคิดของหลักสูตรแบบแกน 

  หลักสูตรแบบแกนเป็นหลักสูตรที่ได้รับแนวคิดจากปรัชญาปฏิรูปนิยมมีความเชื่อว่า
การจัดการเรียนการสอนเน้นให้มีการประสานสัมพันธ์ความรู้หลายๆวิชาอย่างกลมกลืน จะสามารถสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น การจัดหลักสูตรที่น าเนื้อหาสาระและความรู้จากแหล่ง
วิชาต่าง ๆ ไปสัมพันธ์กับแกนกลางจึงเกิดข้ึน 

 2. ลักษณะของหลักสูตรแบบแกน 

  จากแนวคิดในการจัดหลักสูตรแบบแกนดังกล่าวแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักสูตร
แกนให้ความส าคัญต่อการประสานความรู้ของเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่
เดียวกัน แต่เน้นวิธีการแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นของส่วนบุคคลหรือส่วนรวมก็ได้ หลักสูตรแบบนี้มีลักษณะ
ดังนี้ 
  2.1 ประสานสัมพันธ์การเรียนรู้โดยการรวมเนื้อหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยก าหนด
แกนกลางหรือหลักที่เป็นวิชา กลุ่มวิชา ปัญหา ความต้องการ หรือความสนใจ แล้วน าเนื้อหาสาระ
และความรู้ที่เก่ียวข้องมาประสานในแต่ละช่วงเวลา 
  2.2 ลักษณะการจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ จะมีทั้งวิชาหลักหรือวิชาบังคับที่
ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกัน และในขณะเดียวกันจะก าหนดให้มีวิชาเลือกหรือวิชาเฉพาะที่ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 
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  2.3 เวลาที่ใช้ส าหรับหลักสูตรแบบนี้ยืดหยุ่นได้สูง อีกท้ังความรู้ได้มาจากหลายแหล่ง
ด้วยกันหน่วยการเรียนจึงกว้างและยืดหยุ่นมากกว่า สามารถด าเนินการสอนได้หลายวิธีการยิ่งข้ึน 

  2.4 การจัดการเรียนการสอน ให้เน้นหนักทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ โดย 

มุ่งสร้างเสริมความรู้ พัฒนาสติปัญญา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
  2.5 การสอนของครูตามหลักสูตรแบบนี้จะใช้วิธีการแนะแนว หรือให้ค าแนะน า
มากกว่าวิธีอ่ืน ผู้สอนจะท าหน้าที่คล้ายที่ปรึกษาโฮมรูม (Home Room) ท าการแนะน าทั้งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล 

  2.6 การจัดชั้นเรียนจะไม่แบ่งกลุ่มตามระดับสติปัญญา แต่จะรวมเด็กที่มีสติปัญญา
แตกต่างกันมาจากพ้ืนฐานทางครอบครัวต่างกัน เพ่ือให้คล้ายกับสังคมในชีวิตจริงมากที่สุด 

  2.7 การวัดผลและประเมินผล วัดความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนในทุกด้าน 

 3. ข้อดีของหลักสูตรแบบแกน 

  หลักสูตรแบบแกนมีข้อดี ดังนี้ 
  3.1 เป็นหลักสูตรที่สามารถขจัดปัญหาในกรณีที่การจัดหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนหย่อนความรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรแกน
เน้นทั้งเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ควบคู่กันไป 

  3.2 การเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรนี้  ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้แนะน าจะช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนสนิทสนมมากยิ่งข้ึน 

  3.3 การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น ช่วยให้มีความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมสามารถ
จัดกิจกรรมได้กว้างขวางและสะดวก 

 4. ข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบแกน 

  หลักสูตรแบบแกนมีข้อจ ากัด ดังนี้ 
  4.1 หลักสูตรแบบนี้วิชาและความรู้ต่างๆ ไม่เป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนจึงอาจไม่ได้รับเนื้อหา
สาระที่ส าคัญและเป็นระบบระเบียบ 

  4.2 ในการสอนผู้สอนมักประสานสัมพันธ์ในส่วนของเนื้อหาเป็นหลัก แต่การน า
แนวคิด มาประสานสัมพันธ์กันนั้นท าได้ยาก 

  4.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนมักสอนในลักษณะแยกวิชาออกจาก
กันตามความเคยชิน ท าให้ขาดการผสมผสานทางด้านความคิด และเนื้อหาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 

หลักสูตรแบบบูรณาการ  
 หลักสูตรบู รณาการ  (Integrated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ รวมประสบการณ์       
การเรียนรู้ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยที่ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่คัดเลือก   
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มาจากหลายสาขาวิชา แล้วน ามาจัดเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์  โดยบูรณาการเนื้อหา     
เข้าด้วยกัน หลักสูตรแบบบูรณาการมีแนวคิด ลักษณะ ข้อดีและข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบบูรณาการ 
ดังนี้ (วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2548: 30-32) 

 1. แนวคิดของหลักสูตรแบบบูรณาการ 
  หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจาก
การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หลักสูตรบูรณาการได้รับแนวคิด  
มาจากหลักสูตรแบบหมวดวิชา  โดยน าเนื้อหาวิชาต่างๆ มาหลอมรวมกันท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละวิชาหมดไป เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทีส่ัมพันธ์ ต่อเนื่องอันมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิต 

 2. ลักษณะของหลักสูตรแบบบูรณาการ 
  จากแนวคิดในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการดังได้กล่าวแล้ว ส่งผลให้หลักสูตรบูรณาการ
มีจุดเน้นที่การผสมผสานเนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นลักษณะของ
หลักสูตรแบบบูรณาการได้ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรบูรณาการเชิงเนื้อหา 

   เป็นหลักสูตรมีโครงสร้างเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการ 
(Inter-Disciplinary) กล่าวคือมีการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างองค์ประกอบการเรียนรู้ทุกด้าน
ประกอบด้วย พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยมีลักษณะและรูปแบบการบูรณาการ สรุปได้ดังนี้ 
(สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546: 149-151) 

   2.1.1 ลักษณะของการบูรณาการเชิงเนื้อหา 

    ในการผสมผสานวิชาหรือสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้ได้หลักสูตรบูรณาการ
ที่ดีนั้น ควรให้มีการผสมผสานในลักษณะต่อไปนี้ 
    2.1.1.1 บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ โดยมีจุดเน้นให้
ผู้เรียนทราบว่า ตนเองจะแสวงหาความรู้ได้อย่างไร และด้วยกระบวนการอย่างไร 

    2.1.1.2 บูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้ และพัฒนาการทาง
จิตใจ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ความรู้ ความคิด และการแก้ปัญหา และในด้านจิตพิสัย 
คือเจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ ไปพร้อม ๆ กัน 

    2.1.1.3 บู รณาการระหว่ างความรู้กั บการกระท า เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้และการกระท า ด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับการกระท า (Learning 

by Doing) 
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    2.1.1.4 บูรณาการสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิต 
ประจ าวัน กล่าวคือ การจัดหลักสูตรให้ค านึงถึงสิ่งที่สอนในห้องเรียนนั้นควรมีความหมายและมีคุณค่า
ต่อชีวิตจริงของผู้เรียน 

    2.1.1.5 บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ โดยการน าเนื้อหาวิชาหนึ่งมา
เสริมกับอีกวิชาหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และเกิดเจตคติตามท่ีต้องการ 

   2.1.2 รูปแบบของการบูรณาการเชิงเนื้อหา 

    การผสมผสานวิชาต่างๆเพ่ือให้ได้รายละเอียดของเนื้อหาสาระและ 
การจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรนั้นอาจก าหนดรูปแบบของการบูรณาการได้  
3 วิธี ดังนี้ 
    2.1.2.1 การบูรณาการภายในหมวดวิชาหรือต่างหมวดวิชา รูปแบบ
นี้ด าเนินการโดยน าเนื้อหาของวิชาต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้จุดประสงค์เดียวกัน เช่น ก าหนดหัวข้อเรื่อง
“ความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตไทย” จะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การผสมผสานแบบนี้ท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาต่าง ๆ หมดไป ก่อให้เกิด
การบูรณาการที่แท้จริงทั้งในด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 

    2.1.2.2 การบูรณาการภายในหัวข้อหรือโครงการ รูปแบบนี้เป็นการน า
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของวิชา หรือหมวดวิชาตั้งแต่ 2 วิชาหรือ 2 หมวดวิชาขึ้นไปมา
ผสมผสานกันในลักษณะที่เป็นหัวข้อ หรือโครงการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียน โดยในแต่ละ
หัวข้อจะมีการแบ่งเป็นหน่วยการเรียน 

    2.1.2.3 การบูรณาการโดยการผสมผสานปัญหา และความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคม รูปแบบนี้เป็นการบูรณาการที่อาจเป็นไปในลักษณะผสมผสานภายในหมวดวิชา 
หรือต่างหมวดวิชารวมทั้งการผสมผสานภายในหัวข้อหรือโครงการ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแต่จะมี
จุดเน้นอยู่ที่การแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาชุมชนและปัญหา
สังคม เช่นการว่างงาน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การตกต่ าของค่าเงินบาทเป็นต้น 

  2.2 หลักสูตรบูรณาการเชิงกระบวนการเรียนรู้  
   เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
สนองการเรียนรู้ในหลากหลายวิชา เป็นการเรียนรู้สหวิทยาการ (Inter-Disciplinary Learning) 

 3. ข้อดีของหลักสูตรแบบบูรณาการ  
  หลักสูตรแบบบูรณาการมีข้อดีดังนี้ 
  3.1 มีความสัมพันธ์ในทางเนื้อหาวิชา ที่ผสมกลมกลืนท าให้เกิดความต่อเนื่องใน 

การเรียนรู้ 
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  3.2 เป็นหลักสูตรที่ เอ้ือให้ผู้ เรียนได้ รับการส่งเสริมทักษะความสามารถใน 

การแก้ปัญหา และการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

  3.3 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับ
วิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องท าให้เป็นผู้ที่มีทัศนะกว้างไกล 

  3.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย ยืดหยุ่นเรื่องเวลา กระบวนการ
สถานที่ เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวาง  
  3.5 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 

 4. ข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบบูรณาการ  
  หลักสูตรแบบบูรณาการมีข้อจ ากัดดังนี้ 
  4.1 การผสมผสานเนื้อหาวิชาในหลักสูตรรูปแบบนี้กระท าได้ยากในการศึกษาระดับสูง 
ทั้งนี้เพราะมีเนื้อหาวิชามาก อีกทั้งการจัดท าหลักสูตรจะต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความช านาญ 

ความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ด าเนินการยกร่างหลักสูตร 

  4.2 ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนมักแยกวิชาออกจากกันตามความเคยชินส่งผล
ให้ขาดการผสมผสานทางด้านความคิด และเนื้อหาตามแนวทางของหลักสูตร 

  4.3 ความกว้างขวางของหลักสูตร อาจท าให้ผู้เรียนไม่มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาที่เรียน 

 

สรุป 

 นักการศึกษาได้จัดหลักสูตรออกเป็น 7 รูปแบบ ดังนี้  
 หลักสูตรรายวิชาเป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดเนื้อหาแยกเฉพาะแต่ละวิชาตามล าดับก่อนหลัง 
มีข้อดีที่ผู้เรียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื้อหาสาระถูกเรียงล าดับไว้อย่างดี แต่มีข้อจ ากัดที่ไม่ให้
ความส าคัญกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์องค์ความรู้เข้าด้วยกัน 

 หลักสูตรสัมพันธ์วิชาเน้นน าเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกันมาสัมพันธ์กัน มีข้อดีที่ท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเชื่อมโยง ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้มากขึ้น มีข้อจ ากัดในเรื่อง
การบริหารจัดการเรื่องเวลาและการประสานงานระหว่างสอน  
 หลักสูตรแบบหมวดวิชาที่เน้นน าความรู้ในกลุ่มวิชามาผสมผสานเป็นหมวดเดียว ข้อดีของ
หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาเป็นกลุ่มและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากขึ้น ข้อจ ากัดคือความรู้ที่ผู้เรียน
ได้รับอาจจะไมเ่ป็นระเบียบ เรียนรู้ไม่ลึกซึ้งเพราะผู้สอนมีหลายคนและหลักสูตรครอบคลุมหลายวิชา  
 หลักสูตรกิจกรรมมีลักษณะที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการกระท า  
ข้อดีของหลักสูตรนี้คือผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ข้อจ ากัดของหลักสูตรนี้คือต้องอาศัยความพร้อมทั้งสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ผู้สอนและผู้เรียน 
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 หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในสังคม ข้อดีของ
หลักสูตรแบบนี้คือ ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิต ข้อจ ากัดของ
หลักสูตรนี้คือ เนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียนอาจจะไม่สมบูรณ์และน าความรู้ไปปฏิบัติจริงได้เพียงบางส่วน  
 หลักสูตรแบบแกนมีสาระส าคัญที่เน้นการประสานสัมพันธ์ความรู้หลายๆวิชาอย่างกลมกลืน 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน ข้อดีของหลักสูตรนี้คือ การเน้นทั้งเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
ควบคู่กันไป ข้อจ ากัดของหลักสูตรนี้คือ ความรู้ต่างๆไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนจึงไม่ได้รับเนื้อหา
สาระที่ส าคัญและเป็นระบบระเบียบ  
 หลักสูตรแบบบูรณาการ มีลักษณะส าคัญคือ มีการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง
องค์ประกอบการเรียนรู้ทุกด้าน โดยเน้นทั้งการบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้  
บูรณาการระหว่างความรู้และจิตใจ บูรณาการความรู้และการกระท า บูรณาการสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียน
และสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ ข้อดีของหลักสูตรรูปแบบนี้คือ 
เนื้อหาวิชามีความกลมกลืน  มีความยืดหยุ่นในการเรียนเน้นการพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา ส่วน
ข้อจ ากัดของหลักสูตรนี้คือ การขาดความลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา 

 ถ้าสรุปเชื่อมโยงระหว่างแบบหลักสูตรกับปรัชญาการศึกษา จะพบว่า หลักสูตรรายวิชา 
สัมพันธ์วิชา และหมวดวิชา จะสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา สารัตถนิยม และนิรันตรนิยม ส าหรับ
หลักสูตรกิจกรรมจะสอดคล้องกับ ปรัชญาพิพัฒนนิยม หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม และหลักสูตรแบบ
แกน สอดคล้องกับปรัชญาปฏิรูปนิยม ส่วนหลักสูตรบูรณาการเน้นการผสมผสาน 
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง 
 2. หลักสูตรมีกี่แบบ มีอะไรบ้างและแบบหลักสูตรต่างๆสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับปรัชญา
การศึกษาอย่างไร 

 3. หลักสูตรรายวิชามีลักษณะและจุดดีอย่างไร 

 4. หลักสูตรกิจกรรมมีลักษณะและจุดดีอย่างไร 

 5. หลักสูตรบูรณาการมีลักษณะและจุดดีอย่างไร 

 6. หลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร 

 7. หลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรหมวดวิชามีความแตกต่างกันอย่างไร 

 8. หลักสูตรกิจกรรมและหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมมีความแตกต่างกันอย่างไร 

 9. การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใด 

 10. จุดอ่อนของหลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรบูรณาการคืออะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายรายละเอียดของข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร ทั้งปรัชญาการศึกษา 
พ้ืนฐานทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม จริยธรรม วัฒนาธรรม เทคโนโลยี และ
ธรรมชาติความรู้ 
 2. อธิบายอิทธิพล และความส าคัญของข้อมูลพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ
ต่อการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 3.   เปรียบเทียบอิทธิพลของข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรต่างๆต่อการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 4.  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5.  สามารถแสวงหาความรู้ และจัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 6.  สามารถน าเสนอผลงานเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 7.  อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานในการพัมนาหลักสูตรได้  

 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระในบทนี้เป็นเรื่องข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 1. ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญาสารัตถะนิยม 

  1.2 ปรัชญานิรันตรนิยม 

  1.3 ปรัชญาพิพัฒนนิยม 

  1.4 ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

  1.5 ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 

 2. พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

  2.1 จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 

  2.2 จิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม 

  2.3 จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม 

 3. สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
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 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

 6. ธรรมชาติความรู้เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี ้
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 6 คน ให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ
คนละเรื่องศึกษารายละเอียดที่รับผิดชอบจากเอกสารประกอบ ต ารา เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

 2. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มซึ่งอยู่คนละกลุ่มแต่ศึกษาเรื่องเดียวกันเข้าร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง 
 3. ให้สมาชิกกลุ่มเดิมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแต่ละคนน าเสนอเรื่องที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลพ้ืนฐานทุกประเด็น 

 4. ผู้สอนน าสไลด์น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานแต่ละประเด็น ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายท าความ
เข้าใจร่วมกัน ทีละหัวข้อ 

 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปเขียนแผนผังผังความคิด เนื้อหาบทเรียน แล้วให้เขียนบันทึก
การเรียนรู้ทั้งความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การพัฒนาหลักสูตร” 

 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ต่างๆด้วย Microsoft Power Point 

 4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 5. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการน าเสนองานกลุ่ม 

 2. ตรวจผลงานการคิดค าหลัก แสดงแผนผังความคิด การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
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บทท่ี 3 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 ในการพัฒนาหลักสูตร สิ่งที่จะต้องกระท าเป็นประการแรก คือ การก าหนดความมุ่งหมาย 
ในการก าหนดความมุ่งหมายนั้นจะต้องค านึงถึง ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธรรมชาติความรู้  และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจะได้
น ามาใช้เป็นรากฐานในการก าหนดจุดมุ่งหมาย ก าหนดเนื้อหาวิชา ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และ
วิธีการประเมินผล ที่จะน าเข้ามาบรรจุในหลักสูตร เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางที่ได้
ก าหนดไว้ในความมุ่งหมาย 

 

ปรัชญาการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร 
 การจัดการศึกษาโดยทั่วไปนั้นมีหลักส าคัญว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดผลงอกงามอย่างไร
ส าหรับผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสังคม บางสังคมอาจต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบ
รู้ในสรรพวิทยาต่างๆ หรือเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด บางสังคมต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ที่จะหาเลี้ยงชีพ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมได้ หรือบางสังคมอาจมองการให้
ผู้เรียนมีความรู้ สามารถที่จะช่วยเหลือท าประโยชน์ให้แก่สั งคมได้ ความต้องการเหล่านี้อาจจะไม่
เหมือนกันในแต่ละสังคม เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการเมือง 
ตลอดจนค่านิยมของสังคมแต่ละสังคมแตกต่างกันออกไป แต่ในการจัดการศึกษาระดับประเทศ
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าเป็นต้องสร้างความเอกภาพต้องมีแนวคิดและแนวทางที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลในตัวผู้เรียนอย่างเดียวกัน แนวคิด
และแนวทางดังกล่าวนี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่ง คือ ปรัชญาการศึกษา 
 วิจิตร ศรีสอ้าน (2539: 15) กล่าวว่าปรัชญาการศึกษา หมายถึง แนวความคิดหรือระบบ
ความเชื่อที่เรามีเก่ียวกับการศึกษาท่ีแสดงออกมาในรูปอุดมการณ์ อุดมคติ 
 ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 4) ให้ความหมายว่า ปรัชญาการศึกษาหมายถึง แนวคิดพ้ืนฐาน
และความคาดหวังในฐานะที่เป็นหลักการและเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยอธิบายเกี่ยวกับ
ประเด็นทางการศึกษา เช่น ลักษณะของคนท่ีสังคมต้องการ การศึกษาที่พึงปรารถนา  
 ธ ารง บัวศรี (2542: 44) ให้ทัศนะว่าระบบหรือแนวคิดอันเป็นผลเนื่องมาจากการศึกษา
วิเคราะห์และกลั่นกรองอย่างรอบคอบโดยอาศัยหลักปรัชญาพ้ืนฐาน ที่อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
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ส าคัญของการศึกษา ได้แก่ ความมุ่งหมาย นโยบาย เนื้อหาสาระ ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน  
การบริหารการศึกษา เป็นต้น  
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2552: 30) ได้ให้ทัศนะเกี ่ยวกับปรัชญาการศึกษาว่า เป็นความ
พยายามที่จะวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาดูการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม 

ให้เข้าใจถึงแนวคิดหลัก ความส าคัญ ความสัมพันธ์ และเหตุผลต่างๆ อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่อง 
และมีความหมายต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมนี้เองที่เป็นงานส าคัญของปรัชญาต่อการศึกษา หรือ
ที่เรียกกันว่าปรัชญาการศึกษานั่นเอง 
 พ้ืนฐานทางด้านปรัชญามีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับประเทศ  การจัดการศึกษาในแต่ละประเทศย่อมมีหลายระดับ การศึกษาแต่ละระดับนี้ จะ
สามารถน าพาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน  จ าต้องมีปรัชญาเป็นเครื่องช่วยก าหนดความมุ่งหมาย  
ของหลักสูตร ปรัชญาการศึกษาจึงเป็นสิ่งก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือ หลักสูตร ครู ผู้เรียน และถ้าจะกล่าวในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ปรัชญาการศึกษาจะมีส่วน
สัมพันธ์  และน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเลือกและการจัดเนื้อหาและกิจกรรม 
การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตรโดยตลอด ดังนั้น  ผู้ที่จะท าการพัฒนาหลักสูตร    
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถน ามาใช้โดยสอดคล้อง และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 

 ปรัชญาการศึกษาที่เป็นสากลและน ามาใช้เป็นแนวคิดส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรมี  
5 ปรัชญาคือ ปรัชญาสารัตถนิยม ปรัชญานิรันตรนิยม ปรัชญาพิพัฒนนิยม ปรัชญาปฏิรูปนิยม และ
ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
 

ปรัชญาสารัตถนิยม 

 ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) เป็นปรัชญาที่ยึดเนื้อหาวิชา (Subject 

Matter) เป็นหลักส าคัญของการศึกษา และเนื้อหาที่ส าคัญ (Essential Subject Matter) นั้นก็ต้อง
เน้นเนื้อหาที่ได้มาจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันมา นักปรัชญาส าคัญของปรัชญาสารัตถนิยม
คือ วิลเลี่ยม  แบกเลย์ (William Baglay) ปรัชญาการศึกษานี้มีรากฐานมาจากปรัชญาทั่วไป คือ
ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) และปรัชญาสัจนิยม (Realism) หลักสูตรในแนวปรัชญานี้ก็คือหลักสูตร
แบบรายวิชา หลักสูตรสัมพันธ์วิชา และหลักสูตรหมวดวิชา 
 1. หลักการที่ส าคัญ 

  ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม  มีหลักการส าคัญ  4  ประการ  คือ 

  1.1 การเรียนรู้ คือ การให้ท างานหนักและประยุกต์ไปใช้ได้ (Hard work and Application) 
ระเบียบวินัยจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดข้ึน 
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  1.2 ความริเริ่มทางการศึกษาอยู่ที่ครูผู้สอนมากกว่าอยู่ที่ผู้เรียน 

  1.3 หลักสูตรและการเรียนการสอนได้รับการก าหนดอย่างแน่นอน 

  1.4 โรงเรียนควรยึดหลักอบรมจิตใจให้มีระเบียบวินัยที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาสติปัญญา 
 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาคือ การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมไว้ ซึ่ง
อาจสรุปจุดมุ่งหมายเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
  2.1 ให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ (Essential Subject Matter) อันได้จาก
มรดกทางวัฒนธรรม 

  2.2 ให้การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของสังคมใน
อดีต 

  2.4 ธ ารงรักษาสิ่งต่างๆในอดีตเอาไว้ 
 3. เนื้อหาวิชา 

  หลักสูตรตามแนวคิดปรัชญาสารัตถนิยม เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน เช่น 
ภาษา ประวัติศาสตร์ ค านวณ ศิลปะ  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่ควรรักษาไว้ ตลอดจนความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 4. การจัดการเรียนการสอน 

  ผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ก าหนดตัดสินและด าเนินการเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนทั้งหมด ผู้เรียนก็ถือว่ามีความส าคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่ความสนใจ
และการให้การศึกษาจะเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ใหญ่ หรือสังคม หรือครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ 
  วิธีการเรียนการสอนในปรัชญานี้เน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก  ผู้เรียนเป็นผู้รับ  
ผู้ฟัง  และท าความเข้าใจกับเนื้อหาต่างๆ ที่ครูได้ก าหนดไว้ให้ 
 

ปรัชญานิรันตรนิยม 

 ปรัชญาการศึกษาสาขานิรันตรนิยม (Perennialism) เชื่อว่า การศึกษาควรจะได้สอนสิ่งซึ่ง
เป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดซึ่งได้แก่ คุณค่าของเหตุผลและคุณค่าทาง
ศาสนาปรัชญานี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาที่มุ่งค้นหาความจริง และถ่ายทอดความรู้อันเป็น    
นิรันดร นักปรัชญาที่ส าคัญคือ เซนต์ โธมัส อะไควนัส (St. Thomas Aquinas) ซึ่งมีความเชื่อว่าพลัง
แห่งเหตุผลของมนุษย์ผนวกกับแรงศรัทธา คือเครื่องมือทางความรู้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546: 61) หลักสูตร
ตามแนวคิดปรัชญานี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา ได้แก่ หลักสูตรรายวิชา สัมพันธ์วิชา และหมวดวิชา 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 1. หลักการที่ส าคัญ 

  1.1 แม้ว่าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป แต่ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมจะ
เหมือนกันในทุกแห่งหน เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงควรจะเป็นแบบอย่างเดียวกันส าหรับทุกคน 

  1.2 ความมีเหตุผล (Rationality) เป็นลักษณะสูงสุดของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จึงต้อง
ใช้ความมีเหตุผลเป็นเครื่องควบคุมสัญชาตญานอันเป็นอ านาจฝ่ายต่ าของตน เพ่ือจะได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ได้เลือกสรรแล้ว 

  1.3 หน้าที่ของการศึกษานั้น ก็คือ การแสวงหา และการน ามาซึ่งความเป็นจริงแท้ 
อันเป็นนิรันดร (Eternal Truth) 

  1.4 การศึกษามิใช่การเลียนแบบอย่างของชีวิต แต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต 

  1.5 ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้วิชาพ้ืนฐานบางวิชา เพ่ือจะให้เข้าใจและคุ้นเคยกับสิ่งที่
คงทนถาวรของโลก 

  1.6 ผู้เรียนควรจะได้ศึกษางานนิพนธ์ที่ส าคัญทางวรรณคดีประวัติศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  ปรัชญาสาขานี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างคนที่สมบูรณ์  โดย 

  1.1 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและท าความเข้าใจกับตนเองมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่อง
เหตุผลและเรื่องพัฒนาของสติปัญญา 
  1.2 มุ่งพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้น สูงขึ้น สมบูรณ์ เพ่ือความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ 
  1.3 เมื่อมนุษย์มีเหตุผลทุกคน การศึกษาทุกแห่งทุกสถานที่ ควรเป็นสากล 

 3. เนื้อหาวิชา 

  เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  กลุ่มแรกเรียกว่า Trivium เป็นเนื้อหาวิชาด้านศิลปทางภาษา ประกอบด้วย ไวยากรณ์ 
วาทศิลป์และดนตรี  
  กลุ่มท่ีสองเรียกว่า Quadrivium เป็นเนื้อหาวิชาด้านศิลปทางค านวณ ซึ่งประกอบด้วย
เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 
  เนื้อหาวิชาตามปรัชญานี้ เป็นเนื้อหาเช่นเดียวกับพวกสารัตถนิยม แต่มีความแตกต่าง
กันตรงที่สารัตถนิยมนั้นเน้นเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจในฐานะเป็นมรดกของสังคม  แต่พวกนิรันตรนิยมถือ
ว่าเนื้อหาเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความสามารถทางปัญญาอันเป็นนิรันดร 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 4. การจัดการเรียนการสอน 

  การจัดการเรียนการสอนเน้นเหตุผล และสติปัญญาเป็นหลักส าคัญ  วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ส าคัญคือ การถกเถียง อภิปราย การใช้เหตุผลและสติปัญญาโต้แย้งกัน ครูจะมีบทบาท
เป็นผู้น าทาง สติปัญญา มีความรู้กว้างขวาง ผู้เรียนจะมีโอกาสพัฒนาความคิดและสติปัญญา 
 

ปรัชญาพิพัฒนนิยม 

 ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนนิยม (Progressivism)มาจากแนวคิดปรัชญาทั่วไป คือ
ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ซ่ึงเน้นความมีอิสระเสรีของมนุษย์ การศึกษาจะต้องเป็นเครื่องมือ ใน
การพัฒนาตัวผู้เรียน  เพื่อให้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ความรู้ควรได้มาจากกระบวนการ
เรียนรู้ นักปรัชญาส าคัญในยุคแรกคือ ชาลส์ เอส เพียซ (Charles S. Pierce) ต่อมานักปรัชญาที่มีการ
เผยแพร่แนวคิดปรัชญานี้จนเป็นที่ยอมรับคือ วิลเลี่ยม เจมส์ (William James) และได้รับความนิยม
อย่างมากเมื่อ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เกิด
จากการกระท า (Learning by Doing) หลักสูตรตามแนวคิดปรัชญานี้คือ หลักสูตรกิจกรรมและ
ประสบการณ ์

 1. หลักการส าคัญ 

  1.1 การศึกษา คือ ชีวิตไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต 

  1.2 การเรียนควรจะเรียนในสิ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสนใจของเด็ก 

  1.3 การเรียนโดยวิธีแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหาเกิดกับผู้เรียนย่อมมีความส าคัญ
กว่าการเรียนโดยวิธีท่องจ าเนื้อหาวิชา 

  1.4 บทบาทของผู้สอนในหลักปรัชญานี้นั้นไม่ใช่เป็นผู้บงการหรือออกค าสั่ง แต่จะท า
หน้าที่ในการใหค้ าปรึกษาและค าแนะน า 
  1.5 โรงเรียนควรจะส่งเสริมให้เด็กเกิดความร่วมมือ ไม่ใช่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 

  1.6 วิถีทางแบบประชาธิปไตยจะส่งเสริมให้เกิดมีความสัมพันธ์กับทางแนวความคิด 
และบุคลิกภาพอย่างเสรี ซึ่งสิ่งนี้เองคือลักษณะที่จ าเป็นส าหรับพัฒนาการที่ถูกต้อง 
 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษานั้นต้องพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม อาชีพ และสติปัญญาควบคู่กันไป ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสนใจ ความถนัด และลักษณะพิเศษ
ของผู้เรียนด้วย 

 3. เนื้อหาวิชา 

  เนื้อหาวิชา ควรจะเป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน และสภาพสังคม
ของผู้เรียน  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองและสังคม เพ่ือจะ



50 

 

 

บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข เนื้อหาวิชาที่ควรจัดก็คือ สังคมศึกษา การใช้ภาษา 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และเนื้อหาที่เก่ียวกับสภาพและปัญหาต่างๆ ของสังคม 

 4. การจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนในแนวปรัชญาพิพัฒนนิยมเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Child-centered Approach) และเป็นการเรียนโดยการปฏิบัติ  (Learning by Doing) หรือวิธี
แก้ปัญหา (Problem Solving) และถือว่าการเรียนรู้ของคนไม่ได้หยุดอยู่แต่ในโรงเรียนเท่านั้น  แต่จะ
ด าเนินไปตลอดชีวิตของผู้เรียน  ผู้สอนในปรัชญาสาขานี้จะท าหน้าที่ในการเตรียม การแนะน า การให้
ค าปรึกษา และเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นจริงด้วยตนเอง นักเรียนจะมีอิสระ  
ในการเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกเนื้อหา
กิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ รายวิชาเลือกต่างๆ จะต้องมีเพ่ือสนองตอบผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

 ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) มาจากแนวคิดปรัชญาทั่วไปคือ
ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) นักปรัชญาส าคัญคือ ธีโอดอร์ บราเมลด์ (Theodore Brameld) 

มีแนวคิดส าคัญที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งสอดคล้องปรัชญาพิพัฒนนิยม แต่เน้นการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสังคมใหม่ เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค ยุติธรรมกว่าสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือ
อาจเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปสังคม 

 1. หลักการที่ส าคัญ 

  1.1 การศึกษาจะต้องรับภาระที่จะสร้างสรรค์ระบบสังคมใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นสังคมที่
บรรลุคุณค่าขั้นพ้ืนฐานของวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันก็ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกในยุคใหม่ด้วย 

  1.2 สังคมใหม่จะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งมีประชาชนของสังคม
เป็นผู้ควบคุมสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากรทั้งหลาย 

  1.3 เด็ก โรงเรียน และการศึกษาย่อมจะเป็นไปตามหลักของสังคมและวัฒนธรรมโดย
ไม่มีการผ่อนผัน 

  1.4 ครูจะต้องหาทางให้เด็กมองเห็นความถูกต้อง และความจ าเป็นที่จะสร้างสรรค์
สังคมใหม่ 
  1.5 ในด้านเกี่ยวกับการเรียนและการสอน ตลอดจนการค้นหาความรู้นั้น จะต้องเน้นที่
จุดหมายปลายทางของการศึกษา และสิ่งที่จะเรียนเป็นส าคัญ 
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 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  2.1 การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ 
  2.2 การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยตรง 
  2.3 การศึกษาอาศัยมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ 
  2.4 ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นจะต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย 

  2.5 การศึกษาจะต้องให้เด็กเห็นความส าคัญของสังคมควบคู่ไปกับตนเอง 
 3. เนื้อหาวิชา 

  เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของสังคมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเน้นอยู่ใน 

หมวดสังคมศึกษา นอกจากนั้นก็จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษามนุษยสัมพันธ์ และ
วิชาที่เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 

 4. การจัดการเรียนการสอน 

  การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาปฏิรูปนิยม มีลักษณะคล้ายกับปรัชญา
พิพัฒนนิยม กล่าวคือ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือท าเอง มองเห็นปัญหา และเข้าใจเรื่องราวด้วย
ตนเอง วิธีการแก้ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางปรัชญา 
มาประกอบด้วย และเป้าหมายปลายทางจะต้องเป็นไปเพ่ือสังคมเป็นหลัก บทบาทของครูตามปรัชญา
นี้จะต้องเป็นนักบุกเบิก  นักแก้ปัญหา  และมีความรู้รอบเรื่องของสังคมและปัญหาของสังคม  ผู้เรียน
ตามปรัชญานี้จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นเดียวกับปรัชญาพิพัฒนนิยม แต่จะมองเห็น
ความส าคัญที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่า 
 

ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 

 ปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) มาจากแนวคิดปรัชญาทั่วไป 
แขนงอัตถิภาวะนิยม มีความเชื่อว่าธรรมชาติของคนก็ดี สภาพแวดล้อมทางสังคมก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่
ตายตัว แต่ละคนสามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้ เพราะมีอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อยู่
คงที่แต่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความมีอิสรเสรีภาพในตัวของผู้เรียนมากที่สุด การเรียนจะเกิดจากความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน โดยปราศจากการบังคับ เน้นการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน การเรียนรู้เป็นไปเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 

 ในด้านการศึกษา ปรัชญานี้ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางอะไรที่แน่ชัด แต่ก็ได้มีการน ามา
ปฏิบัติอยู่ในหลายๆ แห่ง เช่น ที่โรงเรียน Summer Hill ทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 1. หลักการส าคัญ 

  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเน้นความมีอิสรเสรีภาพในตัวของผู้เรียนมากที่สุด การเรียนจะ
เกิดจากความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยปราศจากการบังคับ เน้นการพัฒนาตนเอง และ
ความรับผิดชอบของผู้เรียน  การเรียนรู้เป็นไปเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามแนวปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนเต็ม
ศักยภาพ ได้แสดงออกตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจและความสามารถ 

 3. การจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาอัตถิภาวะนิยม เน้นโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนา
เสรีภาพของเอกัตบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง หลักสูตรมี 
ความยืดหยุ่น ไม่ก าหนดตายตัว เปิดให้มีวิชาเลือกอย่างกว้างขวางที่สุด เพ่ือสนองตอบความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้แก่ ให้ผู้เรียนได้ส ารวจและค้นหา
ความสนใจที่แท้จริงของตนเองแล้วเลือกเรียนตามวิธีการและเนื้อหาสาระที่ตนสนใจ ผู้สอนเป็นเพียง  

ผู้คอยยั่วยุหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ กระตุ้นให้แต่ละบุคคลส านึกได้ด้วยตนเอง 
ตระหนักในเสรีภาพรู้จักเลือกแนวทางจริยธรรมของตนเองและมีความรับผิดชอบ การจัดการศึกษา
ด้านสุนทรียภาพเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนสร้างงานด้านศิลปะตามแนวคิดของตนเองอย่างเสรี 
  ในการพัฒนาหลักสูตรจะไม่ร่างขึ้นตามแนวทางปรัชญาหนึ่งปรัชญาใดเท่านั้น แต่
มักจะเป็นการผสมผสาน และเลือกน ามาใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมเป็นหลัก แนวคิดของ
ปรัชญาแต่ละสาขาจะมีส่วนดี และส่วนเสียอย่างไรนั้น  ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันตามสภาพของ
สังคม ดังนั้น นักพัฒนาหลักสูตร จึงต้องศึกษาปรัชญาการศึกษาเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง เพ่ือน ามาปรับให้
สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างสมบูรณ์ การผสมผสานแนวคิดทางปรัชญานี้เรียกว่า
Eclecticism ซึ่งเป็นรูปแบบของปรัชญาการศึกษาที่ประเทศไทยใช้เป็นหลักปฏิบัติ แต่ก็มีจุดเน้น
ปรัชญาการศึกษาที่มีแนวคิดจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ปรั ชญาการศึกษา  
พิพัฒนนิยม ปฏิรูปนิยม และอัตถิภาวะนิยม 

 จากแนวคิดของปรัชญาการศึกษาสาขาต่างๆ ปรัชญาการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนา
หลักสูตรอย่างยิ่งดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2546: 23) กล่าวถึงปรัชญาการศึกษามีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาหลักสูตรในการก าหนดจุดประสงค์ในการจัดองค์ประกอบของหลักสูตร รวมทั้งแนวทาง 
การเรียนการสอน ส่วนธ ารง บัวศรี (2542: 54) สรุปว่าปรัชญาการศึกษามีบทบาทในการตัดสินใจ
ก าหนดทิศทางของหลักสูตร ปรัชญาการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรในการก าหนด
แบบหลักสูตร รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งบทบาทของปรัชญาการศึกษาต่อการพัฒนา
หลักสูตร มีดังนี้ 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 1. ปรัชญาการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทาง และแบบของหลักสูตร 

 2. ปรัชญาการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการกลั่นกรอง และก าหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 3. ปรัชญาการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความเหมาะสมของ 

การจัดการศึกษา ความเหมาะสมของหลักสูตร และการเรียนการสอน 

 4. ปรัชญาการศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการบ่งบอกความเชื่อของนักพัฒนาหลักสูตร 

กับแนวการจัดการศึกษาว่าสอดคล้องกันเพียงใด 

 5. ปรัชญาการศึกษาเป็นกรอบ แนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

พื้นฐานทางจิตวิทยากับการพัฒนาหลักสูตร 
 การวางรากฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์นั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงสาระส าคัญทางปรัชญา และ
ที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาบุคคลอีกประการคือจิตวิทยา โดยสาระส าคัญทางจิตวิทยามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร ลองมาพิจารณาในทางมุมกลับว่า  ท าไม
พ้ืนฐานทางจิตวิทยาจึงมีความเกี่ยวพันกับหลักสูตร เพ่ือความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งต่อข้อคิด
ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสาระส าคัญที่ประกอบ 2 ประการด้วยกันคือ พ้ืนฐานทาง
จิตวิทยาและหลักสูตรซึ่งการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยา และหลักสูตร จ าเป็นต้อง
เข้าใจความหมายของจิตวิทยาและหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรคือ ประมวลประสบการณ์ทั้งหลายที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในและ 

นอกโรงเรียน และประมวลประสบการณ์ต่างๆ นั้น จัดขึ้นในรูปของแผนแบบ โปรแกรมการเรียนรู้
โปรแกรมกิจกรรม และโปรแกรมแนะแนว ที่เป็นแนวทางส าหรับการเรียนการสอน 

 ส่วนความหมายของจิตวิทยานั้น ฮิลการ์ด (Hilgard, 1966: 2) ได้ให้ค าจ ากัดความของจิตวิทยา 
หมายถึง ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของคนและสัตว์และวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เป็น
ระบบระเบียบ ซึ่งได้มาจากการสังเกตหรือการทดลองและความรู้หรือเท็จจริงนั้นต้องสามารถผลิตซ้ า
ได้และทดสอบได้ และพฤติกรรม หมายถึงการกระท า หรือการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างของอินทรีย์ 
ซึ่งสามารถสังเกตได้  
 จากความหมายของจิตวิทยา จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาคือการศึกษาพฤติกรรมเพ่ือเกิด
ความรู้ความเข้าใจสาเหตุต่างๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งจะท าให้สามารถพยากรณ์และควบคุม
พฤติกรรมเหล่านั้นได้ 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 เมื่อพิจารณาความหมายของสาระส าคัญของจิตวิทยาและหลักสูตร ย่อมเป็นที่ประจักษ์
อย่างชัดแจ้งว่า ความรู้หรือข้อมูลทางจิตวิทยานั้น จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาเพ่ือวางรากฐานการจัดท า
หลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะได้จัดโปรแกรมการเรียน โปรแกรมกิจกรรม และโปรแกรมแนะแนว 
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งการน าจิตวิทยามาใช้ในการจัดการศึกษาย่อมท า
ให้มีความเป็นศาสตร์ที่เข้มแข็งมากข้ึน เนื่องจากการศึกษาเป็นศาสตร์ที่ขาดทฤษฎีที่เข้มแข็งไม่เหมือน
ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ความรู้ได้มาจากการทดสอบ ทดลอง พิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
ศาสตร์ทางการศึกษามีตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะตัวแปรด้านความเป็นมนุษย์ ที่มี
อิทธิพลของสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อความรู้ทาง
จิตวิทยาที่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบ พิสูจน์ เป็นที่ยอมรับมาสนับสนุน 

 จิตวิทยาที่น ามาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เรียกว่า 
จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) จิตวิทยาการศึกษาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่ส าคัญมี 2 สาขา คือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

จิตวิทยาพัฒนาการกับการพัฒนาหลักสูตร 
 จิตวิทยาพัฒนาการอธิบายถึงการเรียนรู้ของคนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน 
พัฒนาการของมนุษย์ รวมทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม จิตวิทยาพัฒนาการที่มีความส าคัญต่อ     
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เมื่อศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยาพัฒนาการ          
จากเอกสาร ต าราต่าง ๆสรุปรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของพัฒนาการของมนุษย์ 
  พัฒนาการของมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญที่ท างานประสานกันได้แก่วุฒิภาวะ และ
การเรียนรู้ 
  1.1 วุฒิภาวะ (Maturity) 

   วุฒิภาวะในความหมายทางจิตวิทยามีความหมายกว้างขวาง ดังที่นักจิตวิทยาได้
ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
   เฉลย โพธิบุตร (2530: 263) กล่าวว่า วุฒิภาวะคือ ความเจริญเติบโตสูงสุดใน
ระยะใดระยะหนึ่ง โดยเน้นไปที่ความเติบโตด้านร่างกาย ซึ่งมีความพร้อมที่จะท าสิ่งต่างๆได้ในระยะ
นั้น ทั้งนี้โดยมิต้องอาศัยการเรียนรู้หรือการฝึกฝนแต่อย่างใด 

   ลักขณา สิริวัฒน์ (2530: 72) ได้ให้ความหมายของวุฒิภาวะว่าเป็นกระบวนการ
ของความเจริญเติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างมี
ระเบียบ โดยไม่เกี่ยวโยงกับสิ่งเร้าภายนอก เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เช่น ความพร้อมของ
กล้ามเนื้อ 
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   กันยา สุวรรณแสง (2544: 45) ได้แสดงทัศนะว่า วุฒิภาวะคือความสามารถที่
แสดงออกเป็นพฤติกรรมธรรมชาติตามช่วงอายุที่พึงควรจะแสดงออกได้ตามครรลองของสิ่งมีชีวิตที่
เป็นไปเฉพาะตน 

   วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล (2548: 79) ให้ความหมายของวุฒิภาวะ คือกระบวนการ
ของความเจริญเติบโตสูงสุดของอินทรีย์ในร่างกายที่ท าให้เกิดความพร้อมที่จะท ากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งในขณะนั้นโดยไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนหรือเรียนรู้ใดๆ หรือเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น เด็กเมื่อ
มีอายุ 15 เดือนก็พร้อมที่จะเดินได้เอง เป็นต้น 

   จากนิยามที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า วุฒิภาวะ หมายถึงความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล อันเกิดจากความเจริญเติบโตตามวัย ซึ่งส่งผลมาจากด้านร่างกาย และ 

ด้านจิตใจ โดยบุคคลจะสามารถพฤติกรรมตามวัยนั้นๆโดยไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้หรือฝึกฝน  
แต่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
  1.2 การเรียนรู้ (Learning) 

   การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งของการด ารงชีวิตในสังคมของมนุษย์  
การเรียนรู้ท าให้มนุษย์ปรับตัวเพ่ือให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่ด ารงอยู่ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตตามข้อก าหนด ระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพรรณี ช.เจนจิต (2545: 6) ได้ให้ความหมายของ
การเรียนรู้ว่าเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นผลของประสบการณ์เดิม รวมทั้งที่ เคยกระท ามาเป็นประจ า  

จนกลายเป็นนิสัย ความรู้ ทักษะ และความคาดหวังต่างๆด้วย 

   วุฒิภาวะ และการเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาการของ
มนุษย์ วุฒิภาวะเป็นความสามารถหรือความพร้อมที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ถ้าบุคคล
ขาดวุฒิภาวะหรือเกิดความไม่พร้อมตามวุฒิภาวะก็จะท าให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ และเมื่อมีวุฒิภาวะ
พร้อม แต่ขาดการท าให้เกิดการเรียนรู้ บุคคลก็ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

 2. หลักการของพัฒนาการและความงอกงามของมนุษย์  
  หลักการของพัฒนาการและความงอกงามของมนุษย์ที่ ใช้ เป็นแนวทางในการ          
จัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความงอกงามของผู้ เรียน 

มีรายละเอียด ดังนี้ (วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล, 2548: 80) 

  2.1 หลักการแห่งทิศทางของการพัฒนา (Principle of Development Direction) 

   หลักการนี้อธิบายถึงมนุษย์มีแนวโน้มในการพัฒนาและเจริญงอกงามจากส่วนบน
ไปสู่ส่วนล่างจากส่วนกลางไปสู่ส่วนปลีกย่อย เช่น ส่วนศีรษะจะบรรลุภาวะสมบูรณ์ก่อนส่วนเท้า  
ส่วนหัวใจจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เร็วกว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่น เป็นต้น 
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  2.2 หลักการแห่งความต่อเนื่อง (Principle of Contiguity) 

   หลักการนี้อธิบายถึงมนุษย์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับขั้น นับแต่อยู่ในครรภ์ เป็นทารก เป็นเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่ และเป็นชรา 

  2.3 หลักแห่งการพัฒนาการเป็นล าดับขั้น (Principle of Development Sequence) 

   หลักการนี้ก าหนดว่ามนุษย์มีพัฒนาการเป็นล าดับขั้น และในแต่ละขั้นย่อมมี
ความสัมพันธ์กัน เช่น เด็กจะยกศีรษะขึ้นก่อนจึงจะคลาน เดิน และวิ่ง เป็นต้น 

  2.4 หลักแห่งวุฒิภาวะหรือความพร้อม (Principle of Maturation or Readiness) 

   หลักการนี้อธิบายถึงมนุษย์สามารถท ากิจกรรมใดๆได้ จ าเป็นต้องมีวุฒิภาวะและ
ความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  2.5 หลักการแห่งความแตกต่างของการเจริญเติบโตของแต่ละบุคคล (Principle of 

Individual Growth) 

   หลักการนี้อธิบายถึงว่าโดยภาพรวมแล้วมนุษย์มีการพัฒนาตามหลักการต่างๆ
อย่างคล้ายคลึงกัน แต่พัฒนาการของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น เด็กคนหนึ่งสามารถพูด
ได้เร็วกว่า มีความแข็งแรงกว่า มีรูปร่างที่ใหญ่กว่า หรือสูงกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง เป็นต้น 

 3. พัฒนาการของมนุษย์วัยต่างๆ 

  การพัฒนาของมนุษย์เป็นไปตามหลักการพัฒนาการและความงอกงามของมนุษย์ 
ความส าคัญของการพัฒนาทั้งหลายขึ้นกับวัย โดยมนุษย์ในแต่ละวัยมีพัฒนาการในด้านต่างที่แตกต่างกัน 
ซึ่งพอสรุปแนวคิดพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆดังนี้ (วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล, 2548: 81-87) 

  3.1 ขอบข่ายพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย 

   พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัยจ าแนกขอบข่ายออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
   3.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development) 

    เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างทั้งขนาด รูปร่าง และการท างาน
ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย รวมทั้งโครงสร้างของร่างกายด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านปริมาณเซลล์ กล้ามเนื้อ และต่อมต่างๆ เช่น ขนาดของใบหน้า ความแข็งแกร่งของกระดูก 
ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น 

   3.1.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา (Mental Development) 

    เป็นความงอกงามที่บ่งบอกถึงการเพ่ิมพูนความสามารถในการเรียนรู้ 
รวบรวมความจ า ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบเพ่ือน าไปสู่        
การแสดงออกในการท ากิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3.1.3 พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) 

    เป็นการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางด้านความรู้สึก และเจตคติ 
ค่านิยมของบุคคล 

   3.1.4 พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) 

    เป็นการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม  
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที ่
เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

  3.2 การจ าแนกพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย 

   พัฒนาการของมนุษย์ในมุมมองทางจิตวิทยาให้ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของบุคคลทั้งในโครงร่าง (Structures) และแบบแผน (Pattern) ของร่างกายและพฤติกรรมที่
แสดงออก พัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่นั้นจะเกิดเป็นขั้นๆ และเป็นแบบฉบับที่
สอดคล้องกัน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพ กระบวนการพัฒนาและเจริญเติบโต
ของวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องน าใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   3.2.1 กระบวนการพัฒนาและการเจริญเติบโตของวัยเด็ก 

    วัยเด็ก (Childhood) เป็นช่วงเวลาที่กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันมาก แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ วัยเด็กตอนต้น วัยเด็ก
ตอนกลาง และวัยเด็กตอนปลาย แต่ละช่วงวัยมีกระบวนการพัฒนาและการเจริญเติบโตแตกต่างกัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    3.2.1.1 วัยเด็กตอนต้น 

     วัยเด็กตอนต้นเป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 2-5 ขวบ ระยะนี้เป็น
ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพมากที่สุด เป็นระยะที่เด็กเพ่ิมพูนประสบการณ์การพ่ึงพา
ตนเองได้มากขึ้น ต้องการความเป็นตัวเอง จึงมักปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ค่อนข้างดื้อ  
มีความซุกซนมาก จะแสดงความรู้สึกนึกของตนเองโดยการกระท า และเมื่ออายุประมาณ 5 ขวบ
จะเริ ่มแสดงเอกลักษณ์ของตนเองด้วยการแสดงความคิดเห็น เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่าง 

ความฝันของเด็กและความเป็นจริงที่เด็กพบ เด็กวัยนี้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ดังนี้ 
     1) พัฒนาการทางร่างกาย 

      วัยเด็กตอนต้นอัตราการเจริญเติบโตมีอัตราต่ ากว่าวัย
ทารก การเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้จะเป็นส่วนแขนและขาจะยาวออกไป ศีรษะจะมีขนาดเท่าล าตัว
โครงกระดูกแข็งขึ้น กล้ามเนื้อเติบโตและแข็งแรงกว่าเดิม เริ่มมีทักษะต่างๆในการเคลื่อนไหวร่างกายดี
ขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น เช่น รับประทานอาหารเอง แต่งตัวเองได้ เป็นต้น 
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     2) พัฒนาการทางอารมณ์ 
       วัยเด็กตอนต้น เด็กมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและ 

โกรธง่าย มักมีอาการโกรธเมื่อถูกขัดใจ และขัดขวางไม่ให้ท าในสิ่งที่ต้องการท า มักแสดงความโกรธด้วย
การร้องไห้ นอกจากนี้เด็กวัยจะมีอารมณ์อิจฉาเป็นปกติ แม้จะเป็นวัยเจ้าอารมณ์แต่เด็กวัยนี้ มักจะ
อยากรู้อยากเห็น ชอบซักถาม เด็กวัยนี้จะแสดงความรักต่อพ่อ แม่ สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของอย่างเปิดเผย 
พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยจึงส าคัญอยู่ที่พ่อแม่ 
     3) พัฒนาการทางสังคม 

      เด็กวัยนี้ เมื่อโตขึ้นจะติดเพ่ือนและบุคคลที่ ไม่ได้เป็น
สมาชิกในครอบครัว เด็กจะปรับปรุงตัวต่อสังคมภายนอกได้ดีเท่าใดนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการติดต่อ
เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวว่าเป็นแบบใด เช่น เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  
จะปรับตัวต่อสังคมภายนอกได้ดี เด็กวัยนี้ชอบเล่นกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน และรู้จักเล่นเป็นทีม  
ตอนปลายของเด็กวัยนี้จะเริ่มแสดงให้เห็นว่าชอบคบเพ่ือนเพศเดียวกัน ในระยะ 5-6 ขวบเด็กเริ่ม
มองเห็นความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และมักซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ เพศของตน  

ควรประพฤติคืออะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่บทบาทของเพศหญิง เพศชายเมื่อเติบโตขึ้น 

     4) พัฒนาการทางสติปัญญา 

       เด็กวัยนี้สามารถจดจ าและมีความเข้าใจค าศัพท์เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว และสามารถรู้ความหมายของค าใหม่ๆ นอกจากนี้ยังความสามารถในการอ่านและ 

การเขียนอีกด้วย เด็กวัยนี้ชอบพูดเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องกับตน บางครั้งก็พูดกับตัวเองบ่อยๆ 
พ่อแม่จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กเป็นอย่างมาก โดยการจูงใจให้เด็ก
พูดโดยการซักถาม การแนะน าที่ดี การเน้นค าให้ถูกต้องเมื่อพูดกับเด็ก 

    3.2.1.2 วัยเด็กตอนกลาง 
     วัยเด็กตอนกลางเป็นวัยที่มีอายุประมาณ 6-10 ปี อาจเรียกว่า  
วัยเรียนตอนต้น เป็นระยะที่เด็กจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียน จึงนับเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญในวัยนี้ อย่างไรก็ตามหากเด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆอย่างดีมาก่อนจะปรับตัวง่ายขึ้น เด็กในวัยนี้
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 
     1) พัฒนาการทางร่างกาย 

      เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 6 อัตราการเจริญเติบโตจะช้าลงเล็กน้อย 
กล้ามเนื้อแขนขาท างานประสานกันได้ดีขึ้น ร่างกายของเด็กจะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง 
แขนขายาวออก รูปร่างเปลี่ยนแปลงเข้าลักษณะผู้ใหญ่ อวัยวะย่อยและระบบหมุนเวียนของโลหิตเจริญ
เกือบเต็มที่ มีฟันแท้ขึ้นแทนฟันน้ านม สมองมีน้ าหนักสูงสุด ตาและมือยังเคลื่อนไหวอย่างประสานกันไม่
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สะดวกนัก เนื่องจากพัฒนาการของกล้ามเนื้อมีไม่เท่ากัน เด็กวัยนี้ไม่ค่อยระมัดระวังมากนัก ท าให้เกิด
อุบัติเหตุง่าย 

     2) พัฒนาการทางอารมณ์ 
       เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ต้องจากบ้านเพ่ือเข้าโรงเรียน ต้องเรียนรู้
การปรับตัว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ เด็กวัยนี้ เลิกกลัวในสิ่งที่ ไม่มีตัวตนมาเป็นกลัว 

สิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง เช่น กลัวไม่มีเพ่ือน กลัวเพ่ือรังแก กลัวเรียนไม่ดี เป็นต้น พัฒนาการทางอารมณ์
ของเด็กวัยนี้ต้องการเป็นที่หนึ่ง หรือเป็นคนแรกที่ได้รับการชื่นชม ต้องการความมีอิสระจากผู้ใหญ่ 
ต้องการพ่ึงพาตนเอง ต้องการการยอมรับเข้าเป็นหมู่คณะ ต้องการร่วมกิจกรรมกับหมู่เพ่ือนมีความ
สนุกในการท ากิจกรรม การเรียนรู้เป็นหมู่คณะจะท าให้เด็กรับรู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน 
ท าให้สามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองได้ 

    3) พัฒนาการทางสังคม 

      เมื่อเด็กเข้าโรงเรียน อาจมีปัญหาในเรื่องการคบเพ่ือนอยู่
บ้าง ทั้งนี้แล้วแต่การอบรมที่ได้จากทางบ้าน ถ้าทางบ้านเคยให้โอกาสเด็กเล่นกับเด็กคนอ่ืนๆ เด็กก็จะ
ไม่ขลาดและอายเพื่อนใหม่ เด็กวัยนี้ผู้ชายชอบท ากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายทั้งตัว ชอบให้
พละก าลัง เด็กผู้หญิงชอบกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ก าลัง โดยสิ่งที่ท าให้เด็กปรับตัวได้ดีคือประสบการณ์   
จากทางบ้าน เด็กที่ปรับตัวได้ดีมักมาจากครอบครัวที่มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร พ่อแม่แสดงความรัก
และยอมรับเด็ก เด็กวัยนี้เกิดการเรียนรู้จากการเล่นสนุกสนานกับเพ่ือน เกี่ยวกับการรักษาสิทธิของ
ตนเอง และการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน 

     4) พัฒนาการทางสติปัญญา 

       ในวัยนี้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษามากขึ้น รู้ค าศัพท์
มากขึ้น ใช้ภาษาแสดงความรู้สึกได้อย่างดี ความรู้สึกด้านจริยธรรมเริ่มพัฒนาขึ้นในระยะนี้มีความ
รับผิดชอบได้บางอย่าง เริ่มสนใจสิ่งถูก ผิด แต่ยังไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงเรื่องความถูกต้อง 
พัฒนาการของเด็กวัยนี้ดูได้จากการอ่าน วัยนี้เป็นวัยที่เด็กชอบอ่านมาก เด็กชายชอบอ่านเกี่ ยวกับ
เรื่องวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติต่างๆ ส่วนเด็กผู้หญิงชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับนิยาย 
อารมณ์ ความสนใจในการอ่านจะท าให้เด็กสามารถรู้จักค้นคว้า ลงมือท าเอง และส่งผลให้เด็กสามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้น พัฒนาการทางปัญญาที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีจินตนาการสูงขึ้นเพราะได้รากฐานจาก
การอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดที่จะท าและประดิษฐ์สิ่งต่างๆทั้งที่เป็นงานอดิเรกและกิจกรรม      
ในชั้นเรียน 

    3.2.1.3 วัยเด็กตอนปลาย 

     วัยเด็กตอนปลายเป็นวัยที่มีอายุประมาณ 10-12 ปี เป็นวัยที่
คาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่นตอนต้น วัยนี้เด็กไม่จะไม่แตกต่างจากวัยเด็กตอนกลางมากนัก แต่มี
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การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ทางด้านร่างกายอันเนื่องมาจากการท างานของต่อมต่างๆ รวมทั้ง การ
พัฒนาการของโครงกระดูก และสัดส่วนของร่างกายเพ่ือเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น เด็กวัยนี้มี พัฒนาการทาง 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังน้ี 

     1) พัฒนาการทางร่างกาย 

      เด็กอายุ 9-10 ปี การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆ มีฟัน
เขี้ยวที่ 1 และเขี้ยวที่ 2 ขึ้น ส่วนเด็กที่มีอายุ10 ปีขึ้นไป จะเริ่มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งส่วนสูงและ
น้ าหนัก เด็กหญิงจะมีสะโพกขยายออก ทรวงอกเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไป เด็กหญิงจะเริ่มมี
ประจ าเดือนระหว่าง 11-12 ปี ส่วนเด็กชายจะมีไหล่ที่กว้างขึ้น มือและเท้าใหญ่ขึ้น เริ่มมีการหลั่งอสุจิ
ในช่วงอายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งแสดงถึงวุฒิภาวะทางเพศเริ่มเจริญเต็มที่ 
      2)  พัฒนาการทางอารมณ์ 
       เด็กวัยนี้ มีความสามารถในการรักษาอารมณ์ ไว้ได้ดี
พอสมควร แต่มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เร็วและง่าย สิ่งที่เด็กวัยนี้กลัวที่สุดคือ การไม่เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่ม    เด็กวัยนี้ชอบการยกย่อง แต่ไม่ชอบการเปรียบเทียบ บางครั้งท าตัวเหมือนผู้ใหญ่ แต่
บางครั้งก็ไม่กล้าทิ้งความเป็นเด็ก ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอารมณ์ ความกลัวของเด็กตามวัยนี้จะ
เริ่มลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น แต่จะมีความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาของตนเอง อยากให้
แข็งแรง สวยงาม  
     3) พัฒนาการทางสังคม 

      เด็กในระยะนี้ให้ความส าคัญกับกลุ่มมาก เด็กจะรู้สึกเป็น
เจ้าของและซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม มีพฤติกรรมที่เหมือนกลุ่มทั้งการแสดงออกทางกาย วาจา และการแต่งตัว 
เด็กวัยนี้ต้องการเพ่ือนมาก และต้องการเพ่ือนประเภทที่ไว้วางใจได้ มีอารมณ์คล้ายคลึงกัน เด็กชาย
ชอบการเล่นที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ เช่น กีฬาต่างๆ เด็กหญิงชอบเล่นกับเพ่ือนสนิทเพียง 2-3 คน เด็กหญิง
มีการเจริญเติบโตทางด้านวุฒิภาวะเร็วกว่าเด็กชาย ท าให้เด็กหญิงเริ่มสนใจเด็กชายเร็วกว่า รู้จัก
แต่งตัวมากข้ึน ในขณะที่เด็กชายยังไม่สนใจเด็กหญิง 
     4) พัฒนาการทางสติปัญญา 

      เด็กในระยะนี้มีสติปัญญากว้างขึ้น มีความสามารถในการคิด
และแก้ปัญหาได้มากขึ้น เริ่มสนใจอ่านหนังสือต่างๆเพ่ือที่จะร่วมอภิปรายหรือพูดคุยกับเพ่ือนๆได้  
มีความคิดริเริ่มที่จะท าสิ่งใหม่ๆท าให้เกิดความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเอง เด็กหญิงสนใจอ่านเรื่อง
ประเภทรักเร็วกว่าเด็กชาย ลักษณะเด่นทางสติปัญญาของวัยนี้คือ มีความกระตือรือร้น รู้จักใช้เหตุผล 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการวางโครงการไว้ล่วงหน้า รักษาความลับได้ รวมทั้งรักษาสัญญา  

ที่ให้ไว้ 
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   3.2.2 กระบวนการพัฒนาและเจริญเติบโตของวัยรุ่น 

    วัยรุ่น (Adolescence) เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงและเป็นหัวเลี้ยว
หัวต่อระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจะมีความต้องการ ความสนใจ และเจตคติ
แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ไม่แน่นอน 
ระยะวัยรุ่นนี้อยู่ในช่วงอายุประมาณ 12-18 ปี การศึกษาพัฒนาการของวัยรุ่นในระยะนี้ แบ่งออกเป็น
2 ช่วงคือ วัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลาย ดังนี้ 
    3.2.2.1 วัยรุ่นตอนต้น 

     วัยรุ่นตอนต้นอยู่ในช่วงอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นระยะที่มี
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีวุฒิภาวะทางเพศแล้วลักษณะ
ของวัยรุ่นตอนต้นจะมีความรู้สึกสับสนระหว่างบทบาทของเด็กและบทบาทผู้ใหญ่ พัฒนาการของวัยรุ่น
ตอนต้น ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีดังนี้ 
     1) พัฒนาการทางร่างกาย 

      วัยรุ่นตอนต้นมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ
ร่างกายจะเริ่มมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย 1-2 ปี ลักษณะทาง
เพศของทั้งเพศชายและหญิง เด็กชายจะมีกล้ามเนื้อเพ่ิมมากขึ้นสัดส่วนของเด็กผู้ชายจะมีไหล่กว้าง  
ขาเหยียดตรง ส่วนเด็กหญิงจะมีรูปร่างสมส่วน สะโพกผาย 

     2) พัฒนาการทางอารมณ์ 
      เด็กวัยนี้มีอารมณ์ไม่แน่นอน และค่อนข้างเจ้าอารมณ์  
อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโตทางเพศ รวมทั้งความสับสน
ในบทบาทของตนเอง จึงมักท าตนผิดแปลกออกไปเพ่ือปิดบังการขาดความมั่นใจในตนเอง ในวัยนี้
ความกังวลใจมาจากการสร้างจินตนาการ ส่วนใหญ่จะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพ่ือนทั้ง
2 เพศ วัยรุ่นเมื่อรักใครแล้วจะแสดงออกอย่างเปิดเผย นอกจากนี้วัยรุ่นยังเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นใน
เรื่องเพศ และการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย 

     3) พัฒนาการทางสังคม 

      วัยนี้เป็นวัยที่กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ โดยที่วัยนี้จะวางใจเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ และมัก
มีข้อขัดแย้งกับพ่อแม่ เป็นวัยที่ขาดความมั่นใจ จึงพยายามท าอะไรให้คล้ายๆกับกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่ม
ยอมรับ วัยรุ่นตอนต้นจึงเริ่มเรียนรู้การควบคุมอารมณ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเด็กผู้หญิง
ในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสังคมเร็วกว่าเด็กผู้ชาย 
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     4) พัฒนาการทางสติปัญญา 

      เด็กวัยนี้สามารถเข้าใจเรื่องที่ เป็นนามธรรม ได้  เช่น  
ความดี ความชั่ว บุญ บาป หลักศีลธรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น มีช่วงความมั่นใจมากขึ้น และมีการสร้าง
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
    3.2.2.2 วัยรุ่นตอนปลาย 

     วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยที่มีอายุประมาณ 15-18 ปี ในช่วงวัยนี้
จะเริ่มมีเจตคติและแบบแผนของพฤติกรรมที่ค่อนข้างแน่นอน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ
ได้ วัยนี้จะเป็นวัยที่เริ่มมีวุฒิภาวะสมบูรณ์อย่างเต็มที่ และเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการในวัยผู้ ใหญ่ 
พัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลายทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีดังนี้ 
     1) พัฒนาการทางร่างกาย 

      วัยนี้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ มีพัฒนาการทางเพศโดย
สมบูรณ์ ต่อมต่างๆเจริญเติบโตเต็มที่ สัดส่วนของร่างกายเริ่มสมส่วนมากขึ้น โครงสร้างและหน้าที่   
การท างานของอวัยวะในร่างกายมีความสมบูรณ์เต็มที่ 
     2) พัฒนาการทางอารมณ์ 
      วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ยังสับสน  
จึงมีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยกับผู้ใหญ่ มีการขัดแย้ง และพยายามจะดูแลตนเอง มีความเพ้อฝัน
เกี่ยวกับอนาคต ความส าเร็จ อาชีพและการงาน ตลอดจนครอบครัว อารมณ์ที่ปรากฏในวัยรุ่น     
ตอนปลายที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ อารมณ์โกรธ อันมาจากหลายสาเหตุ อาทิ การถูกสกัดกั้นในสิทธิ       
การแสดงออก ความผิดพลาดในสิ่งที่คาดหวัง แต่วัยนี้สามารถควบคุมการแสดงออกได้ เก็บอารมณ์ได้ดี 
     3) พัฒนาการทางสังคม 

      วัยนี้เป็นวัยที่มีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น วัยนี้ชอบ
ท างานเป็นกลุ่ม และปรารถนาในการใช้สิทธิของตนทุกอย่าง มีเพ่ือนต่างเพศมากขึ้น มีความคิด       
ในเรื่องการมีนัดและการแต่งงาน และมีความสามารถในการเข้าสังคมมากขึ้น ทั้งนี้หากท าได้ส า เร็จ   
จะมีความมุ่งมั่นในตนเองมากขึ้น ในวัยนี้เด็กผู้หญิงมีความก้าวหน้าในด้านสังคมมากกว่าเด็กผู้ชายในวัย
เดียวกัน ส่วนเด็กผู้ชายมีเพ่ือนสนิทมากกว่าเด็กหญิง นอกจากนี้เด็กในวัยนี้จะมีความกระตือรือร้น       
ที่จะต้องความประทับใจสิ่งต่างๆ 

     4) พัฒนาการทางสติปัญญา 

      เด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางสมองเจริญเกือบเท่าผู้ ใหญ่    
แต่ขาดประสบการณ์ เป็นวัยที่ค านึงถึงการมี “ปรัชญาชีวิต” โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา 
ศาสนา และการเมือง แต่ยังสับสนในความถูกต้อง ท าให้ตัดสินใจไม่ได้ 
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 4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
และอธิบายว่าการเรียนรู้มีการพัฒนาตามวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรให้เป็นเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียนเพียเจต์แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor) 

  เป็นขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด  ก่อนเด็กจะพูดได้ตอนแรกเกิดจนถึง  
2 ขวบ สติปัญญาหรือความคิดจะแสดงออกในรูปของการกระท า และพฤติกรรมที่ค่อยๆ สลับซับซ้อนขึ้น 
และมีลักษณะเป็นปฏิกิริยาสะท้อนน้อยลงเมื่อเด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
เด็กในระยะนี้จะสนใจเฉพาะวัตถุที่ตรงหน้าเท่านั้น  ถ้าเอาวัตถุหรือของเล่นนั้นไปซ่อนเด็กก็จะไม่
ค้นหา เพราะไม่รู้ว่ามีของนั้น  แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นอีกสักระยะหนึ่ง เด็กจะค่อยเกิดความคิดรวบ
ยอดของวัตถุ  หรือของเล่นขึ้น  ความคิดรวบยอดที่ เกิดขึ้นจะกลายเป็ นสัญลักษณ์  หรือ 

ตัวแทนที่จะเป็นพื้นฐานของความคิดรวบยอดของสิ่งของ  สถานที่  เวลา  เป็นต้น 

  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการคิดรูปธรรม (Concrete Thinking Operations) 

  เป็นขั้นที่เด็กคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มองเห็น มีตัวตน ช่วงอายุ 2 ถึง 11 ปี ในขั้นนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

  1. ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Phase)  
   ขั้นนี้อยู่ระหว่าง อายุ 2-4 ปี เป็นตอนที่เด็กเริ่มมีความสามารถในการใช้ภาษา 
และมีความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์รอบๆ ตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น เด็กจะรวม คน สุนัข 
ของเล่นไว้ในพวกเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเด็กรวมตามการรับรู้ของตัวเอง เนื่องจากเด็กมองเห็นในแง่ที่   
สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่เป็นประจ า แต่ไม่สามารถเข้าใจในประเด็นอ่ืนๆ ได้เลย 

 2.  ขั้นสัญชาตญาณ (Intuitive Phase)  
   ขั้นนี้อยู่ระหว่างอายุ 4-7 ปี เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา และความคิดยังคงอยู่
ในระดับก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Phase) เด็กยังไม่สามารถใช้เหตุผลที่แท้จริงได้ 
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ แต่เด็กวัยนี้จะตอบสนองสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น
เด็กจะเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแทนการคิด 

  3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Phase) 
   ขั้นนี้อยู่ระหว่างอายุ 7-11 ปี เด็กในวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์ในการ
แยกแยะสิ่งของออกเป็นหมวดหมู่ เด็กเริ่มมีความสามารถในการคิดย้อนกลับ และมีความเข้าใจใน
เรื่องของเหตุผล และสามารถเข้าใจเปรียบเทียบสิ่งใด ต่ าสูงกว่า มากกว่าได้อย่างสมบูรณ์ 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการคิดนามธรรม (Formal Operation) 

  เป็นขั้นที่เด็กมีอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เด็กสามารถคิดซับซ้อนมากยิ่งขึ้นความคิดแบบ
เด็กๆจะสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากสิ่งแวดล้อมที่เขาประสบได้ เด็กสามารถ
คิดอย่างวิทยาศาสตร์สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎีได้มีความพอใจที่จะคิดพิจารณาสิ่งที่เป็น
นามธรรม มีความเห็นว่าความเป็นจริงที่ปรากฏนั้นไม่ส าคัญเท่ากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้ 
  แนวคิดการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  และความเข้าใจของเพียเจต์นั้น จะเริ่มจาก
สิ่งที่เป็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าตนเอง แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากใกล้ตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัว จากสิ่งที่มองเห็นไป
ยังสิ่งที่มองไม่เห็น จนถึงขั้นนามธรรมในชั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation) 
  แนวความคิดดังกล่าวนี้  ใช้ได้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์
มากกว่าสังคมศาสตร์ซึ่งมีเรื่องราว แนวคิดท่ีซับซ้อนและมีสิ่งเก่ียวโยงมากมาย  
 5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
  บรูเนอร์ (Bruner, 1963: 56) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจพัฒนาการทางสติปัญญาโดยเชื่อ
ว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และเรียนรู้ด้วยกระบวนการค้นพบ (Discovery Learning) 

บรูเนอร์แบ่งขั้นตอนพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 3 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) 

  เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระท าช่วย
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระท า 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) 

  เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) 

  เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนความคิด 
มีการใช้เหตุผลที่เป็นนามธรรม 

 จากรายละเอียดของจิตวิทยาพัฒนาการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตร
สรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดเนื้อหาสาระควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน  
 2. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน 

 3. การจัดการเรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ความสนใจและสังเกต
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือทราบลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียน 

 4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม เรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว 
เรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก 
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 5. การจัดการเรียนการสอนควรเริ่มต้นจากสิ่งที่คุ้นเคย หรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้ว
จึงเสนอสิ่งใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน 

 

จิตวิทยาการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตร 
 จิตวิทยาการเรียนรู้เป็นจิตวิทยาอธิบายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยข้อความรู้
ต่างๆ ที่ค้นพบมาจากการทดลองและพิสูจน์ จิตวิทยาการเรียนรู้แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ        
กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivist) และกลุ่มมนุษยนิยม (Humanist)  
 นอกจากจิตวิทยาการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่มแล้ว ยังมีแนวคิดส าคัญที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คือการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Eclecticism) ตามแนวคิดของกานเย่  
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักการศึกษาต่างๆ
สรุปรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

 จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม(Behaviorist) เน้นการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยอินทรีย์จะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองอันน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้ จิตวิทยา  

การเรียนรู้กลุ่มนี้มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ 

  พาฟลอฟ (Pavlov) นักสรีระวิทยาชาวรัสเซีย เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกโดยท าการทดลองกับสุนัข โดยศึกษาการน าสิ่งเร้าโดยธรรมชาติ (การทดลองนี้คือ ผงเนื้อ) 
และสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (การทดลองนี้คือ กระดิ่ง) ซึ่งน ามาใช้คู่กับสิ่งเร้าโดยธรรมชาติ โดยมีขั้นตอน
การทดลอง สรุปไดด้ังนี้ 
  ขั้นที่1 ให้ผงเนื้อ (ซึ่งถือเป็นสิ่งเร้าตามธรรมชาติ) สุนัขน้ าลายไหล 

  ขั้นที่2 สั่นกระดิ่ง (ซึ่งถือเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข) สุนัขน้ าลายไม่ไหล 

  ขั้นที่3 ให้ผงเนื้อ และสั่นกระดิ่ง สุนัขน้ าลายไหล 

  ขั้นที่4 สั่นกระดิ่ง สุนัขน้ าลายไหล 

  เมื่อสั่นกระดิ่งโดยไม่ให้ผงเนื้อในขั้นที่4 บ่อยครั้ง อาการน้ าไหลของสุนัขจะลดลง  
แต่เมื่อน าผงเนื้อให้พร้อมสั่นกระดิ่ง อาการน้ าลายจะกลับมาอีกครั้ง 
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  จากการทดลองของพาฟลอฟสามารถสรุปหลักการและกฎการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ เป็น 

ความต้องการทางธรรมชาติ 
  2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อน าสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข
เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่เป็นธรรมชาติ 
  3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์จะลดลง และหยุดลงในที่สุดเมื่อน าสิ่งเร้าตาม
ธรรมชาติออก และให้เฉพาะสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขจะหยุดลงในที่สุดซึ่งเป็นตามกฎแห่งการลดภาวะ 
(Law of Extinction) และจะกลับมาปรากฏขึ้นได้อีกเมื่อน าสิ่งเร้าทางธรรมชาติมาเชื่อมโยงกับสิ่งเร้า
ที่วางเงื่อนไขอีกครั้ง และเมื่อระยะเวลาผ่านไปแม้ไม่ต้องใช้สิ่งเร้าตามธรรมชาติมาคู่กับสิ่งเร้าที่  
วางเงื่อนไข สามารถท าให้เกิดการพฤติกรรมการตอบสนองกลับคืนข้ึนมาได้ ซึ่งเป็นตามกฎแห่งการคืน
สภาพเดิม (Law of Spontaneous Recovery)  

  4. เมื่อเกิดการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแล้ว หากมีสิ่งเร้าที่คล้ายๆกับสิ่งเร้าที่วาง
เงื่อนไขมากระตุ้น อาจท าให้เกิดการตอบสนองที่เหมือนกันได้ตามกฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้        
สู่สถานการณ์อ่ืน (Law of Generalization)  

  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างดี โดยผู้สอนเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับสิ่งผู้เรียนชอบ สนใจ ความสามารถ
จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี เช่น ผู้เรียนไม่ชอบคณิตศาสตร์ แต่ชอบเกม ชอบคอมพิวเตอร์ เมื่อ
น าคณิตศาสตร์ไปไว้ในเกม ในคอมพิวเตอร์ จะท าให้นักเรียนสนใจคณิตศาสตร์ และเรียนรู้ได้ดีขึ้น    
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ สรุปการน าไปใช้ได้ดังนี้ 
  1. การน าความต้องการทางธรรมชาติของผู้เรียนมาใช้เป็นสิ่งเร้าช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยน าเสนอบทเรียนต่างๆที่เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนชอบและ
สนใจเช่นการเล่นเกม การแข็งขัน คอมพิวเตอร์ การศึกษานอกสถานที่ จะท าให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจและ
เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  3. การจัดการเรียนการสอนโดยจัดวางบทเรียนหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ที่
ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องกัน จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายโยง
ประสบการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 

  4. การเสนอสิ่งเร้าที่ชัดเจนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตอบสนองได้ดี 
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 2. ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนองของธอร์นไดค์ 
  ธอร์นไดค์ (Thorndike) ผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง โดยทดลองสร้าง 
กรงปัญหาขึ้นเป็นอุปกรณ์  แล้วศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากพฤติกรรมของแมวที่อดอาหารอยู่ในกรง 
แต่มีปลาทูอยู่นอกกรง  แมวจะแสดงอาการกระวนกระวาย เขี่ย กัด ตะกุย วิ่งชน เพ่ือจะออกมากิน
ปลา  แต่ก็ออกไม่ได้  ในที่สุดแมวยกขากดแผ่นไม้ที่ผูกเชือกในกรง โดยบังเอิญประตูเปิดออก แมวจึง
ออกมากินปลาได้ จากการทดลองนี้ ธอร์นไดค์ สรุปว่าการเรียนรู้ เกิดจากความกระตือรือร้นของ
ผู้เรียน  และการเรียนรู้จะคงสภาพอยู่ก็ต่อเมื่อพันธะเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองยังคงอยู่
โดยเฉพาะกรณีของแมวนี้  แมวประสบปัญหาซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าหลายอย่าง แมวพยายามที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแต่ละอย่าง ๆ ไปอย่างเดาสุ่ม  จนในที่สุดก็แก้ปัญหาได้ซึ่งเป็นไปในลักษณะของ
การลองผิดลองถูก (Trial and Error) 

  การลองผิดลองถูกนั้นเมือ่พบว่าตอบสนองในการแก้ปัญหาได้ ก็จะใช้การตอบสนองนั้น
แก้ปัญหาเดิมเรื่อย ๆ ไปจนเป็นนิสัย ซึ่งหมายถึงการเกิดการเรียนรู้ขึ้น  นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า 
การเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างไรแล้ว  ธอร์นไดค์ได้สรุปกฎการเรียนรู้ส าคัญไว้ 3 กฎ ดังนี้ 
  2.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 

   กฎนี้มีใจความสรุปว่า เมื่อบุคคลพร้อมที่จะท ากิจกรรมแล้วได้ท าย่อมเกิด 

ความพอใจ ถ้าพร้อมที่จะท ากิจกรรมแล้วไม่ได้กระท า จะเกิดความไม่พอใจ และเมื่อบุคคลไม่พร้อมที่
จะท ากิจกรรมแต่ต้องท า ย่อมเกิดความไม่พอใจ กฎนี้มีความส าคัญในการน าจัดการเรียนการสอน
อย่างมาก โดยแนวคิดที่ส าคัญคือบุคคลจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม การเรียนการสอนจึงควร
เตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกด้าน  

  2.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 

   กฎแห่งการฝึกหัด เป็นกฎที่อธิบายการเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดทักษะ หรือ 

ความช านาญ ต้องให้ฝึกบ่อยๆ โดยกฎแห่งการฝึกหัดแบ่งเป็น 2 กฎย่อย ได้แก่ 

   2.2.1 กฎแห่งการได้ใช้ (Law of Use) เป็นกฎที่อธิบายว่าตัวเชื่อมระหว่าง 
สิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้ท าบ่อยๆ 

   2.2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disuse) เป็นกฎที่อธิบายว่าตัวเชื่อมระหว่าง
สิ่งเร้าและการตอบสนองจะอ่อนก าลังลง เมื่อไม่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องมีการขาดตอน หรือไม่ได้ท า
บ่อยๆ 

   กฎแห่งการฝึกหัดน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
การให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางสติปัญญา ทักษะทางกาย เมื่อต้องการให้ผู้เรียน
เกิดทักษะ เกิดความช านาญต้องให้ฝึกกิจกรรมนั้นบ่อยๆ 
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  2.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) 

   กฎนี้มีใจความว่าตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งหรือ 

อ่อนก าลังย่อมขึ้นกับผลต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับตอบสนองไปแล้ว รางวัลจะมีผลให้ตัวเชื่อมระหว่าง
สิ่งเร้าและการตอบสนองเข้มแข็งขึ้น ส่วนการท าโทษนั้นจะไม่มีผลใดๆต่อความเข้มแข็งหรือการ  

อ่อนก าลังของตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
   การน าทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่ งเร้าและการตอบสนองของธอร์นไดค์ 

ไปประยุกต์ใช้สรุปได้ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองถูก ลองผิดบ้างจะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความภาคภูมิใจในการท าสิ่งต่างๆ ท าให้จดจ าการเรียนรู้
ได้ดี 
   2. การจัดการเรียนการสอนควรเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนให้เรียนรู้
บทเรียน 

   3. เมื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความช านาญในเรื่องใด ควรให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
สิ่งนั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกบ่อยๆ 

   4. การให้ผู้เรียนได้รับผลตอบสนองจากการเรียนรู้อย่างพึงพอใจ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
 3. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธรี 
  กัทธรี (Guthrie) ได้ท าการทดลองโดยให้แมวที่หิวจัดเข้าไปในกล่องปัญหาที่มีเสาเล็กๆ
ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลไกเปิดประตู มีกระจกใสที่ประตูทางออกซึ่งมองเห็นปลาแซลมอนที่วางไว้นอกล่อง 
กัทธรีพบว่า แมวที่น ามาทดลองบางตัวใช้แบบแผนหลายอย่างที่จะออกจากกล่อง ในขณะที่แมวบาง
ตัวใช้วิธีการเพียงวิธีเดียว กัทธรีอธิบายหลักการเรียนรู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าเมื่อได้รับการ
ตอบสนองที่ถูกต้องครั้งหนึ่งแล้ว หากสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก จะมีการ
ตอบสนองในลักษณะเดิม แสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้วในสถานการณ์แรก จึงสามารถน าความรู้มาใช้ใน
สถานการณ์หลังต่อไปได้ หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของกัทธรี จึงเสนอให้การจัดการ
เรียนการสอนควรน าเอาสิ่งใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิมมาสอนจะท าให้เด็กได้สะสม
การตอบสนองในลักษณะใหม่ๆมากข้ึน 

  กัทธรีได้สรุปหลักการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. เมื่อน ากลุ่มสิ่งเร้ามากระตุ้นแล้วท าให้ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมทางร่างกาย
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ภายหลังเมื่อน ากลุ่มสิ่งเร้าเดิมกลับมาปรากฏอีกครั้ง พฤติกรรมที่แสดงเดิมที่
เกิดขึ้นอีก พฤติกรรมที่กระท าซ้ าไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แต่เกิด
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จากกลุ่มสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมแบบเก่านั้นกลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งความต่อเนื่อง 
(Law of Contiguity) 

  2. เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น อินทรีย์จะตอบสนองสิ่งเร้า ถ้าเกิดการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ 
แม้เพียงครั้งเดียว (One Trail Learning) ก็นับว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว 

  3. เมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง เมื่อมี
สภาพการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีก บุคคลจะกระท าเหมือนที่เคยได้กระท าในครั้งสุดท้ายที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
นั้นไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม เป็นไปตามกฎของการกระท าครั้งสุดท้าย (Law of Recency) 

  4. การเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจ (Motivation) มากกว่าการเสริมแรง 

(Reinforcement) 

  การน าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธรีไปประยุกต์ใช้มีดังนี้ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนควรแบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยๆ และจัด 

การเรียนการสอนทีละหน่วยย่อยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงในแต่ละ
หน่วยเพราะผู้เรียนจะจดจ าบทเรียนเป็นแบบแผน 

  2. ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละบทเรียนไม่ควรให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ผิดพลาดเพราะจะท าให้จดจ าบทเรียนที่ผิดพลาดไว้ในความทรงจ า และน าไปเป็นแบบแผนจนเป็น
นิสัย 

  3. ในการจัดการเรียนการสอนควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความพยายามเรียนรู้จนประสบผลส าเร็จ  
 4. ทฤษฎีการสริมแรงของฮัลล์ 
  ฮัลล์ (Hull) ได้ท าการทดลองโดยฝึกหนูกดคาน โดยแบ่งหนูออกเป็น 2 พวกใหญ่  
พวกแรกแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มๆให้แต่ละกลุ่มอดอาหาร 24 ชั่วโมง และแต่ละกลุ่มมีแบบแผนในการ
เสริมแรงแบบตายตัวต่างกัน คือ บางกลุ่มกดคาน 5 ครั้ง จึงได้อาหารไปจนถึงกลุ่มที่กด 90 ครั้งจึงได้
อาหาร ส่วนอีกพวกหนึ่งอดอาหารเพียง 3 ชั่วโมง ผลปรากฏว่ายิ่งอดอาหารมาก จะมีแรงขับมาก จะมี
ผลให้หนูมีพฤติกรรมการกดคานเร็วขึ้น จากการทดลองฮัลล์ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ 
(Hull’s Systematic Behavioral Theory) โดยสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ดังนี้ 
  4.1 กฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนอง (Law of Reactive Inhibition) กฎนี้
อธิบายการเรียนรู้จะลดลง ถ้าร่างกายเมื่อล้า  
  4.2 กฎแห่งการล าดับกลุ่มนิสัย (Law of Habit Hierarchy) กฎนี้กล่าวถึงเมื่อมี 

การตอบสนองสิ่งเร้าบ่อยครั้งขึ้น ผลการกระท านั้นจะเป็นนิสัย ตอบสนองได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานยิ่งขึ้น 
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  4.3 กฎแห่งการใกล้บรรลุเป้าหมาย (Goal Gradient Hypothesis) กฎนี้กล่าวถึง
เมื่อยิ่งใกล้บรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนจะมีสมรรถภาพการตอบสนองมากขึ้น การเสริมแรงในเวลาใกล้
บรรลุเป้าหมายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 

  ในการน าทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ไปประยุกต์ใช้สรุปได้ดังนี้ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียนทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
  2. การก าหนดเวลาเรียนต้องให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน การใช้เวลาในการ
เรียนการสอนนานๆอาจท าให้ผู้เรียนมีสภาพเมื่อยล้าย่อมท าให้การเรียนรู้ลดลง 
  3. ผู้เรียนมีความแตกต่างในด้านความสามารถ ควรมีทางเลือกในการเรียนให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ตามระดับความสามารถของผู้เรียน 

  4. การให้การเสริมแรงในช่วงที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี 
 5. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ 
  สกินเนอร์ (Skinner) เป็นผู้ทดลองและอธิบายทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า 
(Operant Conditioning Theory) โดยน าหนูที่หิวใส่กรงทดลอง เมื่อหนูกดกระดานจะมีอาหารหล่น
ออกมาเม็ดหนึ่ง ถ้ากดอีกก็จะหล่นมาอีกครั้งครั้งละเม็ดเม็ดอาหารซึ่งกลายเป็นตัวแรงเสริมก าลัง 
(Reinforcer) สกินเนอร์ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของคนนั้นมีสองแบบ ได้แก่ 

  1. พฤติกรรมซึ่งเกิดเนื่องจากถูกสิ่งเร้าดึงออกมา (Response Behavior) เช่น การตอบสนอง
ของสุนัขในการทดลองของฟาฟลอฟ 

  2. พฤติกรรมที่อินทรีย์ส่งออกมาเอง (Operant Behavior) เป็นอาการกระท าของ
อินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การพูด การกิน การท างาน เป็นต้น 

  สกินเนอร์ได้สรุปการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าไว้ดังนี้ 
  1. การกระท าใดๆเมื่อได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก ส่วนการกระท า
ที่ไม่มีการเสริมแรงจะมีแนวโน้มลดลง และหายไปในที่สุด 

  2. การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยน ไม่ซ้ าเดิมตลอดเวลาท าให้การตอบสนองคงทนกว่าการ
เสริมแรงแบบตายตัว 

  3. การลงโทษท าให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว 

  4. เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการแล้วได้รับแรงเสริมหรือรางวัลท าให้สามารถ
ปรับหรือปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้   
  แนวคิดส าคัญตามทฤษฎีของสกินเนอร์คือการเสริมแรง เมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท า
กิจกรรมต่างๆ การเสริมแรงจะก่อให้เกิดพลัง แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม แนวคิดนี้ได้น ามาฝึก
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สัตว์ต่างๆเช่น การฝึกสุนัข ฝึกปลาโลมา ฝึกม้า เป็นต้น และน ามาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของคนเราได้
อย่างดี เมื่อได้รับแรงเสริมจากผลการแสดงพฤติกรรม คนเราจะเกิดแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อีก 

  การน าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ไปประยุกต์ใช้สรุปได้ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนควรให้การเสริมแรงหลักการตอบสนองที่ เหมาะสมของ
ผู้เรียนจะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองที่เหมาะสมนั้นๆ 

  2. การเปลี่ยนรูปการเสริมแรง หรือการเสริมแรงที่เว้นระยะอย่างไม่เป็นระบบจะช่วย
ให้การตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวรขึ้น 

  3. การเสริมแรงมี 2 ชนิด คือ ตัวเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชมเชย อาหาร การยอมรับ 
และตัวเสริมแรงทางลบ เช่น ค าต าหนิ การลงโทษ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเชื่อว่า 
ตัวเสริมแรงทางบวกได้ผลดีกว่าการเสริมแรงทางลบ จึงควรงดใช้วิธีการเสริมแรงทางลบที่รุนแรง 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivist) เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญา
หรือความคิด โดยขยายขอบเขตของการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรมที่แสดงออกของอินทรีย์ที่ตอบสนอง  

สิ่งเร้า ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ไปสู่การเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในสมอง โดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้
เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกมาตอบสนองสิ่งเร้าเท่านั้ น การเรียนรู้
ของมนุษย์มีความซับซ้อน เป็นกระบวนการทางการคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การดึงข้อมูล และ
การประมวลผลของสมองเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์
ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหาต่างๆทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญของกลุ่มปัญญานิยม มีดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลต์ 
  แนวคิดหลักของกลุ่มเกสตัลต์ (Gestalt Theory) เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีย่อมการจัด
สิ่งเร้าต่างๆในส่วนรวมให้เกิดการรับรู้ (Perception) ในส่วนรวมก่อน แล้วจึงแยกวิเคราะห์เพ่ือการ
เรียนรู้ส่วนย่อยทีละส่วน โดยส่วนรวมไม่ใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย แต่ส่วนรวมเป็นสิ่งที่มี
มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย (The Whole is more than the sum of the part) และการเรียนรู้
ของคนจะเป็นแบบการหยั่งเห็น (Insight) คือการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาอย่าง
ฉับพลันทันที อันเนื่องมาจากการผลการพิจารณาการรับรู้ในภาพรวม และใช้กระบวนการทาง
ความคิดและสติปัญญาเพื่อหาค าตอบ  
  นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลต์ที่มีชื่อเสียงคือ เวอร์ไธเมอร์ เลวิน โคเลอร์ และคอฟฟ์กา
(Wertheimer, Lewin, Kohler and Koffka) สรุปแนวคิดท่ีส าคัญดังนี้ 
  1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัวมนุษย์ 
  2. บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 
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  3. การรับรู้เป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ และคนเรามีความสามารถในการรับรู้
ต่างกัน การรับรู้นี้อาจเกิดการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริง หรือสภาพของสิ่งเร้าต่างๆก็ได้ แต่การรู้
นั้นๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กัน การรับรู้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่ท าให้เข้าใจในอีกส่วนหนึ่งได้ 
โดยเฉพาะการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งหมดนั้น จะต้องรับรู้เป็นส่วนรวม
ทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงมาพิจารณาส่วนย่อยเป็นส่วนๆ การรับรู้ในลักษณะเช่นนี้จะท าให้เกิดความ
เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ อธิบายกฎและหลักการการรับรู้ไว้ดังนี้ 
  1. กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย (Law of Pragnanz) เป็นกฎที่อธิบายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์เดิมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งเร้าเดียวกันอาจแตกต่างกันได้
เพราะการใช้ประสบการณ์เดิมมารับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อยต่างกัน 

  2. กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) เป็นกฎที่อธิบายว่าเมื่อบุคคลได้รับ
สิ่งเร้าที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน 

  3. กฎแห่งความใกล้เคียง (Law of Proximity) เป็นกฎที่อธิบายว่าบุคคลรับสิ่งเร้าที่
มีลักษณะความใกล้เคียงกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน 

  4. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closure) เป็นกฎที่อธิบายว่าแม้สิ่งเร้าที่บุคคล
รับรู้จะยังไม่สมบูรณ์ แต่บุคคลสามารถรับรู้ในลักษณะสมบูรณ์ได้ถ้าบุคคลมีประสบการณ์เดิมในสิ่งเร้า
นั้น 

  5. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Contiguity) เป็นกฎที่อธิบายว่าสิ่งเร้าที่มีความ
ต่อเนื่องกัน หรือมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกัน 

  6. บุคคลมักมีความคงที่ในความหมายของสิ่งที่รับรู้ตามความเป็นจริงกล่าวคือเมื่อ
บุคคลรับรู้สิ่งเร้าในภาพรวมแล้วจะมีความคงที่ในการรับรู้สิ่งนั้นในลักษณะเป็นภาพรวมดังกล่าว  
แม้สิ่งเร้านั้นจะได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อรับรู้ในแง่มุมอ่ืน 

  7. การรับรู้ของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือน ไปจากความเป็นจริงได้เนื่องมาจาก
ลักษณะของการจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดภาพลวงตา 
  ในการน าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลต์ไปประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนให้น าเสนอส่วนรวมให้ผู้เรียนเห็นรับรู้และท าความเข้าใจ
ก่อนเสนอส่วนย่อยจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  2. การจัดเนื้อหาบทเรียนควรจัดให้มีความต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด        
การเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว 

  3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มได้มากขึ้น และเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นมากขึ้น 
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  4. การจัดประสบการณ์ให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น 

  5. การจัดการเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเนื้อหาทั้งหมดแก่ผู้เรียน อาจเสนอ
เนื้อหาบางส่วน แล้วให้ผู้น าประสบการณ์เดิมมาต่อเติมให้สมบูรณ์ 
 2. ทฤษฎีสนามของเลวิน 

  เลวิน (Lewin) ได้น าแนวคิดของเกสตัลล์มาพัฒนาเป็นทฤษฎีสนาม (Field Theory) 
โดยอธิบายว่าแต่ละบุคคลมีสนามชีวิตซึ่งเป็นโลกของชีวิต สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วยตัวบุคคล
(Person) และสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (Psychology Environment) โดยมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมอยู่รอบตัว บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อสภาพแวดล้อมมีความสอดคล้อ งกับ
สภาพความต้องการ เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจ การที่บุคคลมีสนามชีวิตที่จดจ่อกับ
บทเรียน โดยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมเกิดการเรียนรู้ที่ดีสรุปการเรียนรู้ของทฤษฎีสนามของเลวิน
ได้ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมของคนมีพลังและทิศทาง สิ่งที่สนใจและเป็นความต้องการจะเป็นพลัง
ทางบวก สิ่งที่อยู่ภายนอกความสนใจและความต้องการจะเป็นพลังทางลบ ในชีวิตคนเราขณะใด
ขณะหนึ่งจะมีอวกาศชีวิต (Life Space) โดยอวกาศชีวิตจะประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา การที่ผู้เรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางจิตวิทยาที่เหมาะสม
จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขับที่จะกระท าให้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีตนต้องการ 
  3. บุคคลจะเกิดการเรียนรู้เมื่อมีสมาธิจดจ่อกับบทเรียน สิ่งที่เรียนรู้ 
  การน าทฤษฎีสนามของเลวินไปประยุกต์ใช้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ 
“อวกาศชีวิต” ของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความสนใจ มีความต้องการ ซึ่งเป็นพลังทางบวกอะไรบ้าง มีอะไร
เป็นพลังทางลบของผู้เรียน ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและ
ทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  2. การสร้างแรงจูงใจ การเร้าความสนใจให้ผู้เรียนมีสมาธิอยู่กับการเรียน กับบทเรียน
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 3. ทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน 

  ทอลแมน (Tolman) ให้ความส าคัญของความคาดหวังที่น าไปสู่จุดหมายปลายทางของ
การเรียนรู้ โดยอธิบายว่าคนเราจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และใช้เครื่องหมาย (Sign) เป็นเครื่องช่วย
ในการน าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ และเมื่อเข้าใกล้การบรรลุตามเป้าหมายคนเราจะยิ่งเพ่ิม
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แรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยสรุปว่า “การเรียนรู้เกิดจากการใช้เครื่องหมายเป็นตัวชี้ทางให้แสดง
พฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง” หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน สรุปได้
ดังนี้ 
  1. การเรียนรู้ต่างๆผู้ เรียนจะมีความคาดหวังในรางวัล  (Reward Expectancy)  

หากรางวัลที่คาดหวังว่าจะได้รับไม่ตรงตามความพอใจและความต้องการ ผู้เรียนจะแสวงหารางวัล
หรือสิ่งที่ต้องการต่อไป 

  2. ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่และสิ่งอ่ืนๆที่เป็นเครื่องชี้
ทางตามไปด้วย ขณะที่ผู้เรียนพยายามจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
  3. ผู้เรียนสามารถที่จะปรับการเรียนรู้ไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะไม่กระท าซ้ าๆ
ในทางท่ีไม่สนองความต้องการหรือวัตถุประสงค์ 
  4. บางครั้ งการเรียนรู้ของบุคคลจะไม่ เกิดทันที  แต่จะแฝงไว้ในตนเอง (Latent 

Learning) เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะแสดงออก 

  การน าทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมนไปประยุกต์ใช้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนควรกระตุ้น สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้
ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ โดยมีการก าหนดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือสิ่ง อ่ืนๆที่เป็นเครื่องชี้
ทางน าไปสู่จุดหมายปลายทาง 
  2. การจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนสถานการณ์การเรียนรู้ได้ 
ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับพฤติกรรมของตนได้ 
  3. มีการทดสอบเป็นระยะเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเส้นทางการบรรลุจุดหมายการเรียน
ตามเครื่องหมายที่ก าหนด 

 4. ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ 
  ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) อธิบายการเรียนรู้ของคนว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้น
โดยการกระท าตามแนวคิดของดิวอ้ี นอกจากนี้แล้วยังได้พบว่า ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและความคิดนั้น คือ การที่ตนได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อมมาแต่แรกเกิด  และผล          
จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนี้ ท าให้เด็กรู้จัก “ตน” ซึ่งแต่เดิมทีเด็กไม่สามารถแยก“ตน” 

ออกจากสิ่งแวดล้อมได้ ระดับสติปัญญาและความคิดของเด็กเริ่มพัฒนาจากการปฏิสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  
  การปฏิสัมพันธ์นี้ หมายถึง กระบวนการปรับตัวของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
และการจัดแจงรวบรวมภายใน (Inward Mental Organization) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Adaptation) เพ่ือให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์ และการปรับปรุง
นี้ประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ 2 กระบวนการ ดังนี้ 
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  1. การกลมกลืนหรือการดูดซึมสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตน (Assimilation) หมายถึงกระบวนการ
ที่อินทรีย์ได้ดูดซึมภาพต่างๆของสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์ของตน และขึ้นอยู่กับความสามารถของ
อินทรีย์จะรับรู้ได้มากน้อยเพียงไร 

  2. การปรับความแตกต่างที่ขัดแย้งกันระหว่างความรู้เดิม และความรู้ใหม่เพื่อให้
เข ้าก ับความ เข ้า ใจ  (Accommodation) ซึ่ งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความสามารถสูงกว่า
กระบวนการดูดซึม เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยประสบ อินทรีย์จะมีวิธีการรวบรวม
จัดแจงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความคิดให้ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของ
สิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อถามเด็กอายุ 5-6 ขวบ ถึงความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เด็กก็สามารถ
บอกได้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏภายนอกได้ เช่น ผู้ชายผมสั้น ผู้หญิงผมยาว ผู้ชายสวมกางเกง ผู้หญิงสวม
กระโปรง เป็นต้น เด็กบอกได้เนื่องจากเด็กมีประสบการณ์จริงๆ มาก่อน  (กระบวนการที่ 1) และถ้า
หากเราน าตุ๊กตาที่มีผมยาว และนุ่งกางเกง  แล้วถามเด็กว่าเป็นเพศใด เด็กก็จะบอกได้ว่าเป็นตุ๊กตา
ผู้หญิง นี่แสดงว่าเด็กสามารถปรับความแตกต่างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้   และนอกจากนี้แล้วเด็ก  

คนนั้นก็ยังมีความคิดอีกว่า เด็กผู้หญิงสามารถนุ่งกางเกงได้  ซึ่งเป็นกระบวนการปรับสิ่งแวดล้อมเข้า
เป็นความรู้ใหม่ โดยการเปลี่ยนความเข้าใจเดิมนั่นเอง 
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลต่างๆเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญา 

  2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหมายให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น ควรจัด
ประสบการณ์ท่ีเป็นความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความเดิม 

  3. การส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนควรให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
เกิดความสงสัย ต้องการศึกษา ค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาค าตอบ 

 5. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 

  ออซูเบล (Ausubel) นักการศึกษากลุ่มปัญญานิยมอธิบายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ กับความรู้
ที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถน าไปใช้ในอนาคต การเรียนรู้ที่ดีและมีความหมายควรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ (Concept) ที่เป็นมโนทัศน์แบบกว้างก่อน แล้วจึงน าเสนอมโนทัศน์ หรือ
บทเรียนที่สอดคล้องกับมโนทัศน์เดิมที่สอนไว้ 
  การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผู้สอนควรน าเสนอ 

มโนทัศน์กว้าง (Advance Organizer) ที่ครอบคลุมความคิดรวบยอดในเรื่องที่จะเรียนก่อน จะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนใหม่ได้ง่ายขึ้น 
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ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนษุยนิยม  (Humanist) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanist) มีความเห็นแตกต่างจากกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
และปัญญานิยม นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีแนวคิดส าคัญว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ“การที่ศักยภาพ
ของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่”  ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วย่อมสามารถยังชีวิตอยู่ได้ด้วย
ความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง  (Rogers, 1969: 299)  หน้าที่ของโรงเรียน 
คือการให้ผู้เรียนได้พิจารณาตนเอง ส ารวจตนเอง การรู้จักตนเองเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดค่านิยมข้ึน 
(Maslow, 1971: 185) กระบวนการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะของการ “พ่ึงตนเอง” และเป็น“กระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีพ” 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม มีดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาลโลว์ 

  มาสโลว์ (Maslow) เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าติดตามพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปกติ  
จึงเป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง มาสโลว์ชี้ให้เห็นว่า จิตวิทยา
โดยทั่วไปไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะชั้นสูงของมนุษย์ เช่น ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว 
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ การค้นหาความจริงและความงามได้ และมาสโลว์ ได้ย้ าว่าคุณลักษณะชั้นสูงของ
มนุษย์นี้ จะแสดงออกมาให้เห็นว่าคนเป็นอะไรก็ได้ มาสโลว์ได้ย้ าว่า อุดมคติของคนใดคนหนึ่งก็คือ 
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอันเป็นผลเนื่องมาจากการรับรู้ในตนเองหรือเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และ
ความรู้สึกนึกคิดนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์แล้ว 
โดยมาสโลว์ แบ่งความต้องการพื้นฐานไว้ดังนี้ (พรรณี ช.เจนจิต, 2545: 155) 

  1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการขั้นต่ าหรือขั้นมูลฐานของมนุษย์ ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต คือ อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัย แสงสว่าง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ และความพอใจในสิ่งต่างๆ 

  2. ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการที่อยู่ในล าดับขั้นที่สูงกว่าความ
ต้องการทางร่างกาย ความต้องการในระดับนี้ เป็นความต้องการทางด้านความรู้สึกในความปลอดภัย 
และความมั่นคงของชีวิต เช่น ความอบอุ่นของจิต การปราศจากการข่มเหง รบกวน บังคับขู่เข็ญจาก
ผู้อ่ืน ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยดังกล่าวนี้  จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานในขั้นความ
ต้องการทางร่างกาย ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีและสมบูรณ์ 
  3. ความต้องการความรัก เป็นความต้องการที่อยู่ในระดับสูงกว่าขั้นที่2 เป็นความ
ต้องการของบุคคลที่เป็นความรู้สึกของความรักใคร่ กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ 
ยังเป็นความรู้สึกอยากจะรักและอยากจะได้รับความรักจากบุคคลที่ตนรักเช่นกัน การที่ตนได้รับ    
การยอมรับจากกลุ่มชนใดๆ นั้นย่อมน าความภาคภูมิใจและความชื่นบานมาสู่ตนเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้คนเราเกิดความรู้สึกเชื่อม่ันในตัวเองมากข้ึนอีกด้วย 
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  4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม ความต้องการในระดับนี้ เป็น      
ความต้องการที่ต่อเนื่องมาจากระดับ 3 กล่าวคือเมื่อบุคคลใดได้รับการยอมรับว่าตนเป็นสมาชิกของ
สังคมเพียงเท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องการเหตุผลมาอ้างอิงประกอบอีกด้วยว่า ท าไมตนจึงได้รับการ
ยอมรับ ซึ่งเนื่องมาจาก ความรู้ ความสามารถหรือบุคลิกภาพที่ดีก็ได้ ความต้องการในระดับนี้เป็น 

ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องในความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพต่างๆ มีความรู้สึกว่าตน
ได้รับความสนใจและยกย่องจากสมาชิกในกลุ่ม 

  5. ความต้องการที่จะได้รับการเป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นความต้องการที่เป็นตัวของ
ตัวเอง ความต้องการขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความรู้สึกเมื่อกระท าสิ่งใดไปแล้วและประสบ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ก็จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมันในตนเองยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการในระดับนี้เป็นขั้นซึ่งยากท่ีจะได้รับ 

  ในการน าทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ไปประยุกต์ สรุปได้ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนต้องค านึงความต้องการพ้ืนฐานของผู้เรียน 

  2. ผู้สอนควรวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลถึงความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือ
ออกแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

  3. ในการจัดการเรียนการสอนควรสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สนองความ
ต้องการของผู้เรียน ให้อิสรภาพและเสรีภาพ ความรักและความอบอุ่นแก่ผู้เรียน 

 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดโรเจอร์ส 

  มาสโลว์ (Maslow) เป็นผู้บทบาทส าคัญในกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้แบบมนุษยนิยมที่ย้ า
ลักษณะของตัวบุคคลมากกว่าสิ่งแวดล้อม โรเจอร์ส และมาสโลว์ มีแนวคิดตรงกันในเรื่องบูรณาการ
และศักยภาพของคน ถ้าศักยภาพของคนได้รับการบูรณาการหรือพัฒนาสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์  จากการสังเกตของโรเจอร์สพบว่า ผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ช่วยให้การ
งอกงามและพัฒนาการเป็นไปได้ง่ายขึ้นนั้น  เปรียบเสมือนกับผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
นั้นง่ายขึ้น การเรียนแบบนี้เป็นวิธีการเรียนทางอ้อม (Non-directed Learning) การเรียนรู้ตาม
แนวคิดโรเจอร์ส มีหลักการดังนี้  (สมจิต  ธนสุกาญจน์, 2522 : 159-160) 
  1. มนุษย์มีศักยภาพตามธรรมชาติส าหรับเรียนรู้ 
  2. การเรียนรู้ที่ส าคัญจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ เรียนเห็นว่าสิ่งที่ เรียนมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของผู้เรียน 

  3. การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบตัวเอง เมื่อมโนภาพของ
ตัวเองดูน่ากลัว และผู้เรียนจะต่อต้าน 

  4. ถ้าใช้การขู่บังคับภายนอกให้น้อยที่สุด การเรียนรู้ที่ดูว่าจะน่ากลัวส าหรับผู้เรียนจะ
เป็นที่ยอมรับ และดูดซึมเข้าไปได้ง่าย 
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  5. ถ้าความน่ากลัวต่อผู้ เรียนต่ า  ผู้ เรียนจะรับประสบการณ์ด้วยวิธีต่างๆ และ 

การเรียนรู้ก็ด าเนินไปได้ 
  6. การเรียนรู้ที่ส าคัญ ส่วนมากได้มาจากการลงมือท า 

  7. การเรียนรู้จะง่ายเข้า ถ้าผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในกระบวนการเรียน 

  8. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลทั้งตัว ทั้งด้านความรู้สึก และสติปัญญา 
เป็นการเรียนรู้ที่คงทนถาวรที่สุด 

  9. การพ่ึงตนเอง ความคิดริเริ่ม ความเชื่อตนเอง สามารถปลูกฝังส่งเสริมผู้เรียนได้
โดยการวิจารณ์ตนเอง และการประเมินตนเองเป็นส าคัญ และการประเมินโดยคนอ่ืนถือเป็นรอง 
  10. การเรียนรู้ที่ดีที่มีประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดในโลกปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การเปิดรับประสบการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เท่าทันกับเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
  การน าทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์สไปประยุกต์ใช้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  1. การจัดสภาพการเรียนการสอนให้บรรยากาศที่มีความรัก เมตตา เป็นมิตร 
อบอุ่น ปลอดภัย น่าไว้วางใจจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  2. ผู้เรียนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะเรียนรู้อยู่ในตน ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก ชี้แนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3. การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเป็นส าคัญ 

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดโคมส์ 
  โคมส์ (Combs) เสนอแนวคิดว่า ความรู้สึกของผู้เรียนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้มา 
เพราะความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามคิดของโคมส์ ให้ความส าคัญของความรู้สึก 
เจตคติต่อการเรียนพอๆกับความรู้ทางสติปัญญาที่ผู้เรียนได้รับ การเรียนการสอนจึงต้องบูรณาการทั้ง
ด้านความรู้และความรู้สึกของผู้เรียน  
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดโนลส์ 
  โนลส ์(Knowles) เสนอแนวคิดการเรียนรู้ที่ส าคัญดังนี้ 
  1. ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายใน อยู่ในการควบคุมของแต่ละคน 
ผู้เรียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และค่านิยมต่างๆเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3. มนุษย์จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการและด้วยวิธีการที่
ตนเองพอใจ 
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  4. มนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตน ความเอกัตบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มนุษย์ควร
ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของตน 

  5. มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจ และเลือกกระท าสิ่งต่างๆ
ตามท่ีตนเองพอใจ และรับผิดชอบในผลการกระท านั้น 

  ตามแนวคิดของโนลส์ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้อิสระ
ผู้เรียนในการเลือกเรียน การแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ เลือกกระท าในสิ่งที่เป็นความต้องการของ
ผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล  
 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดแฟร์ 
  แฟร์ (Faire) เสนอแนวคิดการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ ผู้เรียนต้องได้รับการปลดปล่อยจากการ
กดขี่ของครูที่สอนแบบเก่า ผู้เรียนมีศักยภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะกระท าสิ่งต่างๆด้วย
ตนเอง การเรียนการสอนตามแนวคิดแฟร์ เน้นการเรียนในบรรยากาศที่อิสระ การให้ผู้เรียนแสดง
ศักยภาพ ใช้จินตนาการที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยตนเอง 
 6. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดนีล 

  นีล (Neil) ให้ความส าคัญว่ามนุษย์เป็นผู้มีศักดิ์ศรี มีความดีโดยธรรมชาติหากมนุษย์อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น บริบูรณ์ไปด้วยความรัก มีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะพัฒนาไปในทางที่
ดีทั้งต่อตนเองและสังคม 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดของนีล เน้นให้การสร้างบรรยากาศแห่งความรักและ
ความอบอุ่น เน้นอิสรภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และทัศนะต่างๆ ด้วยตนเอง 
  แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยมพอสรุปได้ดังนี้ 
  1. การเรียนที่ดีจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง มีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตั้งอยู่บนรากฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน 

  2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3. ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี บทบาทของผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า 
  4. วิธีการเรียนรู้มีหลายรูปหลายแบบและหลายกิจกรรม แต่ละคนก็เลือกเรียนตาม
ความสนใจ ผู้สอนไม่ก าหนดกิจกรรมไว้อย่างแน่นอน เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองได้อย่างเสรี และตามระดับพัฒนาการของตน 

  5. สมรรถภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนเป็นเครื่องมือพิจารณาว่า โรงเรียนนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

  6. สนับสนุนให้มีการประเมินผลด้วยตนเองบ่อยๆ กิจกรรมนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องที่
ผู้สอนและผู้เรียนท าร่วมกัน 
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  7. กระบวนการเรียนการสอนยึดประสบการณ์เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดของกานเย่ 
 นอกจากแนวคิดการเรียนรู้ของจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยมและ
มนุษยนิยมแล้วแนวคิดที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิดของ
กานเย่ (Gagne’) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและนักศึกษาที่มีแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Eclecticism) 

โดยกานเย่ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1. ประเภทของการเรียนรู้ 
  กานเย่ได้จัดประเภทของการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายาก 8 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 การเรียนรู้สัญญาณ (Signal–Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัตินอกเหนืออ านาจจิตใจ 

  1.2 การเรียนรู้สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response Learning)  

เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
  1.3 การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท า  
การเคลื่อนไหว 

  1.4 การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Association) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษา 
  1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 
  1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน
สามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอ่ืนๆ
ที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นมาก่อนได้ 
  1.7 การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยง 
  1.8 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving Learning) เป็นการเรียนรู้ที่จะ
แก้ปัญหา โดยน ากฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดในตัวผู้เรียน 

 2. สมรรถภาพในการเรียนรู้ 
  กานเย่ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการดังนี้ 
  2.1 ข้อเท็จจริง (Verbal Information) เป็นความสามารถในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง
ต่างๆโดยอาศัยความจ าและความสามารถในการระลึกได้ 
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  2.2 ทักษะเชาวน์ปัญญา (Intellectual Skills) เป็นความสามารถในการใช้สมองคิด
หาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในด้านต่างๆนับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน  
ซ่ึงเป็นทักษะที่ง่ายๆไปสู่ที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น 

  2.3 ยุทธศาสตร์ในการคิด (Cognitive Strategies) เป็นความสามารถในการท างาน
ภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ และการดึงความรู้ความจ า 
ความเข้าใจ กระบวนการคิด และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ 
  2.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills) เป็นความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติ 
หรือการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ 

  2.5 เจตคติ (Attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นในการเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 กานเย่ได้เสนอกระบวนการเรียนรู้ เป็นเหตุการณ์การเรียนรู้ 9 เหตุการณ์ (Nine Events) 

ส าหรับน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สร้างความสนใจ (Gaining Attention) 

  เป็นขั้นที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ และสมาธิในการ
เรียนรู้บทเรียน 

 2. แจ้งจุดประสงค์ (Informing the Learner of the Objective)  

  เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายและผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้น
โดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายในการเรียน และคอยตรวจสอบว่าตนเองสามารถเรียนรู้
ตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด 

 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความเดิมที่จ าเป็น (Stimulating Recall of Prerequisite 

Learned Capabilities) 

  เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่  
บทเรียนบางอย่างจ าเป็นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้บทเรียนใหม่ และเพ่ือเป็น  

การเชื่อมโยงความรู้เดิม และความรู้ใหม่ ให้การเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น 

 4. เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the Stimulus) 

  เป็นการเริ ่มกิจกรรมของบทเรียนใหม่ โดยใช้ว ัสดุอุปกรณ์ต่างๆที ่เหมาะสม  

มาประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รู้ว่าบทเรียนใหม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง 
 5. ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing Learning Guidance)  

  เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนอาจแนะน าวิธีการท า
กิจกรรม แนะน าแหล่งค้นคว้าเป็นการน าทาง ให้แนวทางให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า ค้นหาค าตอบ 
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 6. ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the Performance)  

  เป็นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติศึกษาความรู้ ประสบการณ์ที่สอดคล้อง บรรลุตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ในกิจกรรมลงมือปฏิบัติจะมีกิจกรรมการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนเป็นระยะ โดยผู้เรียนจะต้องน าเสนอผลการศึกษา และผลการตอบค าถามตามประเด็นที่
ก าหนด 

 7. ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Providing Feedback) 

  เป็นขั้นที่เรียนได้ทราบผลการกระท าที่ได้ลงมือปฏิบัติ ค าตอบที่ถูกต้องตามประเด็นที่
ก าหนด ในการให้ข้อมูลป้อนกลับควรมีการให้การเสริมแรง เสริมก าลังใจผู้เรียนด้วย 

 8. ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ (Assessing the Performance) 

  เป็นขั้นการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
บทเรียนเพียงใด 

 9. ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing Retention and Transfer) 

  เป็นขั้นการสรุปทบทวนความรู้ที่เรียนมาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน สามารถถ่าย
โอนการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น 

 เหตุการณ์การเรียนรู้ของกานเย่ นิยมน าไปใช้ในการน าเสนอบทเรียนที่ให้ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

 จากทฤษฎี แนวคิดทางจิตวิทยาการศึกษา จะเห็นได้ว่าจิตวิทยาการศึกษามีบทบาทส าคัญ
อย่างมากต่อหลักสูตร  เพราะฉะนั้นในการพัฒนาหลักสูตร ควรมีหลักปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาดังนี้ 
 1. จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ของผู้เรียน
รวมทั้งความแตกต่างของระดับพัฒนาการในด้านต่างๆ ภายในตัวผู้เรียนแต่ละคนด้วย จะต้องก าหนด
หลักสูตรให้ยืดหยุ่นพอสมควร เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้
ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจและตามความสามารถของตน 

 2. ต้องก าหนดขอบเขตให้กว้างขวางในระยะต้น เพ่ือให้เด็กมองเห็นส่วนรวมและได้มี
ประสบการณ์ขั้นพ้ืนฐานเพียงพอ เมื่อขึ้นชั้นสูง จึงมีการจัดวิชาเฉพาะส าหรับเลือกหรือหาความช านาญ 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎที่ว่าพัฒนาการเริ่มต้นจากการตอบสนองทั่วๆ ไป ก่อนการตอบสนองเฉพาะ 

 3. ต้องก าหนดวิชาต่างๆ ไว้อย่างมีระเบียบตามล าดับความยากง่ายและสอดคล้องกับ
ล าดับขั้นของพัฒนาการของผู้เรียน โดยค านึงถึงวุฒิภาวะแต่ละวัย ตลอดจนความพร้อมของผู้เรียน
ด้วย 
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 4. ต้องค านึงผลที่เด็กได้รับ โดยตั้งความมุ่งหมายไว้ให้เด็กเจริญเติบโตได้ส่วนสัมพันธ์กัน
ทุกด้าน ไม่เน้นในด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปจนลืมด้านอ่ืนๆ เสีย ทั้งนี้เพราะความเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเป็นเรื่องของสหสัมพันธ์ 
 5. ต้องค านึงถึงความต่อเนื่อง ของประสบการณ์ที่จัดให้เด็กทุกระยะ เพราะพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระยะใดก็ตามย่อมอาศัยพัฒนาการเดิมเป็นรากฐาน การจัดประสบการณ์ให้ต่อเนื่องกัน  
จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมความต่อเนื่องของพัฒนาการไปในตัว เช่น จัดล าดับกิจกรรมและเนื้อหาวิชา 
ให้ต่อเนื่องกับสิ่งทีผู่้เรียนได้เรียนมาก่อนแล้ว 

 6. ต้องค านึงถึงอัตราความเร็วของความเจริญเติบโต และพัฒนาการในวัยต่างๆ โดยถือว่า
ในวัยเด็ก อันเป็นวัยที่ความเจริญเติบโต และพัฒนาการเป็นไปอย่างรวดเร็วนั้น ประสบการณ์ที่จัดให้ควร
มีความหลากหลาย และแปรเปลี่ยนอยู่เสมอเพ่ือสนองความต้องการที่มีลักษณะเดียวกัน 

 7. ต้องค านึงถึงความจริงที่ว่า ในวัยหนึ่งๆ ของผู้เรียนนั้น พัฒนาการย่อมแสดงออกเด่นชัด 

เพราะฉะนั้นการส่งเสริมพัฒนาการ จึงควรให้สอดคล้องกับสิ่งเด่นชัดเหล่านั้น 

 8. ต้องค านึงถึงความแตกต่างทางเพศของผู้เรียน โดยก าหนดวิชาและประสบการณ์     
ให้เหมาะสมส าหรับเพศหนึ่งๆ เช่น วิชาคหกรรมศาสตร์ส าหรับเด็กผู้หญิง วิชาช่างส าหรับเด็กผู้ชาย  
วิชาบางอย่างเหมาะส าหรับทั้งสองเพศ เช่น ศิลปภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 9. ต้องค านึงถึงการปรุงแต่งบุคลิกภาพของผู้เรียนด้วย โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนและวัฒนธรรมของสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 

 10. ต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของผุ้เรียน โดยการจัดวิชาให้เหมาะ ไม่ยาก
หรือง่ายเกินไป เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความพึงพอใจจากผลส าเร็จในงานที่ตนกระท า ประสบการณ์ที่จัด
ให้ควรเป็นประเภทที่ท้าทาย หรือเชิญชวนให้เด็กอยากทดลองกระท า โดยไม่รู้สึก เบื่อหน่าย หรือรู้สึก
ว่าเป็นสิ่งที่ปราศจากความหมายแก่ตน 

 11. ควรเน้นในแง่ของการส่งเสริมให้ผุ้เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆ มากกว่าการท่องจ าเนื้อหาวิชา 
 12. ควรมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนมากกว่าอย่างอ่ืน 

 13. การวางหลักสูตร นอกจากจะมุ่งในพัฒนาการปัจจุบันของผู้เรียนแล้ว จะต้องให้เป็น
รากฐานส าหรับรองรับพัฒนาการในอนาคตด้วย 

 

สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองกับการพัฒนาหลักสูตร 
 สังคมวัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและการปกครอง การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความต้องการบุคคลในสังคมว่าควรมีคุณลักษณะเช่นไร  
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 สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
จุดหมายแบบกว้างๆของความต้องการพัฒนาผู้เรียน แล้วจุดประสงค์แบบกว้างจะได้รับการกลั่นกรอง
จากแนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือก าหนดจุดประสงค์แท้จริงของหลักสูตร 

 รายละเอียดของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง โดยสังเขป มีดังนี้ 
 1. สังคม 

  สังคมคือการที่มนุษย์รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะ มีทั้งหญิงและชาย ตั้งภูมิล าเนาเป็น 

หลักแหล่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจ าเป็นเวลานานตามสมควรพอจะเรียนรู้และปรับปรุงตนเองแต่ละคน
ได้ และประกอบการงานเข้ากันได้ดี  มีความสนใจร่วมกันในสิ่งอันเป็นมูลฐานแห่งชีวิตแต่มีผู้ให้ 
ความคิดเห็นว่า การมองสังคมตามลักษณะที่กล่าวมาแล้ว  มิได้มองในแง่ของการขัดแย้ง อันเป็น
ลักษณะส าคัญในสังคม  และสังคมควรจะมีความหมายในแง่ที่ว่าสังคมเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ด าเนินชีวิต
ในระบบของเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเดียวกัน และระบบที่ว่านี้จะเคลื่อนไหวไปสู่ระบบ 

อ่ืนของสังคม เพราะความขัดแย้งภายในระหว่างคนกับธรรมชาติ และระหว่างคนกับคนด้วยกัน 

โดยระบบสังคมไทยมีลักษณะที่ต้องค านึงถึงดังนี้ 
  1.1 สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางหลักการและวิธีการของ
ครอบครัว การปกครองและศาสนา ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดความขัดแย้งในแนวคิด และศีลธรรม
จรรยา ตลอดทั้งคุณค่าต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน 

  1.2 ความเป็นอยู่ในครอบครัวของคนไทยในปัจจุบันนั้น ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก  
จะเห็นได้ว่าครอบครัวก าลังเล็กลง แต่เดิมเราเคยอยู่กันในหมู่ญาติมิตรเต็มบ้าน เดี๋ยวนี้เราก าลัง
เปลี่ยนไปในทางที่ต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่
กับลูกๆ ไม่ค่อยเข้าใจกันมากขึ้นทุกที ความสัมพันธ์ระหว่างเพศก็แตกต่างกันไปจากเดิม 

 2. วัฒนธรรม 

  วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตของมนุษย์  การที่มนุษย์จะอยู่ ร่วมกันในสังคมได้
โดยปกติสุขนั้นจ าเป็นจะต้องมีเอกภาพของวัฒนธรรม ประเทศใดมีวัฒนธรรมดี  ก็สะดวกต่อการ
ปกครอง ส่วนประเทศที่ขาดวัฒนธรรมย่อมยากต่อการปกครอง ซึ ่งท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ และถ้าหากว่า ชาติใดไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง แม้จะมีก าลัง
อ านาจเพียงใดก็ตาม  ในที่สุดก็จะถูกกลืนชาติ  จะต้องรับเอาวัฒนธรรมของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตน 
และในที่สุดก็จะต้องเสียบุคลิกลักษณะของตนไป  ค าว่าวัฒนธรรมนั้นจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 แสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งจิตใจและวัตถุ 
  2.2 แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  2.3 แสดงถึงความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ 
  2.4 แสดงถึงศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 3. เศรษฐกิจ 

  สังคมไทยนั้น มีลักษณะทางเศรษฐกิจในแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชาวชนบท
ด ารงชีพอยู่กับการท าไร่ ท านา ท าสวน ส่วนคนที่อาศัยอยู่ตามตัวเมืองมักจะมีอาชีพในการประกอบ
ธุรกิจทางด้านการค้าเป็นส่วนใหญ่ และธุรกิจการค้านับวันจะกว้างขวางออกไปทุกที  และสังคมแบบ
เกษตรกรรมก็ก าลังจะลดลงไปเรื่อยๆ โดยอุตสาหกรรมจะก้าวเข้ามาแทนที่  ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร 
  สภาพทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ โลกมีความเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกัน
ตลอดเวลา เศรษฐกิจของประเทศอ่ืน ๆมีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย ค่าครองชีพได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติ เข้ามาสู่ประเทศไทยจ านวนมาก แรงงานขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐาน
ล่างจึงอยู่กับแรงงานต่างชาติ เช่น ก่อสร้าง ประมง รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การพัฒนา
หลักสูตรจ าเป็นจะต้องตระหนักในปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว 

  นอกจากนี้ ข้อมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับรายได้ของประชากร และงบประมาณของชาติ
สามารถที่ใช้ประโยชน์ในการก าหนดอัตราค่าเล่าเรียน  ส าหรับในส่วนที่ผู้ปกครองจะสามารถ
รับผิดชอบได้ และใช้ในการก าหนดรูปแบบของการจัดงบประมาณของประเทศอีกด้วย 

 4. การเมืองและการปกครอง 
  ความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน หากพิจารณาในแง่ของทางการเมืองและการปกครองแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย 
รูปแบบของการปกครองเป็นประชาธิปไตยก็ดูจะไม่ค่อยได้รับความส าเร็จเท่าที่ควรเพราะมีการแก่งแย่ง
อ านาจและโฆษณาชวนเชื่อกันอย่างมาก ยิ่งนโยบายการเมืองแล้ว เหมือนเราจะไม่ค่อยสนใจใครเลย
นอกจากตนเอง  
  ในสังคมที่มีสันติสุข ไม่มีความขัดแย้ง จ าเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนที่ดี เพ่ือให้สมาชิก
ในสังคมนั้นๆยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การเมือง การปกครองจึงมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดคุณลักษณะของสมาชิกในสังคม ทั้งด้านบทบาท หน้าที่ สิทธิ และ 

ความรับผิดชอบที่มีตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องให้มี
ความสัมพันธ์กับการเมือง การปกครอง ด้วยการบรรจุสาระความรู้ เจตคติ และการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้
สมาชิกรู้หน้าที่ของตน ส านึกในความร่วมมือเพ่ือร่วมพัฒนาสังคม เพราะหลักสูตรเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม ผลิตสมาชิกที่ดี มีคุณภาพภายใต้กติกาการปกครอง
ที่ใช้ในสังคม 

 สรุปความส าคัญของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ที่มีอิทธิพลต่อ  
การพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 



86 

 

 

บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 1. หลักสูตรต้องสนองความต้องการของสังคมมองลักษณะของความต้องการของสังคม 
มองได้หลายลักษณะ บางคนก็มองสังคมไทยว่าเป็นสังคมเกษตรกรรม บางคนก็มองว่าเป็นสังคม
เกษตรที่ก าลังเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ฉะนั้น การพัฒนาหลักสูตรก็จะต้องมองสังคมในลักษณะ   
ที่กว้างและครอบคลุม เพ่ือจะได้สนองความต้องการของสังคมได้อย่างทั่วถึง 
 2. หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม และจะต้องก่อให้มีความเสมอภาคกัน 
โดยทั่วหน้า การพัฒนาหลักสูตรต้องแก้ปัญหาความมีอภิสิทธิ์ของบุคคล การมุ่งเพ่ือประโยชน์ของคน
ส่วนน้อย ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นเท่าใดก็กลายเป็นอภิสิทธิชนขึ้นเท่านั้น  
 3. หลักสูตรจะต้องเน้นในเรื่องความรักชาติ  รักประชาชน ไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาติ 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับความรักชาติก็เท่ากับจะต้องรักประชาชนในชาติ ประชาชนในชาติประสบ
กับปัญหาอย่างไรและควรที่จะให้ความรัก โดยการแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่หลักสูตรจะต้องให้
ความส าคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติในความหมายที่เป็นส่วนรวมเป็นประเทศ 

 4. หลักสูตรจะต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่สร้างปัญหาให้กับสังคม เช่นสังคมประสบ
กับภาวการณ์ว่างงาน ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วหางานท าไม่ได้ หลักสูตรย่อมเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ หลักสูตรจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีความสามารถที่จะสร้างงานให้กับตนเองได้ ไม่เลือกงานและที่ส าคัญคือต้องไม่มัวคอยแต่จะหางาน 
แต่ต้องสร้างงานขึ้นมาเองได้ 
 5. หลักสูตรจะต้องปรุงแต่งสังคมให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ เชื่อมั่นในเหตุผลที่พิสูจน์ได้
ทั้งนี้เพราะลักษณะของสังคมไทยบางส่วนยังตกอยู่ในอิทธิพลของความเชื่อทางไสยศาสตร์ โชคลาง 
ของขลัง ขาดเหตุผล หลักสูตรจะต้องมีบทบาทในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ และจะต้องเน้นในเรื่องความคิด
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
 6. หลักสูตรจะต้องสร้างความส านึกในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจาก
สังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะสามารถรักษาสภาพของสังคมไว้ได้โดยไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรจะต้องสร้างความส านึกให้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นปรากฏการณ์
ธรรมดา ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงแต่ประการใด 

 7. หลักสูตรจะต้องชี้น าในการเปลี่ยนแปลงประเพณีและค่านิยมที่เหมาะสม เนื่องจากใน
สังคมมีประเพณีและค่านิยมบางอย่างในสังคมไทย ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เช่น  ประเพณี 
การบวชนาค การแต่งงาน มักจะปฏิบัติกันแบบที่เรียกว่า“ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า”สิ้นเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน์ ก็เพราะค่านิยมที่ว่า “ฉิบหายไม่ว่า เอาหน้าไว้ก่อน”เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
หลักสูตรจะต้องชี้น าให้เลิกปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ 



87 

 

 

บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

 8. หลักสูตรจะต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมและจริยธรรม 
เป็นสิ่งที่สังคมได้สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคน สิ่งดีที่เหมาะสมก็ยังคงอยู่ถึงสภาพปัจจุบัน จึงเป็นหน้าที่
ของหลักสูตรที่จะต้องเลือกเอาสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน 

 9. ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมุ่งสอนให้เด็กมีนิสัยในการเก็บออม และประหยัดในการ
ใช้จ่าย เพ่ือว่าเมื่อโตขึ้นและมีครอบครัวจะได้รู้พ้ืนฐานเบื้องต้นในการท าบัญชีรายได้รายจ่ายส่วนตัว 
เด็กควรเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย และท่ีส าคัญคือ ให้รู้จักเลือกบริโภคท่ีเหมาะสม 

 10. ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมุ่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถทางด้าน
วิชาชีพต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการด ารงชีวิตโดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 11. หลักสูตรจะต้องปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์และยุติธรรมในสังคม สังคมที่ล้าหลัง 
ประเทศท่ีด้อยพัฒนาเป็นสังคมที่ขาดความซื่อสัตย์และขาดความยุติธรรม สังคมไทยยังตกอยู่ในสภาพ
ดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของหลักสูตรที่จะต้องปลูกฝังในเรื่องดังกล่าว 

 12. หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการกระจายผลประโยชน์ในสังคมอย่างยุติธรรม
เนื่องจากทุกวันนี้สังคมไทย ยังไม่ได้กระจายผลประโยชน์ในสังคมได้อย่างทั่วถึง ผลประโยชน์มักจะตกอยู่
กับชนกลุ่มน้อย ผู้มีอ านาจผู้ผลิตไม่ได้รับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนมากตกอยู่
กับคนกลาง หลักสูตรจะต้องมีส่วนในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ เพ่ือความมั่นคงและความสุขของสังคม 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นด้วยเหตุผลความจ าเป็นหลายประการ ประการส าคัญประการ
หนึ่งคือความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า ให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาค าตอบและความรู้ที่อยู่ในธรรมชาติ ส่วนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่
น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์ คิดค้นเพ่ือเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกแก่ชีวิตมนุษย์ เมื่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป จ าเป็นที่หลักสูตรจะต้องปรับให้
สอดคล้องกับความหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสารส่งถึงกันอย่างรวดเร็วเป็นโลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร   
การค้นคว้าหาความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลต่างสามารถ
หลั่งไหลอย่างที่ยากจะควบคุม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีทั้งที่มีประโยชน์ และที่เป็นโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ผู้เรียนจึงไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้เครื่องมือแสวงหาความรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จ าเป็นต้องมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มารู้เท่าทันข้อมูลว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ สิ่งใดที่เป็นโทษต่อชีวิต ในฐานะนักพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือจะได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับคน
ที่สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร มี
ดังนี้ 
 1. การคัดเลือกเนื้อหาสาระด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบรรจุในหลักสูตร 

  การคัดเลือกเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

  1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์ปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศว่าเป็นอย่างไร เนื้อหาสาระขั้นพ้ืนฐานที่ควรน ามาบรรจุลงในหลักสูตร    
มีอะไรบ้าง และเนื้อหาสาระในระดับที่สูงขึ้นมีอะไรบ้าง 
  1.3 พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง กล่าวคือเนื้อหาสาระที่จะน าไป
บรรจุลงในหลักสูตรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละพ้ืนที่
และในแต่ละบริบทด้วย เช่น การจัดการศึกษาในเมือง การเลือกเนื้อหาสาระด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับสูงอาจท าได้มากกว่าชนบท เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า 
  1.4 พิจารณาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ 

การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการแสวงหาความรู้ เช่นคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดเน้นที่
ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 การสร้างจิตส านึกในการพ่ึงพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
เน้นให้เกิดความก้าวหน้าสู่การเป็นผู้น ามิใช่ผู้ตาม หรือในฐานะผู้ผลิต ผู้ค้นคิด มิใช่เป็นผู้ใช้ ผู้บริโภค
เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งการสร้างจิตส านึกนี้จ าเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง การท างานเป็นอิสระ การท าโครงงาน เพื่อผลิตผลงาน ชิ้นงานในด้านต่าง ๆ 

  2.2 การสร้างคุณลักษณะนักวิจัยส าหรับผู้เรียน เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆด้วย
กระบวนการที่เชื่อถือได้ ก่อให้เกิดความรู้ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆและบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน  
   การพัฒนาคุณลักษณะนักวิจัยอาจปลูกฝังได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย
กระบวนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาส่งเสริมการเป็นนักวิจัยเช่น การเรียนการสอนตามแนวคิด
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนการสอนเน้นการแก้ปัญหา การเรียนการสอนแบบโครงงาน การเรียน      
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การสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นต้น ซึ่งการเรียนการสอนเหล่านี้จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การวางแผน การประเมินผลงาน การน าเสนอ
ผลงาน  
 

ธรรมชาติของความรู้กับการพัฒนาหลักสูตร 

 ธรรมชาติของความรู้ หรือเนื้อหาสาระนี้จะเป็นส่วนส าคัญที่จะน าผู้เรียนไปสู่จุดหมายของ
หลักสูตรที่วางไว้ โดยความรู้ที่แตกต่างกัน ย่อมต้องจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ ที่แตกต่าง
กันให้สอดคล้องกับธรรมชาติของความรู้เหล่านนั้น ในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรใด   
ก็ตาม  ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ อยู่เสมอ หรือไม่เช่นนั้น
อย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา หรือเรื่องเหล่านั้นมาเป็นที่ปรึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว  จึงจะท าให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมกับผู้เรียน  เรื่อง
ธรรมชาติของความรู้นี้นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของความรู้ 
ประเภทของเนื้อหาสาระและหลักเกณฑ์เป็นการเลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามาจัดวางไว้ในหลักสูตร  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. โครงสร้างของความรู้ (Structure of Knowledge) 

  โครงสร้างของความรู้ เป็นส่วนประกอบของความรู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นซึ่งโครงสร้างความรู้ที่แตกต่างกันจะน าไปสู่สาขาวิชาที่
แตกต่างกัน การจ าแนกสาขาวิชา (Discipline) อาจจ าแนกโดยอาศัยพ้ืนฐาน 4 ประการ ดังนี้ 
  1.1 เนื้อหาวิชาของแต่ละสาขา ศึกษาเรื่องอะไร และเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 

  1.2 การปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีสมรรถภาพและคุณลักษณะ
อย่างไรจึงจะสามารถท างานให้ลุล่วงไปได้ 
  1.3 วิธีการแสวงหาความรู้ในเนื้อหาวิชาในสาขานั้นๆ ใช้วิธีการอย่างไร 

  1.4 จุดหมายปลายทางหรือประเภทของความรู้หรือผลผลิตที่ต้องการนั้นเป็น
อย่างไร 
  บรูเนอร์ (Bruner, 1963: 12) ได้เสนอทัศนะว่านักพัฒนาหลักสูตรควรให้ความส าคัญ
ของโครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ที่มีต่อหลักสูตร โดยบรูเนอร์มีความเชื่อว่า ถ้าหากมีการจัดล าดับ
โครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ให้ดีแล้วจะสามารถน าเอาความรู้ในสาขาวิชาเหล่านั้นมาสอนให้
สอดคล้องกับระดับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็กแต่ละวัยได้ 
  บรูเนอร์ยังมีความเชื่อว่าขณะที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จะก่อเกิด 

จิตวิญญาณความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ นักภาษาศาสตร์หรืออ่ืนๆ ซ่ึงท าให้เห็นว่า
นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติของศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมทั้ง
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ความส าคัญของการจัดล าดับความยากง่ายของเนื้อหาสาระของศาสตร์สาขาต่างๆ ให้พอเหมาะกับ
ผู้เรียนที่จะเรียนในแต่ละวัย 

 2. ประเภทของเนื้อหาสาระ 

  เนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตรทั่วไปอาจจ าแนกออกได้เป็น ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ และค่านิยม (Nicholls & Nicholls, 1978: 48) แต่ในการแบ่งประเภทของความรู้หรือเนื้อหา
สาระในหลักสูตร มีนักการศึกษากล่าวไว้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  ทาบา (Taba, 1962: 174) ได้จัดประเภทของเนื้อหาสาระออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. ข้อเท็จจริงเฉพาะและกระบวนการ  
  2. แนวความคิดพ้ืนฐาน  
  3. ความคิดรวบยอด   
  4. ระบบความคิด   
  กานเย่และบริกส์ (Gagne’ & Briggs, 1974: 53–70) ได้แบ่งประเภทของเนื้อหาสาระ
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

  1. ข้อมูลที่เป็นความรู้   
  2. เจตคติ 
  3. ทักษะ   
  สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 167-170) ได้สรุปการจัดประเภทของเนื้อหาสาระออกเป็น 
5 ประเภทด้วยกัน ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดทั้งในด้านความยากง่าย 
ตลอดจนถึงเทคนิควิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระเหล่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา (Factual Information and Verbal Knowledge) 

   หลักสูตรทุกหลักสูตรจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาที่จะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมอ อาจจะเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือความรู้ที่ผู้ เรียนอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่มี 
ความเข้าใจมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในหลักสูตรประถมศึกษาอาจจะต้องการให้เด็กได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายอย่างง่ายๆ เช่น การท าสะอาดร่างกาย การกินอาหารการดูแล
ความสะอาดของเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ในหลักสูตรอ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกัน  หากเราท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตรแล้วก็จะพบว่า  ทุกหลักสูตรจะประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น
ความรู้ต่างๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน 

การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องเดียวกันรวมกันจะกลายเป็นความคิดรวบยอด 
(Concept) 
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  2. ความคิดรวบยอดและหลักการ (Concepts and Principles) 

   ความคิดรวบยอดและหลักการ เป็นความรู้ที่มีความยากและมีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นกว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงธรรมดา ความคิดรวบยอดจะเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงหลายประการ 
กล่าวคือ การที่จะให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใดๆ ก็ตาม จ าเป็น
จะต้องให้ข้อมูลในหลายแง่หลายมุม และมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ จึงจะท าให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นความคิดรวบยอดซึ่งมีอยู่ในหลักสูตร เช่น
ความคิดรวบยอดของแมลง ย่อมมาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแมลงได้แก่ เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ไม่มี
กระดูกสันหลัง ล าตัวมีข้อ มีปล้อง และมี 6 ขา หรือความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมมากขึ้น 
เช่นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี และตัวอย่างของหลักการ เช่น 
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักการของหว่งโซ่อาหาร เป็นต้น 

  3. การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ (Problem Solving and Creativity) 

   การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์  เป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับผู้ เรียน  
เป็นกระบวนการคิด (Process of Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง การฝึกให้เกิดความสามารถ
ของสติปัญญาในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นมากที่จะต้องบรรจุไว้ใน
หลักสูตร  ทั้งนี้เพราะกระบวนการคิดจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของมนุษย์ที่จะน าไปใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน เราจะพบว่าการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันนั้น  มนุษย์จะต้องคิดแก้ปัญหาต่างๆ นานา
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตด้วยความเป็นปกติสุข  ถ้าหากเราไม่สามารถคิดแก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ  
หรือสมเหตุสมผลแล้วก็ย่อมจะท าให้การด ารงชีวิตพบแต่ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อันเป็นเหตุให้การ
ด ารงชีวิตไม่มีความราบรื่นหรือไม่มีความสุขเท่าท่ีควร 

   หลักสูตรทุกหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้เรียนได้ทดลองคิดแก้ปัญหา
ต่างๆ การที่ผู้เรียนได้ฝึกคิดการแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆ จะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการแก้ปัญหา
และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความช านาญ ส าหรับในส่วนของความคิดสร้างสรรค์นั้นก็เช่นเดียวกัน 
ถ้าหากผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นความคิดรวบยอดและหลักการพ้ืนฐานแล้ว ในบางครั้งผู้เรียนอาจจะ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นไปด้วยความคิดเห็นของตนเองได้อีกด้วย สิ่งที่ส าคัญที่
นักพัฒนาหลักสูตรพึงจะต้องกระท าก็คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ใช่จ ากัดเฉพาะเนื้อหาสาระในส่วนที่เป็นข้อมูล หรือกฎเกณฑ์ที่เป็น
หลักตายตัวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

  4. เจตคติและค่านิยม (Attitude and Values) 

   เจตคติและค่านิยมเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งจ าเป็นต้องให้เกิดกับ
ผู้เรียน เพราะอารมณ์ ความรู้สึกมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หลักสูตรที่ดีจ าเป็น
จะต้องมีส่วนของการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนให้มีเจตคติและค่านิยมในสิ่งที่ดีงามอีกด้วยหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ชัดเจนในหลักสูตร 
แต่ในบางหลักสูตรอาจจะไม่มีการกล่าวถึงการสร้างเจตคติหรือค่านิยมไว้อย่างเด่นชัดก็ไม่ได้
หมายความว่าหลักสูตรฉบับนั้นไม่ต้องการจะให้เกิดเจตคติและค่านิยม ยกตัวอย่างเช่น  หลักสูตร   
การสอนขับรถยนต์ถึงแม้จะไม่ได้มีการกล่าวถึงเจตคติและค่านิยมไว้ในหลักสูตร แต่โดยทางปฏิบัติแล้ว 
การสอนขับรถยนต์ก็จะมุ่งเน้นถึงการขับรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจรค านึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ขับรถ
และผู้อ่ืนที่สัญจรไปมาเหล่านี้ เป็นต้น 

  5. ทักษะทางกาย (Skills) 

   ทักษะทางกายเป็นเรื่องของความช านาญ ความคล่องแคล่วว่องไวทางกายในการ
ใช้ส่วนต่างๆ ของกล้ามเนื้อของร่างกาย การควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ ทักษะทางกายจะเกิดขึ้นได้
เพียงใดนั้น ต้องอาศัยความสามารถทางด้านการรับรู้ทางสติปัญญาอีกด้วย ดังนั้นจะพบว่าถึงแม้จะเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางกายก็ตามหลักสูตรจะต้องก าหนดเนื้อหาสาระที่เป็น
ความรู้พ้ืนฐานทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูล ความคิดรวบยอด และหลักการอย่างเพียงพอเสียก่อน หลังจาก
นั้นหลักสูตรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวลาส าหรับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ใน
หลักสูตรสอนพิมพ์ดีด การเล่นกีฬา การร้องเพลง การปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ การขับรถยนต์ ฯลฯ  
เหล่านี้เป็นต้น  หลักสูตรที่กล่าวมานี้ จะมีส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้น
ในตอนเริ่มแรก หลังจากนั้นก็จะใช้เวลาในการฝึกหัดอย่างมีจุดมุ่งหมายจนกระทั่งผู้เรียนเกิดความ
ช านาญ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. หลักการเลือกเนื้อหาสาระ 

  เนื่องจากความรู้อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาและค้นหาวิทยาการต่างๆ มีมากกว่าอดีตหลายสิบเท่า ถ้าหากไม่มีการเลือกสรรความรู้หรือ
มรดกทางวัฒนธรรมส าหรับน าไปบรรจุไว้ในหลักสูตร ก็ย่อมจะสร้างความยุ่งยากและความล าบากใจ
แก่ผู้เรียนได้ เพราะผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังไม่
สามารถบอกได้ว่า ความรู้อันไหนมีความส าคัญควรจะได้รับการเน้นมากกว่าสิ่งอ่ืน โดยเหตุนี้ในการ
พัฒนาหลักสูตรใดๆ ก็ตามนักพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกสรรวิชาความรู้ที่
จะน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  ส าหรับเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระ ที่จะน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร อาจจะพิจารณาโดย
อาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้คือ (สงัด  อุทรานันท์, 2532: 170-173) 
  3.1 เกณฑ์ความถูกต้อง (Criterion of Validity) 

   การเลือกเนื้อหาสาระสิ่งที่จ าเป็นที่สุดความถูกต้องของเนื้อหาสาระต้องเป็นสิ่งที่
สามารถพิสูจน์ได้ หรือเป็นความจริงตามสภาพ โดยเหตุที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการมีมาก  
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ดังนั้นจึงมีการค้นพบข้อมูลความจริงใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เป็นเหตุให้ข้อมูลความรู้เก่าๆ ล้าสมัยหรือ
ขาดความถูกต้องตรวจสอบและเลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นความจริงเท่านั้น 

  3.2 เกณฑ์แห่งความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ (Criterion of Learning ability) 

   หลักเกณฑ์แห่งความสามารถที่จะเรียนได้นั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดเลือกเอา
เฉพาะความรู้ที่มีความเหมาะสมกับพัฒนาการ และความสามารถของผู้เรียนแต่ละวัยและแต่ละกลุ่ม 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ศาสตร์สาขาต่างๆ จะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง ความรู้ธรรมดา
ความคิดรวบยอด หลักการ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เจตคติและค่านิยม และทักษะทาง
กาย ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานไปจนสูงสุดจากง่ายไปหายาก ดังนั้นการคัดเลือกเอาเนื้อหาสาระที่พอเหมาะกับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละวัย แต่ละกลุ่มมาบรรจุไว้ในหลักสูตรก็ย่อมสามารถลดปริมาณเนื้อหา
สาระของความรู้อันมากมายให้ลดน้อยลงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังจะท าให้หลักสูตรเป็นที่สนใจ     

ของผุ้เรียน  หากเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตรยากเกินไป  จะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการ
เรียนรู้และจะเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่าย  และในทางตรงกันข้าม หากเนื้อหาสาระของความรู้มี
ความง่ายเกินไป ก็จะไม่ได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้เรียนแต่อย่างใด และไม่เป็นที่ดึงดูดใจหรือท้า
ทายความสามารถของผู้เรียนเลย เนื้อหาสาระจึงควรเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

  3.3 เกณฑ์แห่งความส าคัญ (Criterion of Significance) 

   ความส าคัญและความจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้  ถือว่า
เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญของการเลือกเนื้อหาสาระอีกประการหนึ่ง โดยหลักการข้อนี้ถึงแม้จะพบว่าความรู้
ในปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่ถ้าพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ของความส าคัญ  และความจ าเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้ว เราก็ย่อมจะสามารถคัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่มีความเหมาะสมเท่านั้น มาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตร แต่ความจ าเป็นในการน าไปใช้อาจต้องคิดถึงความจ าเป็นที่ใช้ในทางอ้อมด้วย  เช่น การที่
ผู้เรียนวิชาแคลคูลัส ตรรกศาสตร์ อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าอย่างชัดเจน แต่เป็นการฝึกสมอง 
ฝึกการคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
   ในส่วนของเนื้อหาสาระที่เลือกมาโดยหลักเกณฑ์ของความส าคัญนี้ โดยทั่วไปจะ
พบในเนื้อหาสาระที่สร้างโดยส่วนกลาง หรือสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
เนื้อหาสาระในส่วนนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน แต่ถ้านักการศึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เนื้อหาสาระในส่วนนี้มีความส าคัญหรือมีความจ าเป็นที่ผู้เรียนควร
จะต้องเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบรรจุเนื้อหานั้นๆ ไว้ในหลักสูตรด้วย 

  3.4 เกณฑ์แห่งความสนใจ (Criterion of Interest) 

   ความสนใจเป็นส่วนส าคัญในการเกิดแรงจูงใจของผู้เรียนให้ต้องการเรียนรู้ความ
สนใจจึงเป็นเกณฑ์อันหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ  หลักเกณฑ์ข้อนี้สืบเนื่องมาจาก
หลักการเรียนรู้ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุด ถ้าสิ่งที่ เรียนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจ      
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โดยเหตุนี้นักพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้เรียนในวัยนั้นๆ หรืออยู่
ในกลุ่มสังคมแห่งนั้นมีความสนใจอย่างไร  อย่างไรก็ตามการน าเอาหลักแห่งความสนใจไปเป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือกเนื้อหาสาระ จ าเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมให้มาก
ที่สุด หากยึดเอาเกณฑ์แห่งความ สนใจของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่เพียงอย่างเดียว  ก็จะท าให้
หลักสูตรนั้นไม่มีความเข้มข้นทางวิชาการเท่าที่ควร 

   หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระทั้ง 4 ประการที่กล่าวมานี้ ถือว่ามีความ 
ส าคัญเท่าเทียมกัน และในการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาสาระส าหรับบรรจุไว้ในหลักสูตร ควรจะต้อง
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน การให้ความส าคัญแก่หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดมาก
เกินไป  ก็จะท าให้หลักสูตรไม่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าค านึงถึงความส าคัญหรือความจ าเป็นแต่
เพียงอย่างเดียว ถึงแม้หลักสูตรนั้นอาจจะมีความเข้มข้นทางวิชาการแต่ก็จะไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากค านึงถึงความสนใจของผู้เรียนแต่เพียงอย่างเดียว  หลักสูตรนั้นก็จะไม่มี
ลักษณะทางวิชาการอยู่เลย  ดังนั้นในภาคปฏิบัติทุกหลักสูตรจึงจะค านึงทั้งส่วนที่สังคมต้องการจะให้ 
กับส่วนที่ผู้เรียนต้องการจะรับไปพร้อมๆ กันโดยให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะ  หลักเกณฑ์ในการเลือก
เนื้อหาสาระทั้ง 4 ประการที่กล่าวมา ช่วยลดปริมาณความรู้และเลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่เห็นว่ามี
ความเหมาะสม  และจ าเป็นส าหรับผู้เรียนเท่านั้นมาบรรจุไว้ในหลักสูตร  ซึ่งจะท าให้หลักสูตรอยู่ใน
วิสัยที่สามารถจะน าไปสู่ภาคปฏิบัติได้ 
 4. วิธีการเลือกเนื้อหาสาระ 

  วิธีการเลือกเนื้อหาสาระ เพ่ือจะบรรจุไว้ในหลักสูตร มีวิธีด าเนินการได้หลายๆ ลักษณะ 
วิธีการที่มีการน ามาใช้ปฏิบัติอยู่บ่อยๆ ได้แก่ วิธีการดังต่อไปนี้ (สงัด อุทรานันท์, 2532 : 173-175) 
  4.1 การใช้ความคิดเห็นพิจารณาตัดสิน (Judgmental Procedure) 

   ในการคัดเลือกเนื้อหาสาระโดยใช้ความคิดเห็นพิจารณาตัดสิน เป็นวิธีการ
ด าเนินงานโดยคณะพัฒนาหลักสูตร ซึ่งท าได้โดยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมท างาน ได้ใช้ความคิดเห็นของตนเอง
มาอภิปรายเพ่ือตัดสินว่าสมควรเอาเนื้อหาสาระใดมาบรรจุไว้ในหลักสูตร การด าเนินงานจะเริ่มต้น
จากการพิจารณาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก่อนว่า การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นๆ สมควรน าเนื้อหา
สาระใดมาสอน ถ้าหากมีเนื้อหาสาระที่มีความส าคัญมีให้เลือกหลายอย่าง คณะพัฒนาหลักสูตรก็
จะต้องวิเคราะห์ดูว่า ตามสถานการณ์โดยทั่วไปขณะนั้นว่า เนื้อหาสาระใด สมควรจะเลือกมาบรรจุไว้
ในหลักสูตร โดยอาศัยเกณฑ์ในการเลือกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

  4.2 การใช้ความเห็นส่วนรวม (Consensual Procedure) 

   การใช้ความเห็นส่วนรวม เป็นการเลือกเนื้อหาสาระโดยการใช้ความคิดเห็นของ
บุคคลต่างๆ หลายอาชีพ การด าเนินการเลือกเนื้อหาสาระโดยวิธีนี้ จ าเป็นจะต้องก าหนดตัวบุคคลให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่บุคคลนั้นๆ  
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มีด้วย เมื่อได้ผู้เชี่ยวชาญครบตามที่ก าหนดไว้แล้วก็ด าเนินการรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งอาจจะกระท าได้
โดยการใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ อภิปรายกลุ่มย่อย การประชุมระดมความคิดเห็น หรือการใช้เทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) เป็นต้น 

  4.3 การวิเคราะห์ (Analytical Procedure) 

   การเลือกเนื้อหาสาระโดยวิธีการวิเคราะห์  ท าได้โดยการท าการวิเคราะห์
กิจกรรม  ผลการปฏิบัติงานและข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  หรือความรู้  ตลอดจนข้อคิดเห็นของบุคคลที่
มีความเชี่ยวชาญที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากเอกสารแล้วก็อาจจะท าการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  และการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงด้วยก็ได้ 
  4.4 การทดลอง (Experimental Procedure) 

   การเลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร อาจจะกระท าได้โดย     
การทดลองในภาคสนาม (Field Experiment) ก็ได้ โดยการน าเนื้อหาสาระที่ต้องการจะบรรจุไว้ใน
หลักสูตรไปท าการทดลองใช้ในสถานการณ์จริงภายในขอบเขตจ ากัด เมื่อสิ่งไหนได้ผลดีก็น าเอาสิ่งนั้น
มาก าหนดไว้ในหลักสูตรต่อไป การเลือกเนื้อหาสาระโดยวิธีการทดลองนี้ จ าเป็นจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยโดยรัดกุมด้วย ถึงแม้วิธีการเลือกเนื้อหาสาระโดยวิธีการทดลองจะเป็นวิธีที่ดี แต่ก็
จ าเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้นโดยทั่วไปจึงมักไม่ค่อยน าวิธีการนี้มาใช้
บ่อยนัก 

   วิธีการเลือกเนื้อหาสาระ ตามที่กล่าวมานี้ต่างก็มีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่ในแต่ละ
แบบ ดังนั้น ถ้าหากได้มีการผสมผสานและใช้วิธีการต่างๆ หลายวิธีก็ย่อมจะท าให้สามารถได้เนื้อหา
สาระที่มีคุณค่าต่อการน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรได้เป็นอย่างมาก 

 5. แนวการจัดเนื้อหาสาระ 

  การจัดเนื้อหาสาระมาบรรจุไว้ในหลักสูตร จ าเป็นจะต้องค านึงถึงธรรมชาติของวิชา
ความรู้กับหลักการเรียนรู้ของเด็กมาประกอบกันโดยหลักการนี้จึงพอจะกล่าวได้ว่าการจัดเนื้อหาสาระ
ในหลักสูตรอาจท าได้โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติดังนี้ (สงัด อุทรานันท์, 2532: 175-177) 
  5.1 แนวทางการจัดเนื้อหาสาระในแต่ละวิชา 
   การจัดเนื้อหาสาระในแต่ละวิชา จ าเป็นจะต้องจัดตามล าดับขั้นตอนความยาก
ง่ายความต่อเนื่องของความรู้ตามลักษณะธรรมชาติของศาสตร์แขนงนั้นๆนั่นคือควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   5.1.1 จัดเรียงล าดับเนื้อหาสาระจากง่ายไปหายาก หรือสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปสู่สิ่ง
ที่มีความสลับซับซ้อน 

   5.1.2 จัดให้เรียนส่วนรวมก่อนส่วนย่อย 

   5.1.3 จัดให้เรียนในสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อนนามธรรม 
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   5.1.4 จัดให้เรียนสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานก่อนสิ่งที่เป็นความรู้ขั้นสูง 
   5.1.5 จัดให้เรียนเรียงตามล าดับเวลาให้เห็นความต่อเนื่องกัน จากอดีตมาหา
ปัจจุบัน หรือเรียงจากปัจจุบันย้อนไปหาอดีตก็ได้ 
  5.2 แนวทางการจัดเนื้อหาสาระระหว่างวิชา 

   การจัดหลักสูตร จะมีความเกี่ยวข้องกับการบรรจุเนื้อหาสาระหลายๆ วิชาเข้าไว้ใน
หลักสูตรเดียวกันที่เรียกว่า การบูรณาการเนื้อหาระหว่างวิชา  ในกรณีเช่นนี้ เนื้อหาสาระของวิชา
ต่างๆ ที่น ามาบรรจุไว้ จ าเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กันด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้วิชาเหล่านั้นส่งเสริมและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน จะท าให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาเหล่านั้ นได้
โดยสะดวก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีการจัดให้เรียนวิชาประวัติศาสตร์สมัยใด ก็ควรจัดเรียนเนื้อหาสาระ
ในวิชาวรรณคดีในสมัยเดียวกันนั้นด้วย เป็นลักษณะการจัดเนื้อวิชาบูรณาการแบบคู่ขนาน 

  5.3 ข้อค านึงในการจัดเนื้อหาสาระโดยทั่วไป 

   ที่กล่าวมาแล้วในข้อ 5.1 และ 5.2 เป็นการเสนอแนะในการจัดเนื้อหาสาระ  
โดยค านึงถึงสาขาวิชาเป็นหลัก โดยมองในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นรายวิชา และสัมพันธ์ระหว่าง
วิชา อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้องค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชาต่างๆ แล้ว ยังอาจจะต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทางสังคมประกอบกันอีกด้วย กล่าวคือ เนื้อหาสาระที่น ามาสอนควรจะค านึงถึง 
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด
เรื่องราวหรือสาระในโจทย์คณิตศาสตร์ ควรเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับสภาพชีวิตจริงภายในสังคมนั้นๆ 
หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมก็ควรจัดให้ตรงกับเวลาและสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในสังคมจริง ๆ 

 

สรุป 

 การพัฒนาหลักสูตรข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา พ้ืนฐานทางสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธรรมชาติความรู้ มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่การจัดการศึกษาได้ดี 
 ปรัชญาการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดแบบแผน ทิศทางของหลักสูตร ปรัชญา     
สารัตถนิยม และนิรันตรนิยม ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาที่เน้นเนื้อหา สารัตถนิยมเน้นการ
ถ่ายความรู้เป็นมรดกทางสังคม ส่วนนิรันตรนิยมจะเน้นความรู้เพ่ือให้เกิดปัญญา  ปรัชญาพิพัฒนนิยม
แนวคิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ผู้เรียนเรียนรู้ (Learning by Doing) ปรัชญาปฏิรูปนิยมเน้นการ
การเรียนรู้โดยกระบวนการเพ่ือการพัฒนาสังคม ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
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 จิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรคือ จิตวิทยาพัฒนาการที่มีความส าคัญในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และการจัดวางเนื้อหาสาระให้เป็น
ระบบ ระเบียบให้เหมาะสมกับพัฒนาในการเรียนรู้ของบุคคล  ส่วนจิตวิทยาการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ส าคัญ มี 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เน้นการ
เรียนรู้เกิดจากอินทรีย์ตอบสนองสิ่งเร้า กลุ่มปัญญานิยมเน้นการเรียนรู้เกิดจากการกระบวนการทาง
ปัญญา และกลุ่มมนุษยนิยม เน้นการเรียนรู้ขึ้นความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
 สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพราะหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน คือมีจุดมุ่งหมายที่ตอบสนอง
ความต้องการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง เพ่ือให้บุคคล
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตร
จ าเป็นต้องจัดเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าและทันสมัยของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ธรรมชาติความรู้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานอีกประการที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรเนื่องจาก 

ความรู้แต่ละศาสตร์ย่อมมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องค านึงถึงธรรมชาติ
ความรู้แต่ละศาสตร์ อีกประการหนึ่งความรู้ที่จัดให้ผู้เรียนย่อมมีหลายประเภท เช่น ข้ อเท็จจริง 
ความคิดรวบยอดและหลักการ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เจตคติและค่านิยม และทักษะ
ทางกาย ความรู้ที่ต่างประเภทกันย่อมต้องจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับประเภท
ความรู้นั้นๆ 
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บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถาม และสรุปเป็นบันทึกการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเขียนแผนผังความคิดของข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆในการ
พัฒนาหลักสูตร 

 2. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการ แนวคิด จุดเด่น ข้อจ ากัดของปรัชญาการศึกษาสากลทั้ง  
5 แขนงปรัชญา และอธิบายความส าคัญของปรัชญาการศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตร 

 3. ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิด จุดเด่น ข้อจ ากัดและความแตกต่างของจิตวิทยาการเรียนรู้
แต่ละกลุ่ม และอธิบายความส าคัญของจิตวิทยาการเรียนรู้ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

 4. ให้นักศึกษาสรุปอธิบาย ความรู้พ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครอง มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

 5. ให้นักศึกษาสรุป อธิบาย ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

 6. ให้นักศึกษาสรุป อธิบาย ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. อธิบายหลักการของการพัฒนาหลักสูตรได้  

 2. บอกลักษณะรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 
 3. บอกขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 4. อธิบายจุดเด่น ข้อจ ากัดรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 5. บอกความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 6.   แสวงหาความรู้ จัดท ารายงานเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 7.   น าเสนอผลงานเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 8.   สามารถท างานร่วมกันได้ 
 9.   สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. หลักการของการพัฒนาหลักสูตร 

 2. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในช่วงต้น 

  2.1 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
  2.2 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

  2.3 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของฟอกซ์ 

  2.4 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของกู๊ดแลดและริทเทอร์ 
 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในช่วงหลัง 
  3.1 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์ 
  3.2 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเชเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
  3.3 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 
  3.4 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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บทที่ 4 รูปแบบกระบวนการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกหลักการของการพัฒนาหลักสูตร แล้วร่วมกันอภิปราบหลักการ
แต่ละข้อเพ่ือแลกเปลี่ยนท าความเข้าใจร่วมกัน 

 2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม รับผิดชอบศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

กลุ่มละ 1 รูปแบบ แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการอภิปรายซักถาม เสนอแนะ รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น ข้อจ ากัดของแต่ละ
รูปแบบ 

 3. ผู้สอนน าเสนอขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์เปรียบเทียบ 

การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ศึกษา 
 4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และผู้เรียน
บันทึกการเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1. ผังกราฟิก 

 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทฤษฎีหลักสูตร 

 4. สไลดน์ าเสนอความรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมและค าตอบ 

 2. ตรวจผลงาน 
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บทท่ี 4 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 การพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการนักการศึกษา 

ได้แสดงทัศนะในการพัฒนาหลักสูตรหลายลักษณะ/รูปแบบโดยรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้เกิดภาพรวมที่ชัดเจน
ของการพัฒนาตามกรอบของรูปแบบนั้นๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร     

จะท าให้นักพัฒนาหลักสูตรมองเห็นความสัมพันธ์และขั้นตอน การด าเนินงานที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทนี้ขอน าเสนอ
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร หลักการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรมีค าที่มีความหมายคล้ายกันหลายค า ได้แก่ การออกแบบหลักสูตร 
การจัดหลักสูตร การร่างหลักสูตร การท าหลักสูตร การจัดการหลักสูตร   การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร       
การปรับปรุงหลักสูตร และการสร้างหลักสูตร โดยความหมายของค าเหล่านี้ สรุปได้ดังนี้  (สงัด 
อุทรานันท์, 2532: 30-34) 

 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เป็นค าที่นิยมใช้ในช่วงการร่างและจัดวาง
องค์ประกอบของหลักสูตร โดยมีความหมายอยู่ 2 นัยคือ ความหมายแรกคือกระบวนการในการเลือก
องค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ ทั้งหมดในการจัดหลักสูตร (Pratt, 1980: 5) ส่วน
ความหมายที่สองการออกแบบหลักสูตรหมายถึงลักษณะของการจัดเนื้อหาสาระ และมวลประสบการณ์
ในหลักสูตร 
 การร่างหลักสูตร (Curriculum Planning) หมายถึงการด าเนินการจัดท าหลักสูตร รวมทั้ง
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรเท่านั้น ไม่รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตร (Saylor & Alexander, 1974: 7) 

 การท าหลักสูตร (Curriculum Making) หมายถึงการท างานที่ได้มาซึ่งหลักสูตร ซึ่งเป็น
ผลผลิตที่ส าคัญที่สุดของการท างาน การท าหลักสูตรในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้ (Pratt, 1980: 4) 
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 การจัดการหลักสูตร (Curriculum Management) หมายถึงการบริหารงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่ต้องการตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Pratt, 1980: 5) 

 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Curriculum Change) หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรเดิมให้มี
สภาพที่แตกต่างจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนใหญ่ของหลักสู ตร 
(Saylor & Alexander, 1974: 7)  

 การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum Improvement) หมายถึงการด าเนินการจัดท าหลักสูตร
ที่มีอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น (Saylor & Alexander, 1974: 7) 

 การสร้างหลักสูตร (Curriculum Construction) หมายถึง กระบวนการวางแผนและพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน อันประกอบด้วยการเลือก
จุดมุ่งหมายส าหรับวิชาหรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่ การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียน การจัดสื่อการเรียนการสอน วิธีการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุตามเป้าหมาย และการประเมิน
ความส าเร็จของหลักสูตรที่สร้างข้ึน 

 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึงการท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้
ดีขึ้น หรือการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานเลย ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรหมายรวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรด้วย (Saylor &  Alexander, 1974: 7) 

 จากความหมายข้างต้นความหมายของ การพัฒนาหลักสูตร ที่นิยมใช้หมายถึงการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรทั้งที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และหมายถึงการสร้างหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมมาก่อน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ ที่ให้ค าจ ากัด
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า หมายถึงการจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็น
การจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตรหมายรวมถึงการจัดท า
เอกสารประกอบหลักสูตรด้วย และสอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ ที่กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรมี
ความหมายอยู่ 2 ลักษณะคือ การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ 
 การพัฒนาหลักสูตรไม่ได้เป็นเพียงการด าเนินงานเพ่ือจัดท าหลักสูตรเท่านั้น แต่มีกระบวนการ
ที่ประกอบด้วย 3 มิติคือ การวางแผนจัดท าหรือยกร่างหลักสูตร (Curriculum Planning) การใช้หลักสูตร 
(Curriculum Implementation) และการประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพได้นั้นย่อมข้ึนอยู่กับว่าแต่ละมิติมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
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หลักการของการพัฒนาหลักสูตร 
 โอลิวา (Oliva, 1992: 34-38) ได้ศึกษาและรวบรวมหลักการของการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้ 
10 หลักการ ดังต่อไปนี้ 
 หลักการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นสิ่งที่ปรารถนาและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้ 
 เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชีวิตของคนเราเจริญเติบโต และพัฒนาโดยกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของ 
มนุษย์ที่เจริญเติบโต เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองและปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
สังคมและสถาบันทางสังคมจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สังคมจึงมีหน้าที่ที่จะตอบสนอง 
และขจัดปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และเพ่ือให้เห็นความเป็นจริงของความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แฮส(Hass,1980: 54) ได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ที่ทุกคนในสังคมจะต้องเผชิญ  ได้แก่ 

 1. สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย จึงต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ 
 2. วิกฤติการณ์ทางพลังงาน 

 3. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและจริยธรรม 

 4. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของครอบครัวและชีวิตครอบครัว 

 5. วิกฤติการณ์เก่ียวกับตัวเมือง ชานเมือง และชนบท 

 6. ความเคลื่อนไหวของการที่จะเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมของกลุ่มคนต่างๆ 

 7. การเพ่ิมอัตราการก่ออาชญากรรม รวมทั้งการประท้วงและการมั่วสุมในสังคม 

 โรงเรียนซึ ่งเป็นหนึ ่งในสถาบันหลักของสังคมได้เผชิญปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย
เช่นเดียวกัน  บางปัญหากระทบกับความอยู่รอดของโรงเรียนเอง เช่น การแข่งขันระหว่างโรงเรียน
ราษฎร์กับโรงเรียนรัฐบาล  การเสนอรูปแบบและทางเลือกใหม่ส าหรับการศึกษา และข้อเสนอของ 
นักการศึกษาบางกลุ่มที่จะให้ยกเลิกการศึกษาในโรงเรียน (De-schooling) โรงเรียนก าลังเผชิญอยู่กับ
ปัญหาเหล่านี้  ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมี อิทธิพลต่อการด าเนินการ
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะสม ดังนั้นนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องยอมรับว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
 หลักการที่ 2 หลักสูตรเป็นผลิตผลของแต่ละช่วงเวลา 

 ความเชื่อหรือความจริงข้อนี้หลักสูตรเป็นผลิตผลของช่วงเวลานั้นๆ แม้จะมีบางคนมองว่า 
หลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แตถ่้าพิจารณาให้ลึกลงไปก็จะพบว่าในความเป็นจริง  หลักสูตรได้
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่คิดและรับรู้ 
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 เป็นที่ยอมรับกันว่า หลักสูตรตอบสนองต่อพลังทางสังคม และจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลัง
ดังกล่าว เช่น ความเชื่อทางปรัชญา หลักทางจิตวิทยา องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ภาวะผู้น าทาง
การศึกษาในช่วงเวลานั้นๆ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในขณะนั้นต่างก็มีพลังและอิทธิพลต่อหลักสูตร
ด้วยกันทั้งสิ้น กล่าวคือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบางส่วนเกิดจากผลของการค้นพบ 

สิ่งใหม่ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
รวมทั้งผลส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การไปส ารวจดวงจันทร์  การไปดาวอังคาร  และการ
ส ารวจดาวดวงอ่ืน ๆ 

 ตัวอย่างแนวคิดหลักสูตรเป็นผลิตผลแต่ละช่วงเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน
ช่วงเวลาต่างๆ ของประวัติศาสตร์แต่ละช่วงเช่น ในสหรัฐอเมริกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และที่ 19 
การศึกษาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้รับอิทธิพลจากความคิดของเบญจมิน แฟรงคลิน และ   
ฮอเรสแมนน์ ตามล าดับ ในศตวรรษที่ 20 หลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นไปตามแนวปรัชญา
การศึกษาแบบพิพัฒนนิยม (Progressivism) และจากแนวคิดของ ของจอห์น ดิวอ้ี และในครึ่งหลัง
ศตวรรษที่ 20 หลักสูตรและการเรียนการสอนมีอิทธิพลเพ่ิมเติมจากผลงานของเพียเจต์ วายก็อตสกี 
และบรูเนอร์ 
 หลักการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้นในช่วงแรก จะมีส่วนหนึ่งที่ขนานและ
เกิดขึ้นร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้นในช่วงต่อมา 

 ความจริงในประเด็นนี้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ได้เกิดขึ้นในตอนแรกๆ ของช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ยังสามารถด ารงอยู่ร่วมกันได้กับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ที่ เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาต่อมา ซึ่งหมายความว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มักจะไม่เป็นการเริ่มต้นแล้วจบ
สิ้นลงทันทีทันใด แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ต้องใช้เวลานานและด าเนินการ ต่อไปในขณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรโครงการใหม่เกิดขึ้น จึงมีกระบวนการและขั้นตอนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน  
หรือซ้อนกันอยู่ 
 ตามปกติการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มต้นอย่างเชื่องช้า และเสร็จสิ้นลงอย่างช้าๆ เช่นเดียวกัน 
เช่น หลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของประเทศไทย  ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่  พ.ศ.
2516 มาแล้วเสร็จและประกาศใช้เมื่อปีพุทธศักราช 2521 และในช่วงก่อนที่การพัฒนาหลักสูตร    
จะแล้วเสร็จนั้น ได้มีเหตุการณ์และอิทธิพลอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงชนิดใหม่ขึ้นมา 
ลักษณะเช่นนี้ท าให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสองอย่างที่ มีลักษณะแข่งขันกันเกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน จึงท าให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีลักษณะค่อนข้างสับสน 

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีลักษณะแข่งขันกันนี้  จะพบได้จากความเชื่อ
ทางปรัชญาที่แตกต่างกันในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ จุดหมายปลายทางของมนุษย์ ความดี  
ความชั่วและจุดหมายที่แท้จริงของการศึกษา ความคิด และความเชื่อที่แตกต่างกัน ในเรื่องเหล่านี้  
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เกิดมีอยู่ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ความคิดที่มีพลังของกลุ่มสร้างสารัตถนิยม  และพิพัฒนนิยม 

ต่างก็พยายามแข่งขันกันเพ่ือหาสมาชิกและผู้สนับสนุน  และเพ่ือให้สังคมยอมรับอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างเช่น หลักสูตรที่เตรียมคนเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัย แข่งขันกับหลักสูตรที่เน้นอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียม
คนให้ออกไปประกอบอาชีพได้  และยุทธวิธีการสอนที่มุ่งเน้นสติปัญญา แข่งกับยุทธวิธีในการพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์  และจิตใจของเด็ก 

 การตอบสนองเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแข่งขันกันเช่นนี้   ท าให้จ าเป็นต้องใช้
วิธีการแบบผสมผสานและการปรองดอง นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุด 
ตัวอย่างของประเทศไทยที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเน้นความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ และเน้น
การเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพ จึงไม่จัดให้เรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษา แต่ประชาชนไม่เห็น
ด้วยในจุดนี้ เพราะมีผู้ปกครองจ านวนไม่น้อยที่ต้องการจะเตรียมตัวลูกหลานให้พร้อมที่จะเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จึงสร้างแรงกดดันให้มีการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการต้านทานกระแสความต้องการของประชาชนในเรื่อง
นี้ไม่ไหว ก็ต้องยอมผ่อนตามโดยการประนีประนอมให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ    
แทนวิชาการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และในทางปฏิบัติจะพบว่า มีโรงเรียนส่วนมากเปิดสอนภาษาอังกฤษ 
แทนวิชาเลือก การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 

 หลักการที่ 4 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล 

 หลักการนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จนั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่นี้หมายรวม
ตั้งแต่นักพัฒนาหลักสูตรเอง เจ้าหน้าที่ทางด้านหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนาหลักสูตรจึงควรเริ่มงานที่การเปลี่ยนตนเองและการใช้ความพยายามให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในรูปของการให้ความรู้  การฝึกอบรม  และการให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้ใหม่  มีเจตคติและค่านิยมใหม่
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่  เพ่ือจะได้ด าเนินการและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดหมาย  และ
ความต้องการของหลักสูตรใหม่อย่างแท้จริง 
 จากข้อเท็จจริงในอดีต ท าให้นักพัฒนาหลักสูตรตระหนักว่า หลักสูตรที่ก าหนดโดยบุคคล
กลุ่มเดียวจากเบื้องบน แล้วส่งไปให้บุคลากรที่อยู่เบื้องล่างปฏิบัติมักจะไม่ได้ผล เพราะผู้ปฏิบัติหรือ
ครูผู้สอนไม่เข้าใจและไม่ยอมรับสิ่งใหม่ในหลักสูตร จะไม่ให้ความร่วมมือและจะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามที่ตนเองถนัดและที่เคยสอน จึงท าให้ต่างฝ่ายต่างโจมตีซึ่งกันและกัน ในท านองที่ว่า
ผู้สร้างตัวหลักสูตรจะโทษครูผู้สอนว่า เหตุที่หลักสูตรใหม่ไม่ประสบความส าเร็จเป็นเพราะครูผู้สอนไม่
เปลี่ยนแปลงวิธีสอน และไม่ให้ความร่วมมือ ครูผู้สอนมักจะโทษผู้พัฒนาหลักสูตร และตัวหลักสูตร    
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ว่าเป็นหลักสูตรที่ไกลความเป็นจริง ยุ่งยาก และสับสน เป็นต้น ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนี้  จึงท าให้เกิด 

ข้อเตือนใจแก่นักพัฒนาหลักสูตรว่า ถ้าจะให้การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประสบความส าเร็จได้นั้น  
จ าเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 

 หลักการที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

 ในอดีต การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร มักจะจ ากัดอยู่ที่การท างานของกลุ่มเล็กๆ หรือ
ขึ้นอยู่กับค าสั่งของฝ่ายบริหาร แต่ในปัจจุบันนี้มีการสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ และบุคคลเป็นจ านวนมาก
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง ถ้าครูแต่ละคนต่างท างานของตนไป  ก็จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเฉพาะในส่วนที่ท าได้และภายในวงแคบๆ ดังนั้น ถ้าจะให้การเปลี่ยนแปลงที่
มากมายและมีนัยส าคัญประสบความส าเร็จ จึงจ าเป็นจะต้องใช้การตัดสินของหลายฝ่าย และกลุ่มต่างๆ 
จะเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรภายใต้บทบาทและหน้าที่ท่ีแตกต่างกันออกไป 

 โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรควรมีคนกลุ่มต่างๆ ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ มีผลกระทบต่อคนจ านวนมากเท่าใด มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใดและต้องลงทุน
มากขึ้นเท่าใด ก็ควรจะต้องมีจ านวนคนและกลุ่มบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องมากข้ึนเท่านั้น 

 หลักการที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการของการตัดสินใจเลือกจากทางเลือก
ที่มีอยู่หลายทางเลือก 

 โดยพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรเป็นเรื่องของการตัดสินใจ โดยเฉพาะนักพัฒนาหลักสูตรที่
จะต้องท างานกับผู้คนที่เก่ียวข้องหลาย ๆ ฝ่ายจะต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ทางเลือกที่เกี่ยวกับวิชาต่างๆ เช่นการที่หลักสูตรไม่ได้ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนวิชา
ปรัชญา มานุษยวิทยา และภาษาจีน แสดงให้เห็นว่าได้มีการตัดสินใจเลือกแล้วว่า ผู้เรียนควรจะเรียน
วิชาใดบ้าง 
 2. ทางเลือกระหว่างทรรศนะที่แตกต่างกัน เช่น นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องตัดสินใจว่า 
เห็นด้วยหรือไม่กับความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษาในลักษณะที่ให้ใช้สองภาษา จะสนองความต้องการ
ของสังคมที่ประกอบด้วยคนหลายภาษาได้ ควรจะมีการจัดให้เด็กเรียนช้าอยู่ในห้องพิเศษแยกออกไป
จากห้องเด็กปกติหรือไม่ 
 3. ทางเลือกที่เกี่ยวกับการเน้น เช่น โรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือแก่เด็กอ่านหนังสือ 

ไม่ออกเป็นพิเศษหรือไม่ และควรจัดโปรแกรมส าหรับเด็กท่ีมีความถนัดพิเศษหรือไม่ 
 4. ทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการ เป็นต้นว่า วิธีการใดเหมาะสมที่สุดส าหรับการเรียนการสอน
การเรียนการสอนให้อ่านเป็นค าหรือใช้วิธีประสมอักษรวิธีใดใช้ได้ผลดี 
 5. ทางเลือกเกี่ยวกับการจัดระบบ เช่น โรงเรียนแบบไม่มีชั้นเรียนเหมาะที่จะเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างดีหรือไม่ ควรจะจัดโปรแกรมประถมศึกษาเป็นแบบห้องเรียนที่มีเนื้อที่เปิด
กว้าง (Open Space) หรือแบบห้องเรียนปกต ิ
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 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า คุณลักษณะที่จ าเป็นสองประการของนักพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 
ความสามารถที่จะตัดสินใจลงไปหลังจากได้มีการศึกษามาอย่างรอบคอบและเพียงพอ และมีความ
ยินดีที่จะตัดสินใจ  บุคคลที่ไม่ชอบตัดสินไม่ควรจะท าหน้าที่เป็นนักพัฒนาหลักสูตร 

 หลักการที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
 ตามหลักการนี้แสดงว่า  นักพัฒนาหลักสูตรจะท างานต่อไปไม่หยุดยั้ง  เพ่ือไปสู่สิ่งที่เป็น
อุดมคติ ดังนั้น การสอน การประเมินผล  และการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวด  เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจึงไม่เคยบรรลุถึงการมีหลักสูตรที่สมบูรณ์อย่าง
แท้จริง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ การแก้ปัญหาที่ได้ผลก็อาจพบได้เฉพาะการบรรลุ
จุดหมายเฉพาะกิจเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการของผู้เรียนเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยนไปและในขณะที่
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรจึงจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ 

 หลักการที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิผลมากขึ้นถ้ามีการพิจารณากันอย่าง
ครอบคลุม 

 การพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นทัศนะที่ครอบคลุมรวมถึงการระลึกถึงผลของการพัฒนา
หลักสูตรที่ไม่เพียงแต่มีต่อผู้เรียน และครูผู้สอนซึ่งได้รับการจากการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเท่านั้น แต่ยัง
มีต่อคนอ่ืนๆ ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง แต่จะได้รับ
ผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเพศศึกษา อาจจะมีผล
ไม่เพียงแต่เฉพาะครูผู้สอน  ผู้เรียนและพ่อแม่ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  แต่ยังมีผลต่อผู้เรียน 
ครูผู้สอน และพ่อแม่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  คนในกลุ่มหลั งนี้อาจจะอยากเข้ามามีส่วนร่วม 
อาจจะปฏิเสธที่จะส่วนร่วม  หรืออาจจะปฏิเสธวิชานี้ว่าไม่เหมาะสมที่จะเปิดสอนในโรงเรียนก็ได้ 
 การใช้วิธีพิจารณาหลักสูตรที่ครอบคลุมกว้าง  จ าเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านกายภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์จ านวนมาก ผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
หรือสิ่งที่เราอาจจะเรียกกันว่า การเตรียมก่อนวางแผน (Pre-planning) ต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดบางประการก่อนเริ่มการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ก็เพ่ือจะให้แน่ใจว่าจะสามารถหาทรัพยากร 
บุคลากรและเวลาที่จะช่วยให้โครงการเกิดความส าเร็จได้ ในเรื่องบุคลากรนั้นไม่ใช่เพียงแต่หามาได้ว่ามี
ใครบ้าง แต่ผู้น าทางด้านหลักสูตรจะต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจ ระดับความสามารถ และความสมัครใจของ
พวกเขาด้วย เหตุผลหนึ่งที่ว่าท าไมการพัฒนาหลักสูตรในอดีตจึงเน้นที่ส่วนย่อยหรือรายละเอียด ค าตอบ
ก็คืออาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรที่มองจากทัศนะที่ครอบคลุม จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรเป็น
จ านวนมาก 
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 หลักการที่ 9 การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าด าเนินการไปตาม
กระบวนการที่มีระบบ 

 การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบ จะมีประสิทธิผลมากกว่าการลองผิดลองถูกตามปกติ   
การพัฒนาหลักสูตรจะมีลักษณะที่ครอบคลุม เป็นการมองภาพรวมของขั้นตอนและกิจกรรม 

การพัฒนาหลักสูตร มีการน าส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมดมาพิจารณาและศึกษาความสัมพันธ์ของมัน 
จากกิจกรรมและขั้นตอนที่อยู่ทั้งหมด นักพัฒนาหลักสูตรจะวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน 
หลังจากนั้นก็จะปฏิบัติงานตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดเอาไว้อย่างดีแล้ว และแน่นอนที่สุด
วิธีการที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้วอย่างเป็นระบบนี้ จ าเป็นจะต้องได้ความเห็นชอบและรับรู้จากทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

 ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น แม้นักพัฒนาหลักสูตรจะได้ด าเนินการไปตามหลักการที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรจะประสบความส าเร็จ ถ้าหากไม่ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบและครอบคลุมทั้งระบบ อุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่ท าให้นักพัฒนาหลักสูตร ไม่
สามารถมองกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบ ได้แก่ สไตล์และปรัชญาของ
ผู้บริหารเอง ทรัพยากรของโรงเรียน ความพอใจและอคติส่วนบุคคล การขาดผู้น าทาง   การนิเทศที่มี
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการขาดความรู้และทักษะในส่วนของผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
 หลักการที่ 10 การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วในขณะนั้น 

 ตามที่เป็นจริง  นักพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มงานของตนจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในเวลานั้น  
โดยตรวจสอบและประเมินดูว่ามีส่วนใดที่เป็นส่วนดี และยังสามารถน าไปใช้ได้อยู่ และมีส่วนใดบ้างที่
เป็นปัญหา ล้าสมัย และผิดข้อเท็จจริง ซึ่งจ าเป็นจะต้องแก้ไขหรือตัดทิ้งไป กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
การพัฒนาหลักสูตรไม่ได้เริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากความว่างเปล่า 
 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบ่งสองระยะ คือรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ในช่วงต้น และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในช่วงหลัง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในช่วงต้น 

 ในช่วงต้นของการพัฒนาหลักสูตรมีรูปแบบส าคัญ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
  ไทเลอร์ (Tyler, 1971: 1) ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งการพัฒนาหลักสูตรได้เขียนหนังสือ
เรื่อง Basic Principles of Curriculum and Instruction โดยได้ให้หลักเกณฑ์และเหตุผลในการ
พัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการสอนนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือตอบค าถามพ้ืนฐาน 4 ประการดังนี้ 
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  1. มีความมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 
  2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้ ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  3. จัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรจึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

  4. สามารถค้นหาความจริงว่าผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร 

  จากค าถามพ้ืนฐานทั้ง 4 ประการ ชี้ให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรซึ่งน ามาสู่
การพัฒนาหลักสูตร 4 ประการตามล าดับดังนี้ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย 2) การก าหนดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ทางการศึกษา3) การจัดประสบการณ์ทางการศึกษา และ 4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ ประมวลได้ดังแผนภูมิตาม
ภาพประกอบที ่4.1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบที่ 4.1 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ประมวลจากแนวคิดของไทเลอร์ 
(ท่ีมา วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2548: 126) 

 

  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์มีรายละเอียดตามล าดับขั้นต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ขั้นตอนในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

  1. การก าหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราวของหลักสูตรด าเนินการโดยการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 

   1.1 การศึกษาสังคม ได้แก่ โครงสร้างที่ส าคัญทางสังคม ความคาดหวังของสังคม 
ค่านิยม ความเชื่อที่เป็นที่มาของแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม เป็นต้น 

การศึกษาสังคม 

การศึกษาผู้เรียน 

การศึกษาแนวคิด
ของนักวิชาการ 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ชั่วคราว 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ปรัชญาการศึกษา

กาการศึกษา
ปรัชญาสังคม 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ที่แท้จริง 

การเลือกและ   
จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ 

การประเมินผล 
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   1.2 การศึกษาผู้เรียน ได้แก่ ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ และ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่ประเทศชาติต้องการ เป็นต้น 

   1.3 การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ได้แก่ ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่างๆ รวมทั้งผลการวิจัยทางการศึกษา เป็นต้น 

   จากข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ นั้นให้น ามาประมวลเข้าเป็นจุดมุ่งหมายอย่าง
กว้างๆ หรือจุดมุ่งหมายชั่วคราว 

  2. ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ใช้จริงของหลักสูตรด าเนินการโดยน าทฤษฎีการเรียนรู้
ปรัชญาการศึกษา และปรัชญาสังคม มาเป็นหลักในการกลั่นกรองจุดมุ่งหมายชั่วคราวโดยตัดทอน
จุดมุ่งหมายที่ไม่จ าเป็นออก พร้อมทั้งปรับปรุงจุดมุ่งหมายดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ขั้นที่ 2 การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ในการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักเกณฑ์ในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ไทเลอร์ (Tyler, 1971: 65-68) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ มีดังนี ้
   1.1 ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกและเรียนรู้เนื้อหาตามขอบเขตของจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
   1.2 ประสบการณ์นั้นควรจะท าให้ผู้เรียนพึงพอใจที่จะปฏิบัติตาม 

   1.3 ประสบการณ์นั้นควรอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้จริง 
   1.4 ประสบการณ์หลาย ๆ อย่างอาจน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
เพียงข้อเดียวก็ได้ 
   1.5 ประสบการณ์การเรียนรู้เพียงประสบการณ์เดียวอาจน าไปสู่การเรียนรู้ที่บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หลายข้อได้ 
  2. หลักเกณฑ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   หลักเกณฑ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหากับเนื้อหา  ช่วงเวลากับช่วงเวลา  สรุปได้ดังนี้ (Tyler, 1971: 83-86) 

   2.1 เกณฑ์ความสัมพันธ์ในแนวตั้ง (Vertical) เป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของหลักสูตรใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะต่อเนื่อง (Contiguity) เป็นความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบหลักของตัวหลักสูตรจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไป 

    2.1.2 ความสัมพันธ์ในลักษณะการเรียงล าดับ (Sequence) เป็นลักษณะ
ของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักของตัวหลักสูตรจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง 
หรือจากสิ่งที่มีความง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก 
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   2.2 เกณฑ์ความสัมพันธ์ในแนวนอน (Horizontal) เป็นความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหลักสูตรจากหัวข้อเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกหัวข้อเนื้อหาหนึ่ง หรือจากรายวิชาหนึ่งไปยัง
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกัน 

  ขั้นที่ 3 การประเมินผล 

  การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะท าให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้น
นั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด สมควรที่จะมีการปรับแก้ไขในส่วน
ใดบ้าง  โดยก าหนดกรอบของการประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดจุดประสงค์ท่ีจะวัด และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2. ศึกษาส ารวจข้อมูลเพ่ือสร้างเครื่องมือที่จะวัดพฤติกรรมเหล่านั้น 

  3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเป็นปรนัย ความเชื่อมั่น และ 

ความเที่ยงตรง 
  4. วัดและวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม 

  5. สรุปผลการประเมินและพิจารณาผลเพ่ืออธิบายถึงส่วนดีของหลักสูตร หรือ
ข้อจ ากัดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์มีจุดเด่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการก าหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราวจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านสังคม ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าจุดมุ่งหมายชั่วคราวมาวิเคราะห์
โดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาสังคมเป็น
สิ่ งกลั่นกรองเพ่ือก าหนดจุดมุ่ งหมายที่ แท้จริงของหลักสูตร ส าหรับข้อจ ากัดของรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์คือการก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรอาจคลุมเครือ 
เพราะการเลือก และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่อนข้างเป็นนามธรรม และกว้ างจนอาจละเลย
องคป์ระกอบส าคัญคือเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

  จากรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ผลที่ได้จากรูปแบบคือได้
หลักสูตร แต่ยังไม่ได้หมายความรวมถึงการน าหลักสูตรไปใช้  
 2. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา  
  ทาบา (Taba, 1962: 424 - 441) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรว่า ควรมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน 
แสดงดังภาพประกอบที่ 4.2 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตร ตามแนวคิดของทาบา 

(ที่มา Taba, 1962: 425) 

 
  จากรูปที่ 4.1 จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตร ตามแนวคิดของ
ทาบาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีส่วนคล้ายคลึงกับแนวคิดที่เป็นค าถามพ้ืนฐาน 4 ประการของ   
ไทเลอร์ที่ได้ให้ความส าคัญกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้เรียนกระบวนการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนทั้งนี้  ทาบา  
ได้ขยายแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ  
  ขั้นตอนนี้เป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน กระบวนการ
เรียนรู้ และธรรมชาติของความรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการก าหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตร 
  ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์  
  ภายหลังจากได้ข้อมูลต่างๆ จากการวินิจฉัยความต้องการแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งทาบาได้ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดจุดประสงค์สรุปได้ว่า  ควรเป็น
จุดประสงค์ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 4 ประการ คือ 1) ความคิดรวบยอดในสาระที่เรียนรู้ 2) เจตคติ  
3) วิธีการคิด และ4) อุปนิสัยและทักษะต่างๆ 

  ขั้นที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาสาระ   
  การคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 4 การจัดระบบของเนื้อหาสาระ  
  เนื้อหาสาระที่คัดเลือกมาได้ควรน ามาจัดระเบียบ ล าดับและขั้นตอน โดยค านึงถึงความ
ต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา รวมทั้งวุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนด้วย 

จุดประสงค์ 

การประเมินผล 

เนื้อหาวิชา 
กระบวนการ

เรียนการสอน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

  ขั้นที่ 5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
  การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้  และวิธีสอนแบบต่างๆ เป็นแนวทาง 
  ขั้นที่ 6 การจัดระบบของประสบการณ์การเรียนรู้  
  ประสบการณ์การเรียนรู้ที่คัดเลือกมาแล้วในขั้นที่ 5 จะต้องน ามาจัดระเบียบ และล าดับ
ก่อนหลัง โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงของเนื้อหาและประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 7 การก าหนดสิ่งท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล   
  ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดรายการและวิธีการประเมินผล เพ่ือตัดสินว่าการพัฒนา
หลักสูตรนั้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ เป็นการพิจารณาผลของการใช้หลักสูตรว่า
ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด รวมทั้งเนื้อหาวิชาและ
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

  ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร 

  ในการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนนั้น ด าเนินการตรวจสอบว่า 
เค้าโครงของเนื้อหาสอดคล้องกับแนวความคิดในภาพรวมหรือไม่ และมีส่วนส่งเสริมให้จุดประสงค์ของ
หลักสูตรบรรลุเป้าหมายเพียงใด ประสบการณ์การเรียนรู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดประสงค์หรือไม่  เป็นต้น 
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บทที่ 4 รูปแบบกระบวนการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

  จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2548: 72) ได้จัดท า
เป็นแผนภูมิเพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพประกอบที่ 4.3 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.3 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 

(ท่ีมา วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2548: 130) 
 

  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบามีจุดเด่นที่มีการก าหนด
องค์ประกอบของหลักสูตรชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยมีการคัดเลือกและจัดระบบ เนื้อหา และ
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

การวินิจฉัยความต้องการ 

การก าหนดจดุประสงค ์

การคัดเลือกเนื้อหาสาระ 

การจัดระบบของเนื้อหาสาระ 

การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจัดระบบของประสบการณ์การ
เรียนรู ้

การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธกีาร
ประเมินผล 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

 นอกจากน าเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ทาบา ยังได้น าเสนอแนวคิดในการ
วางแผนจัดสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.4 รูปแบบในการวางแผนจัดสร้างหลักสูตรของทาบา 

(ที่มา Taba, 1962: 438) 

                                                        จุดประสงค์  
           ก าหนดโดยการวิเคราะห์                         จ าแนกจาก                                        ระดบั 

1. วัฒนธรรมและความต้องการของสงัคม          1. ชนิดของพฤติกรรม               1. จุดประสงค์ทางการศึกษาทั้งหมด 

2. ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ และหลกัการ        2. ขอบข่ายของเน้ือหา               2. จุดประสงค์ทั่วไปของโรงเรียน 

3. ขอบขา่ย และประโยชน์ของความรู ้             3. ขอบข่ายของความต้องการ      3. จุดประสงค์ทางการเรียนการสอนเฉพาะดา้น 

                                                 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  
       ก าหนดจากความรูเ้กี่ยวกับ                            ลักษณะการจดั                                         ผู้ด าเนนิการ 

1. ธรรมชาติความรู้                                           1. เนื้อหา                                        1. โรงเรียน 

2. พัฒนาการ                                                  2. ประสบการณ์การเรียน                      2. หน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ 

3. ขอบขา่ย และประโยชน์ของความรู้ 
4. ผู้เรียน  
                   

                                                         การจัดหลักสูตร 
       ก าหนดจากความต้องการ                            ลักษณะในการจดัหลกัสูตร                      ผู้ด าเนินการตอ้งค านึงถึง 

   1. การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง                               1. แบบรายวิชา                                 1. การจัดองคก์รของโรงเรียน 

   2. การเรียนรู้แบบบรูณาการ                             2. แบบหมวดวชิา                              2. วิธีใช้คณะท างาน 

                                                                 3. แบบเพื่อชีวติ                                 3. วิธีการเรยีนรู้ 
                                                                           ฯลฯ 

                                                        

                                                     ขอบข่ายและล าดับของแผน 
       ก าหนดจาก                                             ลักษณะในการจัด                              ผู้ด าเนินการต้องค านึงถึง 

   1. ความต้องการของขอบขา่ย                       1. ขอบขา่ยและล าดับเน้ือหา   
       ในการเรยีนรู้                                       2. ขอบข่ายและล าดบัของ                        หลักส าคัญในการจัดหลักสตูร 

   2. ความต้องการการเรยีนรู้                              ความสามารถของสตปิัญญา                                  
       แบบต่อเนื่อง                                                                                                                           
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

ค่านิยม 

จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 

กระบวนการพัฒนาการ
และ  

การเรยีนรู้ของนักเรียน 

ความต้องการ 
ทางสังคม 

ความรู้ในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ 

เนื้อหาสาระของ
หลักสตูร 

สื่อการเรียน 

การสอน 

รูปแบบ 

ของหลักสูตร 

 

วิธีสอน 

โอกาสเรียนรู้ของนักเรยีนหรือการจัดท าหลักสูตร 

ช่วยในการคัดเลือก 

ช่วยในการคัดเลือกความรูด้้าน 

ประโยชน์ในการจัด 

 3. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์ 
  โรเบิร์ต ฟ็อกซ์ (Robert Fox) ได้น าเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยให้
ความส าคัญกับพ้ืนฐานจากค่านิยมต่างๆ ของสังคม ซึ่งก าหนดเป็นแผนภูมิตามภาพประกอบที่ 4.5 
ดังนี้ (Fox, 1962:17 - 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.5 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์ 

(ที่มา Fox, 1962: 18) 

  จากแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรดังแผนภูมิข้างต้น สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการ 
พัฒนาหลักสูตรได้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก าหนดจากค่านิยมต่าง ๆ ของสังคม 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

  ขั้นที่ 2 การก าหนดกรอบความรู้ของหลักสูตร 

  จากการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จะช่วยในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นกรอบ
ความรู้ของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่1) กระบวนการพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 2) ความต้องการทางสังคม 3) ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

  ขั้นที่ 3 การก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร 

  ภายหลังจากการก าหนดกรอบความรู้ของหลักสูตรแล้ว จะน ากรอบความรู้ดังกล่าว
เป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) เนื้อหาสาระของ หลักสูตร  
2) สื่อการเรียนการสอน 3) รูปแบบของหลักสูตร และ4) วิธีการสอน 

 

 4. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของกู๊ดแล็ดและริชเทอร์ 
  กู๊ดแล็ดและริชเทอร์ (Goodlad & Richter, 1966: 18-20) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร โดยมีความคิดพ้ืนฐานคล้ายคลึงกับแนวคิดของฟ๊อกซ์ โดยก าหนดจุดหมาย โดย
พิจารณาจากค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมเป็นพ้ืนฐาน รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด
ของกู๊ดแล็ดและริชเทอร์ สรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดหมายทางการศึกษา 

  จุดหมายทางการศึกษา (Educational Aims) ก าหนดขึ้นจากค่านิยมต่าง ๆ ของสังคม 

  ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั่วไปทางการศึกษา  
  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั่วไปทางการศึกษา (General Behavioral Objectives in 
Education) ก าหนดขึ้นจากการแปลงจุดหมายทางการศึกษา โดยมีองค์ประกอบใหญ่ๆ 2 ส่วน คือ 1) 

เนื้อหาสาระหรือเรื่องราวที่จะเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน (Substantive Element)2) พฤติกรรมที่
ต้องการจะปลูกฝังแก่ผู้เรียน (Behavioral Element) 

  ขั้นที่ 3 การก าหนดโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  จากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั่วไปจะช่วยในการก าหนด โอกาสการเรียนรู้  (Learning 

Opportunities) ซึ ่งหมายถึง สถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่จัดท าขึ้นภายในบริบทของโปรแกรมทาง
การศึกษาหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือต้องการให้บรรจุถึงจุดหมายปลายทางท่ีก าหนด 

  ขั้นที่ 4 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษา  
  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษา (Specific Behavioral Objectives in 

Education) ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ เกิดจุดประสงค์ที่ เฉพาะเจาะจงยิ่ งขึ้น โดยขยายขอบเขตมาจาก
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั่วไป  และโอกาสการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตอนต้น ซึ่งจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษายังคงมีองค์ประกอบ  2 ส่วน เช่นเดียวกันกับจุดประสงค์            
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เชิงพฤติกรรมทั่วไป ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระหรือเรื่องราวที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน และ 

2) พฤติกรรมที่ต้องการจะปลูกฝังแก่ผู้เรียน 

  ขั้นที่ 5 การออกแบบและคัดเลือกโอกาสการเรียนรู้เฉพาะ 

  หลังจากที่ได้ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษาแล้วจะต้อง
ออกแบบและคัดเลือกโอกาสการเรียนรู้เฉพาะ (Specific Learning Opportunities) ส าหรับผู้เรียนแต่ละ
คน หรือกลุ ่มผู้เรียนในรูปของ “ศูนย์การจัด” (Organization Center) รวมทั้งก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบย้อนกลับและการปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆ ของหลักสูตร โดยวิเคราะห์พฤติกรรมและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนว่า เป็นไปตามค่านิยมของสังคมหรือไม ่

  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้ สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังภาพประกอบที่ 4.6ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.6 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของกู๊ดแล็ดและริชเทอร์ 
(ที่มา Goodlad &  Richter, 1966: 22)  

ค่านิยมของสังคม 

จุดหมายทางการศึกษา 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั่วไปทางการศึกษา 

โอกาสการเรียนรู ้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษา 

โอกาสการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มผู้เรียน/ผู้เรียน 

ผู้เรียน 

คว
าม

รู้ท
ี่เป

็นร
าก

ฐา
น 

คว
าม

รู้ค
วา

มเข
้าใจ

ขอ
งม

นุษ
ย ์

ด้านพฤติกรรม ด้านเน้ือหาสาระ 

ด้านพฤติกรรม ด้านเน้ือหาสาระ 
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 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในช่วงหลัง 
 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรในช่วงหลังมีความซับซ้อน และมีขั้นตอนมากขึ้นในส่วนนี้   
จะน าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในช่วงหลัง 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์ 
  เคอร์ (Kerr, 1971: 178-206) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ชื่อ
ว่ารูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Operational Model) ตามข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของเคอร์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งแบ่งได้เป็น2ขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ 

  1. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในขั้นต้นโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนด จาก
แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ประกอบด้วย 

   1.1 ระดับพัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจของนักเรียน 

   1.2 สภาพทั่วไป ปัญหา และความต้องการของสังคมที่นักเรียนต้องเผชิญ 

   1.3 ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา และชนิดของการเรียนรู้ 
  2. การจ าแนกจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยน ารูปแบบการจ าแนกจุดประสงค์ทางการ
ศึกษาตามแนวคิดของบลูม ซึ่งแบ่งจุดมุ่งหมายออกเป็น 3 ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มาเป็นหลักในการ
พิจารณาจ าแนกจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ขั้นที่ 2 การก าหนดเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 

  ในขั้นนี้เป็นการน าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในขั้นที่ 1 มาเป็นแนวทางในการเลือกและ
จัดมโนทัศน์ (Concepts) และหลักการ (Principles) ซึ่งน าไปสู่การจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ 
โดยค านึงถึงประเภท ลักษณะของวิชา การบูรณาการ และการเรียงล าดับเนื้อหาวิชา เป็นต้น 

  ขั้นที่ 3 การก าหนดประสบการณ์การเรียน 

  ในขั้นนี้เป็นการก าหนดประสบการณ์การเรียนที่จะต้องจัดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว โดยในการก าหนด
ประสบการณ์การเรียนให้ค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่  เนื้อหาวิชาต่างๆ วิธีสอน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน สภาพของชุมชน และโอกาสทางสังคม  เป็นต้น 

  ขั้นที่ 4 การประเมินผล 

  เป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาตัดสินใจเกี่ยวกบัหลักสูตร โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายวิธ ีเช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ และการประมาณค่า  เป็นต้น 
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 รูแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเคอร์ สรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้ (Kerr, 1971: 179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.7 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์ 
(ที่มา Kerr, 1971: 179) 

แหล่งข้อมูล 

จุดมุ่งหมาย 

นักเรียน สังคม เนื้อหาวิชา 

พุทธิพิสัย  จิตพิสัย ทักษะพิสัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร 

ประเภท 

ลักษณะวิชา 

การประเมินผล 

ทดสอบ สัมภาษณ ์ ประมาณค่า ฯลฯ 

โอกาสทางสังคม สภาพของชุมชนที่
แวดล้อม 

โรงเรียน 

ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับ 

นักเรียน 

การเลือกและจัด     
มโนทัศน์และหลักการ 

ความรู ้ ประสบการณ์  
การเรียน 

วิธีสอน เนื้อหาในบทเรียน ความพร้อม 

ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

บูรณาการ เรียงล าดับ เรียนซ้ า ๆ 
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 2. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
  เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander, 1974: 26 - 42) ได้เสนอแนวคิด 

ในการพัฒนาหลักสูตรโดยปรับขยายจากแนวคิดของไทเลอร์และทาบาที่เสนอไว้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงการน าหลักสูตรไปใช้ด้วย โดยมีขั้นตอนสรุปได้
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต 

  ในขั้นแรกเป็นการก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยระบุถึงขอบเขต
ของหลักสูตรนั้นๆ เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ ได้เสนอขอบเขตกว้างๆ ที่จ าเป็นต้องก าหนดขึ้นใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) ด้านพัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) 

2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) 3) ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continued Learning 

Skills) และ 4) ด้านความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาหลักสูตรอาจ
ก าหนดขอบเขตอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต 
ของหลักสูตรนั้นให้น าตัวแปรภายนอก (External Variables) มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย ตัว
แปรดังกล่าวได้แก่ความต้องการของสังคม ข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อค้นพบจากการวิจัย ปรัชญา
การศึกษา เป็นต้น 

  ขั้นที่ 2 การออกแบบหลักสูตร 

  ขั้นตอนนี้นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องวางแผนออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับเป้าหมาย 
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ เป็นการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์    
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาสาระที่ได้เลือกมาแล้ว ในการออกแบบ
หลักสูตรนี้ เป็นการก าหนดรูปแบบของหลักสูตรซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน และลักษณะของสังคม รวมทั้ง
ข้อก าหนดต่างๆ ของสังคม และปรัชญาทางการศึกษา 
  ขั้นที่ 3 การใช้หลักสูตร 
  ภายหลังจากการก าหนดรูปแบบของหลักสูตรในขั้นที่ 2 แล้ว ขั้นตอนต่อไปของ
การพัฒนาหลักสูตร คือการน าหลักสูตรไปใช้ โดยผู้สอนต้องวางแผนและจัดท าแผนการสอน  
ซึ่งครอบคลุมถึงการเลือกวิธีสอน การเลือกสื่อการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่
ได้ก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร 

  การประเมินผลหลักสูตรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบ
ความส าเร็จของหลักสูตรตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น นักพัฒนา หลักสูตรจะต้อง
ตัดสินใจเลือกเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม โดยควรเน้นที่การประเมินตัวหลักสูตร คุณภาพของการสอน 
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และพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจว่า หลักสูตรดังกล่าวยังคงใช้ได้
หรือไม่  ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือต้องยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 

 จากรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ น าเสนอเป็น
แผนภูมิดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.8 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
ที่มา (Saylor &  Alexander, 1974: 27) 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย จดุมุ่งหมาย  
และขอบเขต 

การออกแบบหลักสูตร 
 

 

ผู้วางแผนหลักสูตร 
หรือนักพัฒนาหลักสูตร
จะต้องตัดสินใจเลือก
คุณลักษณะที่ดีของ

หลักสตูร  
เช่น เนื้อหาสาระ 
โอกาสการเรียนรู ้

ที่เหมาะสม 

การใช้หลักสูตร 
(การสอน) 

 

ครูผูส้อนจะต้อง           
วางแผนการสอน  
ตัดสินใจเลือกวิธี 

การสอน และวัสดุ    
สื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู ้

การประเมินหลักสูตร 
 

 

นักพัฒนาหลักสูตร 
และครผููส้อนจะต้อง

ตัดสินใจเลือกวิธีการวดั
และประเมินระสิทธิผล

ของหลักสูตร   
ข้อมูลจากการ
ประเมินผลเป็น
หลักฐานในการ

พิจารณาวางแผนและ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร

ต่อไป 

ตรวจสอบย้อนกลับและปรับปรุง 
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รายละเอียด
ความต้องการ
ของผู้เรียน 

รายละเอียด
ความต้องการ

ของสังคม 

รายละเอียด
ความต้องการ
ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอียดความ
ต้องการของชุมชน

เป้าหมาย 

รายละเอียดของ
เนื้อหาวิชา 

ก าหนดเป้าหมาย  
ปรัชญา  และความเชื่อ

ทางการศึกษา

เป้าหมาย
ของ

หลักสูตร 

จุดหมาย 
ของ

หลักสูตร 

เป้าหมาย
ในการ
สอน 

รายละเอียด
ของ

จุดประสงค์
การสอน 

การจดัการและ
การน าหลกัสตูร
ไปใช้ 

เลือก
กลวิธี
สอน 

เลือก
วิธีการ
ประเมิน 

น าวิธีสอนไป
ปฏิบัติจริง 

ประเมิน 

การสอน 

เลือกการ
ประเมิน

ครั้ง
สุดท้าย 

ประเมิน 

หลักสูตร 

1 

2 

3 4 5 6 7 

8 9.1 10 9.2 11 12 

 3. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา 

  ปีเตอร์ โอลิวา (Peter Oliva) ได้น าเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแสดงดัง 
แผนภูมิตามภาพประกอบที ่4.8 ดังนี้ (Oliva, 1992: 171–175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.9 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา 

ที่มา (Oliva, 1992: 172) 

 

  จากแผนภูมิแสดงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวาดังกล่าวข้างต้นมีสัญลักษณ์ที่
ควรท าความเข้าใจในเบื้องต้น ดังนี้ 
  กรอบรูปสี่เหลี่ยมแสดงถึง การเตรียมการและการวางแผน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3และ 4 

และ 5, 6, 7, 8, 9.1 และ 9.2 

  กรอบวงกลมแสดงถึง การปฏิบัติ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 10, 11 และ12 

  กรอบวงกลมในสี่เหลี่ยม  แสดงถึง  การเตรียมการและการปฏิบตัิการ ได้แก่  ขั้นตอนที่ 5 

 

 

1 - 4 และ 6-9 คือการเตรียมการ 
5 คือการเตรียมการและการปฏิบัติ 
10-12 คือการปฏิบัต ิ
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  สาระส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา สรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย ปรัชญา และความเชื่อทางการศึกษา 

  ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดเป้าหมาย ปรัชญา และความเชื่อทางการศึกษาโดยก าหนด
จากความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของบุคคลในสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของไทเลอร์ที่ใช้ปรัชญา และจิตวิทยาในการกลั่นกรองเพ่ือก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร 

  ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการของเป้าหมาย 

  ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายความต้องการของ
ชุมชน  รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่จะน ามาใช้ในการสอน 

  ขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 การก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  ขั้นตอนที่ 3 และ 4 นี้เป็นการก าหนดรายละเอียดของเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากเป้าหมาย ปรัชญา และความเชื่อทางการศึกษา รวมทั้งผลจากการวิเคราะห์
ความต้องการที่ได้จากการด าเนินงานในขั้นที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

  ขั้นที่ 5 การจัดการและการน าหลักสูตรไปใช้ 
  เป็นการจัดการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรและน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ถือเป็นขัน้ตอน
ที่มีความส าคัญท้ังปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร และน าหลักสูตรไปใช้ 
  ขั้นที่ 6 และ ขั้นที่ 7 เป็นการเขียนรายละเอียดเพิ่มข้ึน 

  เป็นขั้นการก าหนดจุดหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนของแต่ละวิชาและ
แต่ละระดับ ซึ่งความชัดเจนของความแตกต่างระหว่างจุดหมายและวัตถุประสงค์จะได้เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรมในขั้นตอนนี้ 
  ขั้นที่ 8 การเลือกกลวิธีสอน 

  หลังจากก าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์แล้วขั้นตอนนี้เป็นการเลือกวิธีการสอน 
และเทคนิคการสอนที่จะใช้ในชั้นเรียน 

  ขั้นที่ 9.1 และขั้นที่ 9.2 เป็นการเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน 

  การเลือกวิธีประเมินแบ่งเป็น 2 ระยะคือขั้นที่ 9.1 เป็นการเลือกวิธีการประเมินขั้นต้น
และข้ันที ่9.2 เป็นการเลือกวิธีการประเมินขั้นสุดท้าย 

  ขั้นที่ 10 เป็นการน าเทคนิคการสอนไปปฏิบัติ 
  หลังจากที่นักเรียนได้มีโอกาสในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 10 แล้ว ผู้บริหารหลักสูตร
จะต้องย้อนกลับมาพิจารณาปัญหาในการเลือกเทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ
ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้วางแผนหลักสูตรอาจยกเลิกหรือ เพ่ิมเติมวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติของผู้เรียนดังนั้นขั้นที่ 9 จึงแบ่งเป็น 2 ระยะดังได้กล่าวแล้ว 
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  ขั้นที่ 11 เป็นขั้นการประเมินผลการสอน 

  เป็นขั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  ขั้นที่ 12 เป็นการประเมินผลแบบครบวงจร 

  เป็นขั้นที่มีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

  ส่วนเน้นที่แสดงวงจรย้อนกลับ  ตั้งแต่การประเมินหลักสูตรมาสู่เป้าหมายของหลักสูตร
และจากการประเมินผลการสอนจนถึงเป้าหมายของการสอน เป็นส่วนที่ส าคัญของรูปแบบนี้เส้นที่
เชื่อมโยงเหล่านี้แสดงถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
 

 4. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีจุดเน้นที่การปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์ รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  (นิดา สะเพียรชัย, 2524: 4 - 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่4.10 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สสวท. 

(ที่มา นิดา สะเพียรชัย, 2524: 5) 

วิจัยและติดตามผล 

ประกาศใช้ทั่วประเทศ 

ฝึกอบรมครูทั่วประเทศ 

ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียน
การสอน 

เกณฑ์ในการเลือกเนื้อหา 
ทักษะ และเจตคต ิ

พัฒนาสื่อการเรียน 

การสอน 

ทดลองสอนในโรงเรียน 

รวบรวมข้อมลูจากการ  
ทดลองสอน 

จุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย 
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  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) มีจุดเด่นอยู่ท่ีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยขั้นตอนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร แบ่ง
ออกเป็น 9 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย 

  ขั้นที่ 2 การก าหนดเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหา ทักษะ และเจตคติ 
  ขั้นที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  ขั้นที่ 4 การทดลองสอนในโรงเรียน 

  ขั้นที่ 5 การรวบรวมข้อมูลจากการทดลองสอน 

  ขั้นที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอน 

  ขั้นที่ 7 การฝึกอบรมครูทั่วประเทศ 

  ขั้นที่ 8 การประกาศใช้ทั่วประเทศ 

  ขั้นที่ 9 การวิจัยและติดตามผล 

  ในการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรของ สสวท. ให้ความส าคัญต่อการระดมความคิด
ความสามารถจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องหลัก 3 สถาบัน 
คือ (นิดา สะเพียรชัย, 2524: 5) 

  1. อาจารย์จากมหาวิทยาลัย อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชา อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 

  2. อาจารย์จากวิทยาลัยครูในฐานะผู้ผลิตครู 
  3. อาจารย์จากโรงเรียน ในฐานะผู้สอนและใกล้ชิดกับนักเรียน และศึกษานิเทศก์  
ในฐานะผู้รู้ปัญหาของโรงเรียน 

  ส าหรับสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทที่ได้พัฒนาขึ้น จะได้รับการกลั่นกรองของ
คณะท างานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบด้านเนื้อหาและด้านการศึกษา เพ่ือให้มีความถูกต้อง มีความยากง่าย
พอเหมาะ และการล าดับเนื้อหาตามโครงสร้างของวิชานั้นๆ สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวน าไป
ทดลองสอนในโรงเรียนต่างๆ โดยจัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนนั้นๆ ก่อนการทดลองสอน  เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจจุดมุ่งหมาย วิธีสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

 

สรุปรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 จากรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ว่ารูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสามารถ
แบ่งเป็น 4 ระบบได้แก่ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ระบบร่างหลักสูตร ระบบการใช้หลักสูตร และ
ระบบการประเมินหลักสูตร ดังแผนภูมิตามภาพประกอบที่ 4.11 ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4.11 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดชาติชาย ม่วงปฐม 

การเตรียมบุคลากร 

การจัดการเรียนการสอน 

การจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร 

การบริหาร บริการ นิเทศติดตาม 

 

 

ระบบ 

การใช้
หลักสูตร 

ระบบ 

ประ 
เมิน 

ผล 

แก้ไขปรบัปรงุ 
Feedback 

 

 

ระบบ 

ร่าง
หลักสูตร 

การจัดล าดับเนื้อหา 

การคัดเลือกเนื้อหา 

การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
การ

ก าหนดวธิีการประเมินผล 

อาจจะ ทดลองใช้ แก้ไขปรับปรุง 

ระบบ
วิเคราะห์
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

สังคม 

ผู้เรียน 

ผู้รู้ 

ก าหนดเป้าหมายแนวกวา้ง 

ปรัชญาการศึกษา 

 จิตวิทยาการศึกษา 

   ปรัชญาสังคม 

ตรวจสอบพิจารณากลั่นกรอง 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
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 จากรูปที่ 4.11 สรุปรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

  ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นระบบแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้พัฒนาหลักสูตรควรด าเนินการดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคม ผู้เรียน และศึกษาแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ 
จากนักวิชาการ เพ่ือการวินิจฉัยความต้องการของสังคม 

  1.2 ก าหนดจุดประสงค์ชั่วคราว หรือจุดประสงค์แนวกว้างของหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับต้องการ จ าเป็นของสังคมท่ีวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่วิเคราะห์ไว้ 
  1.3 ตรวจสอบกลั่นกรองจุดประสงค์ชั่วคราว หรือจุดประสงค์แนวกว้างโดยหลักการ
แนวคิดทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และปรัชญา แนวคิดทางสังคม เพ่ือวิเคราะห์
พิจารณาความเป็นไปได้ของจุดประสงค์ของหลักสูตร 

  1.4 ก าหนดจุดประสงค์ที่แท้จริงของหลักสูตรจากที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว 

   ผลผลิตของระบบการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานนี้จะได้จุดประสงค์ที่แท้จริงของ
หลักสูตรและน าไปใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในระบบการร่างหลักสูตรต่อไป 

 2. ระบบร่างหลักสูตร 
  ระบบร่างหลักสูตรเป็นระบบที่ผู้พัฒนาหลักสูตรจะด าเนินการก าหนดรายละเอียด
ต่างๆของหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรจากผลการด าเนินงานในระบบวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

  2.2 คัดเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นให้เนื้อหาที่
คัดเลือกมาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร 

  2.3 จัดล าดับเนื้อหาที่คัดเลือกไว้โดยอาศัยความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา ทั้งจิตวิทยา
พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือล าดับเนื้อหาให้เหมาะสมและสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  2.4 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
  2.5 ก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

  การด าเนินงานตั้งแต่ข้อ 2.1 ถึง 2.5 จะท าให้ได้หลักสูตรฉบับร่าง ที่มีองค์ประกอบที่
จ าเป็นของหลักสูตรที่ขาดไม่ได้ อาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความจ าเป็น และตามระดับของ
หลักสูตร หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแม่บท หลักสูตรระดับชาติจะมีองค์ประกอบอ่ืนด้วย หลังจากได้
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หลักสูตรแล้ว อาจมีการทดลองใช้หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
ผลผลิตจากระบบร่างหลักสูตรนี้จึงได้หลักสูตรเพ่ือน าไปใช้ในระบบการใช้หลักสูตรต่อไป 

 3. ระบบการใช้หลักสูตร 
  เมื่อได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์แล้วก็เป็นกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
  3.1 จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ซึ่งอาจประกอบด้วยคู่มือการใช้หลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ ก าหนดการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอน เป็นต้น 

  3.2 เตรียมบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ทั้งผู้บริหาร ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรอื่นๆให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ 
  3.3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและเป็นกิจกรรม
ที่เป็นหัวใจของการน าหลักสูตรไปใช้ 
  3.4 บริหาร บริการ การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การ
น าหลักสูตรไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 4. ระบบประเมินหลักสูตร 
  ในรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้ ระบบประเมินหลักสูตรจะถูกแยกไปอีกส่วน
หนึ่งโดยมีแนวคิดว่าการประเมินหลักสูตรควรครอบคลุมทั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ระบบ  

ร่างหลักสูตร และระบบการใช้หลักสูตร เมื่อได้ข้อมูลจากการประเมินระบบใดก็จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขในระบบนั้นๆ 

 

สรุป 

 การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายรวมถึง การสร้างใหม่โดยไม่มีของเดิม และการปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น โอวิลาได้เสนอหลักการในการพัฒนาหลักสูตรที่ควร
ค านึงไว้ 10 ประการในการน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และในการพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึง
ข้อมูล บริบทที่เกี่ยวข้องหลายส่วน ได้มีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรได้สร้างแบบแผน แนวทางที่
เป็นระบบในการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่ารูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายรูปแบบ โดย
แบ่งเป็น 2 ช่วงคือรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในช่วงต้นและรูปแบบกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรในช่วงหลัง 
 รูปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในช่วงแรกที่น่าสนใจ 4 รูปแบบ คือรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล รูปแบบ  การพัฒนาหลักสูตรของทาบา ซึ่งมี 8 ขั้นตอน 
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คือ การวินิจฉัยความต้องการ การก าหนดจุดประสงค์ การคัดเลือกเนื้อหาสาระ การจัดระบบของ
เนื้อหาสาระ การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดระบบของประสบการณ์การเรียนรู้  
การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล และการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์ ซึ่งมี3 ขั้นตอน คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
การก าหนดกรอบความรู้ของหลักสูตรและการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของกู๊ดแล็ดและริชเทอร์ มี 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั่วไปทางการศึกษา การก าหนดโอกาส การเรียนรู้ของผู้เรียน การก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษาและการออกแบบและคัดเลือกโอกาสการเรียนรู้เฉพาะ  
 ส าหรับรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในช่วงหลังมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของเคอร์ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร การก าหนดประสบการณ์การเรียน  และการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ
เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การก าหนดเป้าหมายจุดหมายและขอบเขต  
การออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดของโอลิวาซึ่งประกอบด้วย 12 ขั้นตอน คือ การก าหนดเป้าหมาย ปรัชญาและความเชื่อทาง
การศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
การจัดการและน าหลักสูตรไปใช้การเขียนรายละเอียดเพ่ิมขึ้น  การเลือกเทคนิควิธีการสอนที่จะใช้ใน
ชั้นเรียน การน าเทคนิค การสอนไปปฏิบัติ การประเมินผลการสอนและการประเมินผลเน้นครบวงจร 
และรูปแบบ การพัฒนาหลักสูตรของ สสวท.ที่มี 9 ขั้นตอน คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 
การก าหนดเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหา  ทักษะและเจตคติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การทดลอง
สอนในโรงเรียน การรวบรวมข้อมูลจากการทดลองสอน การปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอน  
การฝึกอบรมครูทั่วประเทศ  และการวิจัยและติดตามผล 

 ผู้เขียนได้น าเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร
โดยแบ่งระบบการพัฒนาหลักสูตรเป็น 4 ระบบที่เกี่ยวข้องกัน คือระบบการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการใช้หลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยระบบประเมิน
หลักสูตรจะต้องประเมินทุกระบบของการพัฒนาหลักสูตร  
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไป 

 1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบามีจุดเด่นอย่างไร 

 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์มีจุดเด่นอย่างไร 

 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์มีจุดเด่นอย่างไร 

 4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกู๊ดแล็ดและริชเทอร์มีจุดเด่นอย่างไร 

 5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สสวท. คล้ายกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของใคร 

 6. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบาคล้ายกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของใคร 

 7. จงอธิบายลักษณะที่ส าคัญของรูปแบบการสอนของไทเลอร์ 
 8. จงอธิบายลักษณะที่ส าคัญของรูปแบบการสอนของทาบา 

 9. จงอธิบายลักษณะที่ส าคัญของรูปแบบการสอนของโอลิวา 
 10. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวาแตกต่างจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ
เคอร์อย่างไร 
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บทที่ 4 รูปแบบกระบวนการพฒันาหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายความหมาย ขอบข่ายของน าหลักสูตรไปใช้ รายละเอียดของงานต่างๆของการ
น าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 2. อธิบายขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 3. อธิบายภาระหน้าที่ของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช่ได้ 
 4. อธิบายเชิงวิพากษ์สภาพและปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 5.   สามารถท างานร่วมกันได้ 
 6.   สามารถวางแผน เก็บข้อมูลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 7.   สามารถน าเสนอผลงานเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 8.   สามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 2. ขอบข่ายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3. ภาระหน้าที่ของบุคลากร และหน่วยงานการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4. สภาพและปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการน าหลักสูตรไปใช้ มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนทุกคนศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย
ขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการใช้หลักสูตร สรุปในรูปของ
แผนผังความคิด แล้วน ามาอธิบายท าความเข้าใจในกลุ่มย่อยของตนเอง แล้วผู้สอนให้ผู้แต่ละเรียนแต่
ละกลุ่มน าเสนอ และร่วมอภิปราย พร้อมอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย ต้องการขยาย
ความรู้ให้เข้าใจมากขึ้น 
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บทที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ 
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 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่กลุ่มวางแผนการศึกษาสภาพ และปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้จาก
บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นักศึกษาด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานการศึกษาสภาพและปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้  
พร้อมร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความร่วมเรื่องเรียน บันทึกการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ที่ได้รับ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การพัฒนาหลักสูตร” 

 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ต่างๆด้วย Microsoft Power Point 

 4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 5. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 6. บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการน าเสนองานกลุ่ม 

 2. ตรวจผลงานการคิดค าหลัก แสดงแผนผังความคิด การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
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บทที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ 
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บทท่ี 5 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 

 

 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความส าคัญยิ่ง
เพราะเป็นกระบวนการที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ  

ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
สนับสนุนต่างๆไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร การจัดการศึกษาก็ล้มเหลว ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการน าหลักสูตรไปใช้จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ ในการน า
หลักสูตรไปใช้เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ท าให้การ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 

 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติโดยมีกิจกรรมหลักที่เป็น
หัวใจคือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอน แต่ก็มีกิจกรรมอ่ืนๆที่ต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น ความหมาย
การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายกว้างขวางที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักการศึกษา
หลายท่านได้ก าหนดความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ไว้ในหลายแง่มุม ดังนี้ 
 โบแชมป์ (Beauchamp, 1981: 164) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่าเป็น
การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยกระบวนการที่ส าคัญที่สุดคือการแปลงหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียน  

การสอน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและโรงเรียนให้ผู้สอนได้มีการพัฒนาการเรียน  

การสอนเป็นไปตามหลักสูตร 

 สุมิตร คุณานุกร (2520: 130) ให้ความหมายว่า การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่
ท าให้หลักสูตรกลายเป็นการปฏิบัติจริง และเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและมี
กิจกรรม 3 ประเภท คือ 1) การแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน 2) การจัดปัจจัยและสภาพต่างๆ
ภายในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

 สงัด อุทรานันท์ (2532: 260) ได้เสนอความหมายการน าหลักสูตรไปใช้คือขั้นตอนการน า
หลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน มีกิจกรรมส าคัญคือ การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียม
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 
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 วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล (2548: 185) ได้ให้ความหมายของหลักสูตร คือกระบวนการ
ด าเนินงาน และ/หรือกิจกรรมต่าง ๆซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรที่สร้างขึ้น
ได้รับการปฏิบัติจริง และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 จากความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ข้างต้น สรุปความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้
คือ กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจของ 
การน าหลักสูตรไปใช้ และมีกระบวนการอ่ืนสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ได้แก่ การเตรียมบุคลากร การเตรียมเอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ ประกอบหลักสูตร การบริหารจัดการ บริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมสนับสนุน
หลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 

 

แนวคิดในการน าหลักสูตรไปใช้ 

 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องมีการวางแผนในการด าเนินการ 

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะให้แน่ใจว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างถูกต้อง จึงมี  
นักการศึกษาได้เสนอหลักการ แนวคิดในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 
 โบแชมป์ (Beauchamp, 1981: 164-169) ได้ให้แนวคิด หลักการที่ควรค านึงถึงในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

 2. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

 เวอร์ดุน (Verduin, 1977: 88-90) ได้เสนอว่า การน าหลักสูตรไปใช้ดังนี้ 
 1. การน าหลักสูตรไปใช้ควรจะต้องเริ่มจากการให้ผู้สอนเข้าใจหลักสูตร โดยใช้วิทยากร
ผู้ช านาญการสอน และในระยะเริ่มต้นผู้เข้าอบรมควรเลือกผู้ที่มีความเต็มใจ 

 2. การใช้หลักสูตรนั้นควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการใช้หลักสูตรจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด 

 3. ในการน าหลักสูตรใหม่ไปใช้ย่อมท าให้เปลี่ยนแปลงและมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
จึงควรท าในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ผู้สอนส่วนใหญ่เข้าใจ เต็มใจที่จะท าให้การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีความหมาย และให้การยอมรับ 

 สงัด อุทรานันท์ (2532: 263-271) กล่าวถึง การน าหลักสูตรไปใช้มีงานส าคัญที่ เป็น 

งานหลัก 3 ประการ คือ 

 1. งานบริหารและบริการหลักสูตร จะเกี่ยวข้องกับงานเตรียมบุคลากร การจัดครูเข้าท า
การสอนตามหลักสูตร การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน 
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 2. งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น การจัดท าแผนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 3. งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรประกอบด้วย การนิเทศและติดตามผลการใช้
หลักสูตร และการบริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

 ธ ารง บัวศรี (2542: 303) ได้เสนอแนวคิดถึงการที่จะน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาอย่าง
แพร่หลายนั้น มีสิ่งที่จะต้องกระท า 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การวางแผนน าหลักสูตรใหม่เข้าแทนที่หลักสูตรเดิม 

 2. การเตรียมการก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 
 3. การตรวจสอบความพร้อม 

 4. การบริหารงานการใช้หลักสูตร 

 หรรษา นิลวิเชียร (2547: 135-136) กล่าวถึงธรรมชาติของการน าหลักสูตรไปใช้โดยทั่วไป
ประกอบด้วย การวางแผน ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารในลักษณะหลาย
ช่องทางเพ่ือสื่อสารความเข้าใจระหว่างกัน ความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการส่งเสริม
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 

 จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วอาจสรุปแนวคิด หลักการ การน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 
 1. การน าหลักสูตรไปใช้ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเพพาะอย่างยิ่งหลักสูตร
แม่บทที่ต้องใช้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ จ าเป็นต้องเตรียมวางแผนในทุกระดับทั้งส่วนกลาง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษา 
 2. ความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช้คือการจัดการเรียนการสอนซึ่ งบุคคล
ที่ส าคัญยิ่งคือครูผู้สอน จึงจ าเป็นต้องเตรียมผู้สอนให้ เข้าใจหลักสูตรอย่างถ่องแท้ รวมทั้งสร้าง 
ความตระหนัก การเห็นคุณค่าและความส าคัญของหลักสูตรซึ่งในระยะเริ่มต้นอาจต้องเลือกผู้สอนที่
เต็มใจในการเป็นแกนน าในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3. ควรมีหน่วยงานที่มีผู้ช านาญการเพ่ือให้การสนับสนุน แนะน า ช่วยเหลืองานการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านนิเทศ ติดตาม และ  

ด้านบริหารจัดการหลักสูตร 

 4. ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณ เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ให้พร้อมเพรียงก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 
 5. ควรมีระบบการประเมินผลการด าเนินงานการน าหลักสูตรไปใช้เป็นระยะๆโดยมี 
การจัดท าแผนการประเมินที่ชัดเจน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการน า
หลักสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
 



140 

 

 

บทที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
 งานที่เก่ียวข้องกับการการใช้หลักสูตรสามารถแบ่งเป็น 3 หลัก คือ งานบริหารและบริการ
หลักสูตร งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. งานบริหารและบริการหลักสูตร 

  งานบริหารและบริการหลักสูตร มีงานที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 งานเตรียมบุคลากร 
   งานเตรียมบุคลากรเป็นงานที่มีความส าคัญมาก โดยก่อนที่จะมีการน าหลักสูตร
ใดไปใช้ควรจะได้มีการให้ความรู้ หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ 
โครงสร้าง แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่จัดท าขึ้น 
การเตรียมบุคลากรเพ่ือการใช้หลักสูตรนี้  จะยิ่งมีความส าคัญและเป็นภาระหนักมาก ถ้าหากหลักสูตร
ที่จัดท าขึ้นมาใหม่นั้น เป็นหลักสูตรซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิมโดยสิ้นเชิง แต่ถ้าหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงแก้ไขเพียงบางส่วน ภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากร ก็จะไม่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนเท่าใด 

   การเตรียมบุคลากรเพ่ือการใช้หลักสูตรใหม่ อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี เช่น
อาจใช้วิธีการประชุมชี้แจง การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ทางเอกสารและสื่อมวลชน
ชนิดต่างๆ ถ้าหากหลักสูตรที่ได้จัดท าขึ้น จะถูกน าไปใช้กับกลุ่มประชากรอย่างกว้างขวาง การเตรียม 

บุคลากรก็ควรจะได้ด าเนินการในหลายๆรูปแบบ เพ่ือจะให้การกระจายของข้อมูลเป็นไปอย่างกว้าง
และครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้โดยทั่วถึงกัน 

   ถ้าหากจะมองงานเตรียมบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตร  
ก็จะพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมครู โดยการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และบางครั้งโรงเรียนอาจจะจัดให้มีการประชุมหรือฝึกอบรมภายในกลุ่ ม
โรงเรียนหรือโรงเรียนของตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และสามารถ
ด าเนินการใช้หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 
  1.2 การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร  
   การจัดครูเข้าสอนเป็นงานของหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตร ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นงาน
ของหัวหน้าสถานศึกษาในแต่ละแห่งการจัดครูเข้าสอนจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถ  
ตลอดจนความสมัครใจของครูแต่ละคนด้วย  ทั้งนี้เพ่ือจะให้ผู้ใช้หลักสูตรแต่ละคนมีโอกาสได้ใช้
ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้หลักสูตรให้มากท่ีสุด 
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  1.3 การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร  
   วัสดุหลักสูตรที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ เอกสารหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนทุกชนิด
ที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้ความสะดวกและช่วยเหลือครูให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง งานบริหารและ
บริการวัสดุหลักสูตร จึงเป็นภารกิจของหน่วยงานกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง    
ในภาคปฏิบัติที่กระท าอยู่ในประเทศไทย  มักจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการแจกจ่ายวัสดุ
หลักสูตรไปสู่ผู้ใช้เป็นอันมาก ยิ่งหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตรมีมากเท่าใดและกระจัดกระจ่ายกันมากเท่าใด 
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการบริหารวัสดุหลักสูตรก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากปัญหาการกระจาย
วัสดุหลักสูตรให้ไปถึงครูในโรงเรียนประถมศึกษา มีปัญหามากกว่าการกระจายวัสดุหลักสูตรไปสู่ครู
อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในบางประเทศมักจะมอบภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและบริการวัสดุ
หลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชน  ที่ท าหน้าที่ผลิตวัสดุและสื่อต่างๆ โดยตรงโดยทางรัฐบาลจะ
เป็นผู้คอยควบคุมดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ  และราคาให้อยู่ในข้อตกลงต่างๆ  
   เนื่องจากวัสดุหลักสูตรมีความส าคัญ และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร
โดยตรง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร จะต้องด าเนินการ
บริหารและบริการวัสดุหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ละแห่งได้ครบและทัน
ภายในก าหนดเวลาทุกครั้ง 

  1.4 การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน  
   การจัดบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน ได้แก่ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้แก่ผู้ใช้หลักสูตร เช่น การบริการห้องสอนวิชาเพพาะ บริการเกี่ยวกับห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน
บริการเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดและประเมินผล และบริการแนะแนว ฯลฯ เป็นต้น ผู้บริหารโรงเรียน
ควรจะได้พยายามจัดท าหรือจัดหาแหล่งวิชาการต่างๆ ซึ่งจะให้เกิดประโยชน์และสะดวกแก่การใช้
หลักสูตร  แหล่งวิชาการนี้ควรจะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
โรงเรียนอีกด้วย 

 2. งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  งานการจัดการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจของการใช้หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  
   เนื่องจากหลักสูตรที่ยกร่างขึ้นมาเป็นหลักสูตรแม่บทเพ่ือใช้กับประชาชนโดย
ส่วนรวมในพ้ืนที่กว้างขวางนั้น มักจะไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมในท้องถิ่น และสามารถสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ควรจะได้มีการปรับหลักสูตรกลางให้มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นที่ใช้
หลักสูตรนั้นๆ 
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   การปรับหลักสูตรเพ่ือใช้ในท้องถิ่น อาจจะด าเนินการได้ในหลายลักษณะซึ่งบาง
ลักษณะอาจจะท าการปรับหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และมีกฎเกณฑ์ซึ่งท าโดยคณะกรรมการ หรือ 

บางลักษณะอาจจะท าโดยครูผู้สอนแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความสนใจและขีดความสามารถของผู้ใช้
หลักสูตรนั้นๆ 

  2.2 การจัดท าแผนการเรียนการสอน  
   การจัดท าแผนการเรียนการสอน เป็นงานการแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน
โดยการก าหนดกิจกรรมและเวลาไว้อย่างชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ การจัดท าแผนการเรียนการสอน
จึงมักกระท ากันเป็นรายวิชาหรือเป็นรายชั้นเรียน  แผนการเรียนการสอนมีคุณค่าต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูดังนี้ 
   2.2.1 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้
ความสะดวกแก่ผู้ใช้หลักสูตร สามารถด าเนินการสอนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 

   2.2.2 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในการช่วยเหลือแนะน า 
และติดตามผลการเรียนการสอน 

   2.2.3 เป็นแนวทางในการเครื ่องมือวัดผลและประเมินผล เช ่นสร้าง 
ข้อทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความครอบคลุมกับเนื้อหาสาระท่ีได้สอน 

   ตามที่กล่าวมานี้ พอจะกล่าวได้ว่า แผนการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางในการ
ใช้หลักสูตรของครู ถ้าหากไม่มีการจัดท าแผนการเรียนการสอน  การใช้หลักสูตรก็จะเป็นไปอย่างไม่มี
จุดหมายปลายทาง  เป็นเหตุให้เกิดการเสียเวลาหรือบกพร่องในการใช้หลักสูตรเป็นอย่างมาก  อันจะ
ส่งผลต่อความล้มเหลวของหลักสูตรในที่สุด 

  2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง จ าเป็นจะต้องเริ่มจากการ
พิจารณาถึงจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรที ่ได้ก าหนดไว้ในแผนการสอนว่าการสอนในครั้งนั ้นๆ  
มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอย่างไร การที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
อะไร ในบางครั้งการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะสามารถจัดกิจกรรมได้หลายๆ 
ชนิด แต่ละชนิดอาจจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องการใช้เวลา การใช้แรงงาน การใช้
ทรัพยากร ตลอดจนถึงการใช้งบประมาณ โดยเหตุนี้ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน  
ควรจะได้ท าการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดความรู้ หรือประสบการณ์และสามารถ
ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด  
การสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง อาจจะเลือกใช้เพพาะกิจกรรมที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 1-2 กิจกรรมก็เป็นการเพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นจะต้องท าทุกๆ กิจกรรม เพราะการท าเช่นนั้น 
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นอกจากไม่เป็นการประหยัดด้วยประการทั้งปวงแล้ว ยังอาจจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
ได้อีกด้วย 

  2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
   ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นงานที่ส าคัญงาน
หนึ่งเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครู ทั้งนี้ เพราะการวัดและประเมินผลการเรียนที่ด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามหลักการของหลักสูตร จะช่วยบ่งบอกถึงความสัมฤทธิผลการใช้หลักสูตรได้อีกด้วย โดยภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ครูผู้สอนจะต้องท าการศึกษาให้
เข้าใจถึงจุดประสงค์  และจุดเน้นของหลักสูตรอย่างชัดแจ้ง ต่อจากนั้นจึงศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวัด
และประเมินผลให้เข้าใจ  แล้วจึงปฏิบัติตามข้อก าหนดและวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
จะเป็นการช่วยให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

  งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรมีหลายงานดังนี้ 
  3.1 การนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร 

   ในระหว่างการใช้หลักสูตรนั้นหน่วยงานส่วนกลางในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตร 
ควรจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเป็นการเพ่ิมเติม และติดตามผลการ
ใช้หลักสูตรในโรงเรียนว่า ได้ด าเนินการด้วยความถูกต้อง มีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีปัญหาก็จะได้
หาทางแก้ไขให้ลุล่วงลงไป ส าหรับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตรก็อาจจะมีการ
ด าเนินการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนที่ใช้หลักสูตร  เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการใช้
หลักสูตรอย่างถูกต้อง 
   การนิเทศการใช้หลักสูตร หรือนิเทศการจัดการเรียนการสอน ต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญของการนิเทศก็คือ  เป็นกระบวนการท างานร่วมกันอย่างเป็นมิตร เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  
ไม่ใช่เป็นการคอยตรวจสอบเพ่ือจับผิดแต่ประการใด โดยลักษณะเช่นนี้ ผู้นิเทศจ าเป็นจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับผู้รับการนิเทศ การด าเนินการนิเทศจะต้องด าเนินการไปด้วย
บรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยและร่วมมือกัน 

  3.2 การจัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร  
   ภารกิจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิชาการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
เป็นส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร หน่วยงานนี้ควรจะได้
หาทางสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตร ให้สามารถด าเนินการใช้หลักสูตรด้วยความมั่นใจ  
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ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรไปใช้ มีข้ันตอนในการด าเนินงานที่เสนอโดยนักศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 สุมิตร คุณานุกร (2520: 130-132) เสนอขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 
 1. ขั้นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 

  เป็นขั้นที่ประกอบด้วยการตีความหมายและการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรโดย
จะด าเนินการในรูปของเอกสารประกอบหลักสูตร และวัสดุอุปกรณ์ เช่น โครงการสอน ประมวล  

การสอน คู่มือครู เป็นต้น 

 2. ขั้นการจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆของโรงเรียน 

  เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการส ารวจปัจจัยและสภาพต่าง ๆของโรงเรียนว่าเหมาะสมกับ
สภาพการน าหลักสูตรมาปฏิบัติหรือไม่ เพียงใด และด าเนินการพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 3. ขั้นการเรียนการสอน 

  เป็นขั้นที่ส าคัญที่สุดที่ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนตามหลักสูตร และส าคัญที่สุดคือ
โดยผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม 
โดยผู้บริหารจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 136) เสนอขั้นตอนการน าหลักไปใช้ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 

 1. ตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักทฤษฎีหลักสูตร 

  ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ควรจะต้องมีการตรวจสอบประเมินหลักสูตรอีกครั้ง ซึ่งอาจท า
โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการให้ส่วนร่วมของผู้น าหลักสูตรไปใช้ด้วย ถ้าผลการตรวจสอบยอมรับได้ก็
ด าเนินการขั้นต่อไป ถ้าหลักสูตรใช้ไม่ได้ก็ควรหยุดด าเนินการ แต่ถ้าสามารถปรับแก้ได้ก็ด าเนินการ
ปรับแก้จนเป็นที่ยอมรับและด าเนินการต่อไป  
 2. ท าโครงการศึกษาทดลองน าร่องและวางแผนการศึกษาน าร่องเพื่อหาประสิทธิภาพ 

ของหลักสูตร 
  เป็นขั้นตอนทดลองใช้หลักสูตรเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตร
และน าข้อมูลไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง 
 3. ประเมินโครงการศึกษาทดลองน าร่อง 
  การประเมินโครงการศึกษาน าร่อง ถ้าผลที่ได้รับเป็นที่ยอมรับก็ด าเนินการต่อ แต่ถ้าไม่
เป็นที่ยอมรับและไม่สามารถปรับแก้ได้ควรหยุดด าเนินการต่อ แต่ถ้าสามารถปรับแก้จนเป็นที่ยอมรับ
ได้ก็ปรับแก้และด าเนินการต่อไป 
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 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

  เมื่อหลักสูตรได้ท าการทดลองใช้โดยการศึกษาน าร่อง และประเมินผลการทดลองใช้
และน าข้อมูลการศึกษาน าร่องมาปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร ถือเป็นหลักสูตรพบับจริงที่จะน าไปใช้  
จึงเป็นขั้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และชี้ให้เห็น
ความส าคัญของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อหลักสูตร 

 5. อบรมครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 

  หลังจากประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญคือการเตรียม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ โดยเพพาะอย่างงยิ่งครู ผู้บริหาร และบุคลากรทาง 

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ โดยปกติการเตรียมบุคลากรดังกล่าวจะใช้วิธีการอบรม
เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. น าหลักสูตรไปปฏิบัติจริง หรือเรียกว่าขั้นด าเนินการใช้หลักสูตรเต็มรูป 

  เป็นขั้นที่ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ในการน าหลักสูตรไปใช้ ครูมีหน้าที่
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการ บริการการน าหลักสูตรไปใช้ 
บุคลากรอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องมีหน้าที่สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้  
 7. อบรมครูเพิ่มเติมในส่วนที่จ าเป็นระหว่างการใช้หลักสูตร 

  ในระหว่างการน าหลักสูตรไปใช้ กิจกรรมที่ส าคัญที่สุดคือการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของครูโดยทั่วไปจะเกิดปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนินการ จึงจ าเป็นที่ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้จะต้องประมวลปัญหา และ
อบรมครูเพ่ิมเติมระหว่างการน าหลักสูตรไปใช้ 
 8. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

  ขั้นตอนส าคัญของการน าหลักสูตรอีกขั้นตอนหนึ่งคือการติดตาม ช่วยเหลือระหว่าง
การน าหลักสูตรไปใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และสุดท้ายต้องมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
โดยเพพาะการประเมินผลส าเร็จของผู้เรียนในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 โดยสรุปขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมการใช้หลักสูตร 

ขั้นการใช้หลักสูตรเต็มรูป และข้ันการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการใช้หลักสูตร 

  การเตรียมการใช้หลักสูตรเป็นขั้นที่ด าเนินการก่อนน าหลักสูตรไปใช้เต็มรูป ซึ่งรวมถึง
รวมถึงการทดลองใช้หลักสูตร ที่เรียกว่าการศึกษาน าร่อง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 การตรวจสอบประเมินหลักสูตร 

   การตรวจสอบประเมินตัวหลักสูตรอีกครั้งก่อนด าเนินการเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรไปใช้ ได้ทราบขั้นตอนในการด าเนินการ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ควรมี
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ผู้น าหลักสูตรไปใช้มาร่วมตรวจสอบ ส่วนประกอบที่ควรตรวจสอบคือ ความกระชับของค าชี้แจง 
ค าอธิบายรายวิชา ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของการเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผล รวมทั้งความหวังของสังคมได้สะท้อนอยู่ในหลักสูตรเพียงใด และ 

ที่ส าคัญคือรายละเอียดที่ปรากฏในหลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตรงความต้องการ 

   ส าหรับคณะบุคคลที่ควรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินหลักสูตรได้แก่ 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า เกิดการยอมรับ และมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร  
การน าหลักสูตรไปใช้จึงเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2 การวางแผนและท าโครงการศึกษาน าร่อง 
   การวางแผนและท าโครงการศึกษาน าร่อง จัดท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบความเป็นไป 

ได้ของการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริง มีวิธการดังนี้   
   1.2.1 เลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่จะไปทดลองศึกษาน าร่อง 
   1.2.2 แปลงหลักสูตรไปสู่กระบวนการเรียนการสอน 

   1.2.3 บริหารจัดการส าหรับเตรียม วัสดุหลักสูตร เตรียมบุคลากร จัดหา
แหล่งบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตร งบประมาณ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

   1.2.4 ด าเนินการทดลองในโครงการศึกษาน าร่อง 
   1.2.5 ประเมินติดตามผลการทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจ
ด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น ประเมินจากผลการเรียน ประเมินแบบย่อย ประเมินทั้งระบบการใช้
หลักสูตร เป็นต้น 

  1.3 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

   การประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนัก
ส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกฝ่ายควรต้องได้รับการรับรู้ถึงความส าคัญของหลักสูตรที่จัดท าขึ้นควรมี
การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้หลักสูตร อาจเป็นวิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการประชุม สัมมนา เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจร่วมกันของ
ทุกฝ่าย 

 2. การใช้หลักสูตรเต็มรูปแบบ 

  การน าหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน ซึ่งจ าแนกเป็นงาน
หลักได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 การบริหารและบริการหลักสูตร 

   ในการบริหารและบริการหลักสูตรนั้นส่วนกลางในฐานะผู้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรเพ่ือใช้หลักสูตรและการบริหารและบริการวัสดุ
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หลักสูตร ส่วนงานบริหารและบริการหลักสูตรในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้น 
มีการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 
   2.1.1 จัดผู้สอนเข้าสอนตามความถนัดหรือเหมาะสมเพ่ือให้ผู้สอนปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ 

   2.1.2 สนับสนุนการสอนของผู้สอน โดยการจัดหางบประมาณ เอกสาร 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ให้อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการไว้ 
   2.1.3 นิเทศภายใน โดยใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการให้
ความช่วยเหลือ เช่น การสังเกตการเรียนการสอน และให้ข้อมูลย้อนกลับ การสนทนาทางวิชาการ 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

   2.1.4 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูผู้สอน เช่น ชมเชย ยกย่อง ให้โอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นต้น 

  2.2 การด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร บุคคลที่ ส าคัญที่ สุ ดคือผู้ สอน  
ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และให้สอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้เรียน การด าเนินการในข้ันนี้ควรปฏิบัติดังนี้ 
   2.2.1 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เนื่องจากหลักสูตร
แม่บทที่ยกร่างขึ้นมีลักษณะเป็นหลักสูตร “แกนกลาง” เพ่ือใช้กับประชากรโดยรวมทั่วประเทศ จึงมี
ลักษณะเป็นกลางและเป็นภาพกว้างๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับหลักสูตรแกนกลางให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ 

   2.2.2 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์จัดท าแผนการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
รายละเอียดในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยแผนการเรียนการสอนต้องสะท้อนการบรรลุ
ตามลักสูตร แผนการเรียนการสอนที่ดีควรก าหนดเวลาและกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ผู้นิเทศใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือและติดตามผลการปฏิบัติงานของครูได้อีกทางหนึ่งด้วย 

   แผนการเรียนการสอนโดยทั่วไปมักมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องที่จะ
ด าเนินจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาที่ใช้ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรม สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล แต่ส าหรับหลักสูตร
ที่อิงมาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรฐาน และตัวชี้วัด นิยมน ามาตรฐาน และตัวชี้วัดหลักสูตรมา
ก าหนดไว้แผนการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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   โดยทั่วไปแผนการเรียนการสอนมี  2 ลักษณะ คือแผนการเรียนการสอนระยะ
ยาวจัดท าเป็นรายภาคเรียนหรือรายปี มักนิยมเรียกว่า โครงการสอน หรือก าหนดการสอน ที่จะมี
รายละเอียดเป็นรายสัปดาห์ว่าจะจัดการเรียนการสอนเนื้อหาใด ระยะเวลาเท่าใด แผนการเรียน 

การสอนอีกประเภทคือ แผนการเรียนการสอนระยะสั้น เป็นการน าแผนการสอนระยะยาว หรือ
ก าหนดการสอนมาขยายรายละเอียดส าหรับการสอนในแต่ละครั้ง 
   2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

    ในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
หลักสูตร มีหลักการเบื้องต้นส าคัญท่ีควรค านึงถึง ดังนี้ 
    2.2.3.1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยมีการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็น
ในการเรียนการสอน การเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและสนใจในเรื่องที่เรียน รวมทั้ง 
การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียน วิธีการวัดและประเมินผล และกฎเกณฑ์ต่าง ๆในการเรียน 

    2.2.3.2 ประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน
เพ่ือสามารถท าให้เห็นการพัฒนาได้ชัดเจนภายหลังการจัดการเรียนการสอน 

    2.2.3.4 วัดผลและประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆที่จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
ตัดสินว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ไว้หรือไม่ เพียงใด การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและเหมาะสมเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

    ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยมีแผนการเรียน
การสอนเป็นเครื่องมือส าคัญ ต้องค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
    1. การด าเนินการเรียนการสอนควรพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม
การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลทั้ง ด้านความรู้ (Knowledge) 

ด้านกระบวนการ (Process) และด้านคุณลักษณะ (Attribute) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

    2. จัดการเรียนการสอนยืดหยุ่นตามสภาพเหตุการณ์และสภาพท้องถิ่น 

    3. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการใช้
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดอย่างทั่วถึง 
    4. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม มีการบูรณาการ
ที่เหมาะสม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
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    5. จัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ 
    6. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม การท างาน
ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

    7. ศึกษา ติดตาม ผลการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ของผู้ เรียน
ระหว่างเรียน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของผู้เรียน 

 3. การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
  การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ท าให้ทราบว่าการน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้นั้น 
สามารถท าให้ผู้ เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ เพียงใด กระบวนการด าเนินการมีปัญหา 
อุปสรรคใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงแก้ไข  
  การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้เป็นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
เพ่ือน ามาพิจารณาวิเคราะห์ ตัดสินเพ่ือสะท้อนภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุง การตัดสินใจวางแผนการใช้หลักสูตรต่อไป  การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้มี
รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ลักษณะของการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
   การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   3.1.1 การประเมินที่มุ่งผล 

    เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานซึ่งได้แก่การประเมินผล 

ที่ก าหนดในจุดประสงค์ ผลกระทบ ผลข้างเคียง และผลอื่น ๆที่เกิดข้ึน 

   3.1.2 การประเมินความแตกต่างของสภาพ 

    เป็นการประเมินเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนระหว่างก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน 

  3.2 ขั้นตอนในการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
   ขั้นตอนการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้มีดังนี้ 
   3.2.1 การประเมินผลก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 
    เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบแผนงานการด าเนินงานการน าหลักสูตร
ไปใช้ โดยประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร ผลตอบแทนจากการด าเนินงานการใช้หลักสูตร 
และผลอ่ืน ๆที่คาดว่าจะเกิดตามมาของการด าเนินงานการใช้หลักสูตร ผลการประเมินจะได้ข้อมูลที่
เห็นคุณค่า และความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร รวมทั้งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการใช้หลักสูตร 
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   3.2.2 การประเมินขณะด าเนินงานการใช้หลักสูตร 

     การประเมินในขั้นนี้มีจุดเน้นที่การติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบ
ว่ากระบวนการด าเนินงานในการใช้หลักสูตรเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ การด าเนินงานต่างๆ 

มีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินงานการใช้หลักสูตรเป็นไปตามแผน อีกทั้งเพ่ือการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานอย่างทันท่วงที 
   3.2.3 การประเมินผลการด าเนินงานการใช้หลักสูตร 

     การประเมินในขั้นนี้เพ่ือตรวจสอบว่าเมื่อด าเนินงานการใช้หลักสูตร
เสร็จแล้ว สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการใช้หลักสูตรหรือไม่เพียงใด 

   3.2.4 การประเมินผลกระทบ 

     การประเมินในขั้นนี้เป็นการประเมินต่อเนื่องมาจากการประเมินผล 

การด าเนินงานการใช้หลักสูตร โดยประเมินภายหลังการใช้หลักสูตรเสร็จสิ้นไประยะหนึ่ง เพ่ือเป็น  

การตรวจสอบว่าจาการด าเนินงานท าให้เกิดผลพลอยได้หรือผลเสีย หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนอื่น ๆเช่น ค่านิยม ความเชื่อ การตัดสินใจในแนวทางใหม่ ๆเป็นต้น 

  3.3 เนื้อหาหรือขอบข่ายของการประเมินการใช้หลักสูตร 

   การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้มีขอบข่ายที่ควรประเมินดังนี้ 
   3.3.1 การประเมินโครงสร้างหลักสูตร 

    การประเมินโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
    3.3.1.1 ประเมินหลักการและปรัชญาของหลักสูตร เช่นการประเมิน 

ในด้านการศึกษาเพ่ือปวงชน การสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม การมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิต ความสอดคล้องกับค่านิยมพ้ืนฐานของสังคมไทย เป็นต้น 

    3.3.1.2 ประเมินจุดหมายของหลักสูตรในด้านความชัดเจน ความ
สอดคล้องกับค่านิยมของหลักการ ปรัชญาและจุดหมายของสังคม เป็นต้น 

    3.3.1.3 ประเมินโครงสร้างและเนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ถึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาพปัจจุบัน โครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเวลาเรียน เป็นต้น 

   3.3.2 การประเมินการใช้หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
    3.3.2.1 ประเมินการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การประเมินความสามารถ
ของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน การประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร การอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น 
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    3.3.2.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินผล 

การเรียนการสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าตนเอง และก ากับตนเองในการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรียน
ซ่อมเสริม การแก้ปัญหาผู้เรียน 

    3.3.2.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตร ได้แก่ การประเมินผู้เรียนว่ามี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

   3.3.3 การประเมินองค์ประกอบสนับสนุน 

    การประเมินองค์ประกอบสนับสนุนประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
    3.3.3.1 ประเมินการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ การประเมินระบบ
การวัดผลที่ใช้กับหลักสูตร เทคนิควิธีการวัดผลที่น ามาใช้ เป็นต้น 

    3.3.3.2 ประเมินสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินแผน 

การเรียนการสอน แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ สื่อ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเป็นต้น 

    3.3.3.3 ประเมินสมรรถภาพของผู้สอน ได้แก่ การประเมินด้าน 

เจตคติของผู้สอนตามหลักสูตร และการเรียนการสอนตามหลักสูตร การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

    3.3.3.4 ประเมินนิเทศการศึกษา ได้แก่ การประเมินด้านความรู้
ความเข้าใจของผู้บริหาร และผู้นิเทศในด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร การปฏิบัติการนิเทศของ 
ผู้นิเทศสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สอน เป็นต้น 

    3.3.3.5 ประเมินผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ การประเมินด้านการ
ยอมรับหลักสูตรของผู้ปกครอง การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เป็นต้น 

 

บทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรไปใช้ โดยเพพาะอย่างยิ่งหลักสูตรแม่บทที่ใช้กับผู้ เรียนทั่วประเทศ 

มีหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องหลายฝ่ายทั้งส่วนกลางซึ่งเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตร และส่วน
ท้องถิ่นที่ เน้นบทบาทในการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ การที่จะท าการน าหลักสูตรไปใช้ได้ผลดี  
มีประสิทธิภาพ หน่วยงานและบุคลากรต่าง ๆต้องประสานท างานร่วมกัน บทบาทของหน่วยงาน และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องจึงมีความส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งบทบาทดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. บทบาทหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  หน่วยงานส่วนกลางหมายถึง หน่วยงานหรือคณะบุคคลที่ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ หน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้
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ใน 2 ลักษณะ คือด้านบริหารและบริการหลักสูตร และด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร
ที่รับผิดชอบ 

  หน่วยงานส่วนท้องถิ ่น  หมายถึง หน่วยงานหรือผู ้มีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการน า
หลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้หลักสูตรซึ่งสร้าง
โดยส่วนกลาง  งานที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักสูตรก็คืองานบริหาร
และบริการหลักสูตร  งานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และการสนับสนุนและส่งเสริม   
การใช้หลักสูตร 
 2. บทบาทของบุคลากรในการใช้หลักสูตร 

  ส าหรับบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรส่วนหน่วยงาน 

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตร ต่อไปนี้จะกล่าวถึงบทบาทของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ใช้หลักสูตรว่า บุคคลในต าแหน่งหน้าที่นั้นๆ ควรจะมีบทบาทในการใช้หลักสูตรในลักษณะใด 

มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 นักวิชาการ 

   นักวิชาการ ได้แก่ศึกษานิเทศก์หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องที ่ท าหน้าที ่พัฒนา
หลักสูตรมีบทบาทในการส่งเสริมใช้หลักสูตร ดังนี้ 
   2.1.1 ช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร และ
ด าเนินการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

   2.1.2 ท าการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรในหน่วยงานที่ใช้หลักสูตร 
   2.2.3 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการใช้หลักสูตร โดยให้บริการ
วัสดุหลักสูตรและให้ก าลังใจแก่ผู้น าหลักสูตรไปใช้ 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

   ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน ติดตามก ากับ
การใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
   2.2.1 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่โรงเรียนใช้อยู่อย่างชัดแจ้ง 
   2.2.2 ให้บริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ แก่ครู 
   2.2.3 ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรภายในโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

   2.2.4 กระตุ้นและส่งเสริมครูในการใช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง เช่น จัดการ
ฝึกอบรม หรือจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 

   2.2.5 ให้ก าลังใจและบ ารุงขวัญแก่ครูผู้ใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
เยี่ยงอย่างแก่ครูคนอ่ืนๆ 



153 

 

 

บทที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

  2.3 หัวหน้าหมวดวิชาหรือหัวหน้าสายวิชา  
   หัวหน้าหมวดวิชา หรือหัวหน้าสายวิชามีหน้าที่ส่งเสริมการใช้หลักสูตรซึ่งควร
ด าเนินหน้าที่ดังนี้ 
   2.3.1 ศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตนเอง
รับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง 
   2.3.2 เป็นผู้น าในการวางแผนและจัดท าแผนการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรทีต่นเองรับผิดชอบ 

   2.3.3 วางแผนและจัดหาวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และ
ให้บริการแก่ครูคนอ่ืนที่อยู่ภายในหมวดวิชาเดียวกัน 

   2.3.4 ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

   2.3.5 ท าการประสานงานการใช้หลักสูตรกับหมวดวิชาอ่ืน หรือสายวิชาอ่ืน
เพ่ือให้การใช้หลักสูตรในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
  2.4 ครูผู้สอน 

   ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้ใช้หลักสูตรโดยตรง มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้
หลักสูตรภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพได้ดังนี้ 
   2.4.1 ท าการศึกษาหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตนเองใช้
อยู่อย่างชัดแจ้ง 
   2.4.2 ท าการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

   2.4.3 ท าการสอนให้ถูกต้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ใช้อยู่ 
   2.4.4 พยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับการใช้หลักสูตรที่ตนเองเป็นผู้ใช้ 
  2.5 บุคลากรอ่ืนๆ 

   บุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ นักประเมินผล นักแนะแนว  
นักเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นต้น ต่างก็มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร โดย
การกระท าในสิ่งต่อไปนี้ 
   2.5.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
   2.5.2 ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ครูผู้ใช้หลักสูตรอย่างเต็มที่ 
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  ถ้าหากบุคลากรทุกฝ่ายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ก็พอ
เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า การใช้หลักสูตรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีปัญหาเกิดขึ้นน้อยจะช่วย
ให้การน าหลักสูตรไปใช้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 

ลักษณะการน าหลักสูตรไปใช้ 
 จากรายงานการประชุมทางวิชาการ เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
(APEID, 1977) ได้มีการแบ่งลักษณะของการน าหลักสูตรไปใช้ 4 ลักษณะ โดยค านึงถึงบทบาทของ
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนี้คือ (1) หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทอย่างเต็มที่ 
(2) โรงเรียนมีบทบาทอย่างเต็มที่ (3) หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทส่วนใหญ่โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากส่วนท้องถิ่น และ (4) หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทส่วนใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง  และส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการใช้หลักสูตร 
ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 4 แบบที่กล่าวมาข้างต้น พอจะกล่าวถึงบทบาทท่ีส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. การใช้หลักสูตรโดยหน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทอย่างเต็มที่ 
  การใช้หลักสูตรในรูปแบบนี้ หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จะมีบทบาทที่ส าคัญ
ดังนี้ 
  บทบาทหน่วยงานส่วนกลางในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  2. เตรียมโปรแกรมและวัสดุหลักสูตรชนิดต่างๆ  
  3. ด าเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

  4. พิจารณาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนการสอน 

  5. ด าเนินการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้หลักสูตรของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น 

 

  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  ท าหน้าที่ให้การช่วยเหลือหน่วยงานส่วนกลางในเรื่องการติดตามผลการใช้หลักสูตร 

 2. การใช้หลักสูตรโดยให้โรงเรียนมีบทบาทอย่างเต็มที่ 
  การใช้หลักสูตรแบบนี้หน่วยงานในแต่ละระดับจะมีบทบาทที่ส าคัญ คือ 

  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง 
  หน่วยงานส่วนกลางไม่มีบทบาทในการน าหลักสูตรไปใช้ของหน่วยงานในระดับถิ่นแต่
อย่างใด 
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  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  2. พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนและสร้างผู้น าทางวิชาการ 

  3. วิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

  4. ด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนการสอน 

 3. การใช้หลักสูตรโดยให้หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่และมีหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 

  การใช้หลักสูตรแบบนี้หน่วยงานในระดับผู้พัฒนาหลักสูตรและหน่วยงานท้องถิ่นจะมี
บทบาท ดังต่อไปนี้ 
  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  2. จัดท าโปรแกรมและวัสดุต่างๆ 

  3. ด าเนินการวิเคราะห์และติดตามผล 

  4. จัดหาผู้น าทางด้านความคิดมาช่วยในการใช้หลักสูตร 

  5. สร้างบรรยากาศสนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ 

  6. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

  7. เผยแพร่ข่าวสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ 

  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1. ประเมินผลและเก็บข้อมูลด้านการติดตามผลการใช้หลักสูตร 

  2. ให้การสนับสนุนแก่ครูผู้สอนและโรงเรียนในเรื่องนวัตกรรม 

  3. พัฒนาวัสดุและสื่อส าหรับโปรแกรมการเรียนการสอน 

  4. ช่วยในการสร้างผู้น าทางด้านปัญญา 

 4. การใช้หลักสูตรโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ และหน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน 

  การใช้หลักสูตรในรูปแบบนี้ หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทแตกต่าง
กันดังนี้  
  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร และช่วยเหลือให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
การศึกษาหน่วยต่างๆ 

  2. ท าหน้าที่กระตุ้นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. สร้างบรรยากาศให้เกิดการสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น 
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  4. ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินหรือวัสดุ 
  5. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1. ท าหน้าที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  2. พัฒนาวัสดุหลักสูตรเพ่ือใช้ในโปรแกรมการเรียนการสอน 

  3. สร้างผู้น าทางวิชาการ 

  4. ด าเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

  5. สร้างวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน 

  6. แสวงหาแนวทาง และเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น 

 

สรุป 

 การน าหลักสูตรไปใช้คือกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดการเรียน  

การสอนเป็นหัวใจของการน าหลักสูตร และมีการด าเนินงานอ่ืน ๆที่ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีคุณลักษณะตาม
จุดหมายของหลักสูตร แนวคิดในการน าหลักสูตรไปใช้ต้องมีการวางแผนและการเตรียมการอย่างดี
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการศึกษาน าร่องเพ่ือค้นหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เบื้องต้นของหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริง 
 งานที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ได้แก่ งานบริหารและบริการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และงานสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ โดยการน าหลักสูตรไปใช้จะมีข้ันตอนการด าเนินงาน 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการใช้หลักสูตร ขั้นการใช้หลักสูตรเต็มรูป และขั้นการประเมินผลการน า
หลักสูตรไปใช้   

 ในการน าหลักสูตรไปใช้โดยเพพาะหลักสูตรแม่บทจ าต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ร่วมกันท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของใช้หลักสูตรทั้งนักวิชาการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าหมวดวิชา หรือหัวหน้าสายวิชา ผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากรอ่ืนๆ 

 ลักษณะของการน าหลักสูตรไปใช้มี 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้หลักสูตรโดยหน่วยงาน
ส่วนกลางมีบทบาทเต็มที่ การใช้หลักสูตรโดยให้โรงเรียนมีบทบาทเต็มที่ การใช้หลักสูตรโดยให้
หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผุ้ให้ความช่วยเหลือ และ
การใช้หลักสูตรโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นมรบทบาทส าคัญและหน่วยงานส่ วนกลางเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน 
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 ค าชี้แจง ให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมเพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการน าหลักสูตรไปใช้ 
ดังนี้ 
 1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของเจตนารมณ์หลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้
ในสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ 
 2. ให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิดท่ีจ าเป็นในการน าหลักสูตรไปใช้ให้ได้ผลดี ตามเจตนารมณ์
ทีห่ลักสูตรต้องการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



158 

 

 

บทที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

เอกสารอ้างอิง 
 

ธ ารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:  

 พัฒนศึกษา 
สุมิตร  คุณากร. (2520). หลักสูตรและการสอน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนชม. 

สงัด อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม. 
วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล. (2548). การพัฒนาหลักสูตร : องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา.กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วิชัย  วงษ์ใหญ่. (2537).  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ภาคปฏิบัติ. 
 กรุงเทพฯ :  สุวีริยาสาส์น. 

หรรษา นิลวิเชียร. (2547). การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : หลักการและแนวปฏิบัติ. 
 ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  

APEID. (1977). Implementing Curriculum : A Symposium of Experience from the  

 Asian Region. Bangkok : UNESCO Regional Office for Education in Asia.  

Beauchamp, G.A. (1981). A Curriculum Theory (4thed.). Illinois: F.E.Peakcock.  

Verduin, J.R. (1977). Cooperative Curriculum Improvement. New York : 

 Prentice-Hall. 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

การประเมินหลักสูตร 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
 1. บอกความหมาย จุดมุ่งหมาย ช่วงเวลา ขอบเขต หลักการ และประโยชน์ของ 
การประเมินหลักสูตรได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 
 3. ออกแบบการประเมินหลักสูตรได้ 
 4.   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5.   สามารถน าเสนอผลงานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรได้ 
 6.   สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาภายในเรื่องการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย  
 1. ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

 2. จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

 3. ช่วงเวลาในการประเมินหลักสูตร 

 4. ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร  

 5. หลักการในการประเมินหลักสูตร 

 6. ประโยชน์ในการประเมินหลักสูตร 

 7. รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการประเมินหลักสูตร มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกแสดงสาระเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระต่างๆ 

 2. ผู้สอนน าเสนอสาระต่างๆ โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยต์และตั้งค าถามเพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจ 



160 

 

 

บทที ่6 การประเมินหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสตูร 

 3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบ น าเสนอ 

 4. ผู้เรียนน าหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้อยู่มาออกแบบการประเมินหลักสูตร โดยใช้รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และน าเสนอ 

 5. ผู้สอนสรุปสาระโดยใช้ผังกราฟิก 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนในบทนี้มีดังนี้ 
 1. ผังกราฟิก 

 2. สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินเรื่องการประเมินหลักสูตร มีดังนี้ 
 1 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 2. ตรวจผลงาน การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการประเมินหลักสูตร 
แต่ละรูปแบบและตรวจผลงานการประเมินหลักสูตรที่ผู้เรียนออกแบบประเมิน 

 3. สังเกตการตอบค าถาม  
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บทท่ี 6 

การประเมินหลักสูตร 
 

 

 การประเมินหลักสูตรเป็นงานส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
จ าเป็นต้องท าสอดคล้องกับระยะของการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ในการประเมินหลักสูตรสิ่งที่
จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ได้แก่ ความหมายของการประเมินหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
ช่วงเวลาในการประเมินหลักสูตร ขอบเขตในการประเมินหลักสูตร หลักการในการประเมินหลักสูตร
ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร และรูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ความหมายของการประเมินหลักสตูร 
 การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินคุณภาพของ
หลักสูตร  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร  ดังนี้ 
 ครอนบาช (Cronbach, 1970: 231) ได้เสนอความหมายของการประเมินหลักสูตร คือการ
รวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในเรื่องโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา 

 สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, et., 1971: 128) ให้ความหมายของการประเมิน
หลักสูตรว่า  การประเมินหลักสูตร  คือกระบวนการหาข้อมูล  เก็บข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 

 กู๊ด (Good, 1973: 209) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร คือการประเมินผล
ของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่ายของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจใน
ความถูกต้องของจุดมุ่งหมาย ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจในการวางแผนการจัดโครงการต่อเนื่องและการหมุนเวียน
ของกิจกรรมโครงการต่างๆที่จะจัดให้มีขึ้น 

 เบรดี (Brady, 1992: 236) กล่าวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 1. การวัดอัตราการปฏิบัติของนักเรียนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนตามมาตรฐาน 

 3. การอธิบายและการตัดสินหลักสูตร 

 4. การระบุสาระส่วนที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ การเลือกแนวทาง เกี่ยวกับหลักสูตรและ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสาระท่ีผ่านการตัดสินใจแล้วเหล่านั้น 

 5. การใช้ความรู้ทางวิชาชีพเพ่ือตัดสินกระบวนการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 



162 

 

 

บทที ่6 การประเมินหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสตูร 

  สันต์ ธรรมบ ารุง (2527: 138-139) ได้อธิบายความหมายการประเมินหลักสูตร คือ 
การพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลจากการวัดผลในแง่ต่างๆ 
ของสิ่งที่ประเมิน เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้นมีคุณค่าเพียงใด 

มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงไร  หรือได้รับผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  หรือมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป และน าเสนอผู้บริหารผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการด าเนินการต่อไป หรือการประเมินหลักสูตร หมายถึง
กระบวนการในการศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรอันได้แก่ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน วิธีสอน และการวัดผลว่าจะสัมพันธ์กันหรือไม่ 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2546: 192) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่าการประเมิน
หลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร โดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่
ประเมินเพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นว่าอย่างไร 
มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใด หรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไข 

 จากข้อมูลข้างต้น และจากการวิเคราะห์กระบวนการประเมิน และความหมายหลักสูตร  
การประเมินหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการวัด และตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตั้งแต่
กระบวนการร่างหลักสูตร และกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ เพ่ือการพิจารณาตัดสินเกี ่ยวกับ
องค์ประกอบต่างๆ ในระบบหลักสูตรว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความสอดคล้องระหว่าง
มาตรฐาน ความมุ่งหวัง และการปฏิบัติจริงเพียงใด หลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด  มีผลกระทบ
อย่างไร  เพื่อจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรนั้นให้ดีขึ้น 

 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสตูร 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและ มีล าดับขั้นตอนที่เป็นระบบ
ระเบียบ ดังนั้นการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้ครอบคลุมใน
ทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งแน่นอนว่าการประเมินหลักสูตรแต่ละจุด แต่ละขั้นตอน
จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันในรายละเอียดด้วย ส าหรับจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรใน
มุมมองของนักการศึกษาต่างๆ  ที่ได้กล่าวไว้มีดังนี้ 
 ทาบา (Taba, 1962: 310) ได้กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรกระท าขึ้นเพ่ือการศึกษา
กระบวนการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรและกระบวนการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาสาระคุณภาพของผู้บริหารและผู้ใช้หลักสูตร
สมรรถภาพของผู้เรียน ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ การใช้ สื่อและวัสดุการสอน ฯลฯ 
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 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 193-195) กล่าวว่าโดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรใดๆก็ตาม 
จะมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่คล้ายคลึงกัน  ดังนี้  
 1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร 

 2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศ ก ากับ ดูแล การจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีก หรือควรยกเลิกการใช้
หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกท้ังหมด 

 4. เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตร หลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่ 
อย่างไร 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2546: 217) กล่าวว่าจุดหมายของการประเมินหลักสูตรมีอยู่ 2 ประการ คือ 

 1. การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร คือ การประเมินในระหว่างการปฏิบัติงาน 
พัฒนาหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ผลการประเมินนั้นให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร โดยมีการวัดผลเป็นระยะๆ ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรแล้วน าผลจากการวัดมา
ประเมินว่าแต่ละขั้นตอนของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ดีเพียงใด มีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรในการที่จะปรับปรุงส่วนประกอบทุกส่วน
ของหลักสูตรได้ถูกต้องก่อนที่จะน าไปใช้จริงต่อไป 

 2. การประเมินเพ่ือสรุปคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
หลักสูตรได้สนองความต้องการของผู้เรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใช้ได้ต่อไปหรือควรจะยกเลิก
ทั้งหมด หรืออาจจะยกเลิกเพียงบางส่วนและปรับแก้ในส่วนใด 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปเป็นจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
หลักสูตรได ้ดังนี้ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตร ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลว่ามีความสัมพันธ์ สอดคล้องกันหรือไม่ 
 2. เพ่ือตัดสินผลการบริหารหลักสูตรว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. เพ่ือติดตามผลผลิตของหลักสูตร ซ่ึงหมายถึงผู้เรียนในหลักสูตรนั้นๆ ว่าได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่หลักสูตรตั้งความมุ่งหวังไว้หรือไม่ 
 4. เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในกระบวนการสร้างหลักสูตร 
การใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร 
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 5. เพ่ือตัดสินคุณค่าในภาพรวมของหลักสูตรที่จัดท าขึ้นว่าสามารถสนองต่อเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าหลักสูตรไปขยายผลและใช้อย่างแพร่หลายต่อไป 

 

ช่วงเวลาในการประเมินหลักสูตร 
 เนื่องจากในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้งในด้านการสร้างหลักสูตร และการน าหลักสูตร
ไปใช้เป็นการด าเนินงานที่ก าหนดช่วงเวลาไว้แตกต่างกัน ส่งผลให้ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร
ต้องด าเนินการเป็นระยะเช่นกัน  ทั้งนี้เพราะว่าข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด รวมทั้งสิ่งที่ต้องการปรับปรุง
แก้ไขมีสาเหตุปัจจัยหลายด้านและเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ต่างกันด้วย โดยทั่วไปจะก าหนดช่วงเวลาของ
การประเมินไว้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. การประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้  
  การประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในสถานการณ์จริงมีความส าคัญเพ่ือให้มีความมั่นใจ
ในคุณภาพของหลักสูตรนั้นๆก่อน จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นลักษณะของการวิเคราะห์
โครงการ (Project Analysis) ของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด ด าเนินการได้ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
  1.1 ประเมินหลักสูตรเมื่อพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างเสร็จแล้ว 

   การประเมินหลักสูตรในช่วงเวลานี้อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ภายใต้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาหลักสูตร ด้านเนื้อหาวิชา และด้านการ
วัดผล หรืออาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยตรงเป็น 

ผู้ประเมินก็ได้ ส าหรับสาระที่ประเมิน ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตรทุกองค์ประกอบ 

  1.2 ประเมินหลักสูตรในช่วงเวลาการทดลองใช้หลักสูตร 

   การประเมินหลักสูตรในช่วงเวลานี้ เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของหลักสูตรที่น าไปทดลองใช้  และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การประเมินหลักสูตรระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร  
  ระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ควรมีการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร
(Formative Evaluation) ทั้งในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ 

การนิเทศการศึกษา หรือตรวจสอบว่าหลักสูตรนั้นๆสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด หรือมีข้อบกพร่อง    
ที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

 3. ประเมินหลักสูตรเม่ือใช้หลักสูตรครบกระบวนการ 

  การประเมินในระยะนี้ ด าเนินการเมื่อด าเนินการใช้หลักสูตรครบกระบวนการแล้ว 
(Summative Evaluation) ตัวอย่างเช่น  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีช่วงระยะการใช้
จนครบหลักสูตร  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 เป็นเวลารวม 6 ปี  เมื่อใช้หลักสูตรนี้ครบแล้ว 



165 

 

 

บทที ่6 การประเมินหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสตูร 

ควรจะมีการประเมินผลหลักสูตรในลักษณะสรุปรวมทั้งระบบ ซึ่งได้แก่การประเมินองค์ประกอบของ
หลักสูตร ประกอบด้วย เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
รวมทั้งกระบวนการบริหาร นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นต้น ทั้งนี้อาจ
น าข้อมูลการประเมินผลในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 มาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ของหลักสูตร การประเมินในระยะนี้เพ่ือสรุปตัดสินว่า หลักสูตรที่จัดท าขึ้นนั้นควรจะด าเนินการได้
ต่อไป หรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรนั้นๆ เช่น กรณีการประเมินหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ภายหลังใช้ครบกระบวนการแล้ว จึงน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533) เป็นต้น 

 

ขอบเขตในการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งย่อม
มีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร 
และการน าหลักสูตรไปใช้มีองค์ประกอบต่างๆ หลายส่วนที่น ามาสัมพันธ์กัน  อย่างเป็นระบบระเบียบ 
การประเมินหลักสูตรจึงมิได้เป็นเพียงการประเมินเฉพาะตัวหลักสูตรที่ เป็นเอกสารจัดท าเป็นรูปเล่ม
เท่านั้น  แต่ต้องประเมินบริบททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ผู้เรียน ผู้สอน บุคคลต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศติดตามผล 
เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินบริบทต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่มีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 

 ด้วยแนวคิดดังกล่าว นักการศึกษาที่ให้ความสนใจกับการประเมินผลหลักสูตร จึงได้เสนอ
ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร  เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินบริบทที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
ไว้ดังนี้ 
 เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander, 1974: 311) ได้กล่าวถึง ขอบเขตของ
การประเมินผลหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. การประเมินจุดมุ่งหมายในระดับต่างๆ โดยประเมินจุดมุ่งหมายที่อยู่ในหลักสูตร
ได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปของหลักสูตรจุดมุ่งหมายเฉพาะวิชา และจุดประสงค์ในการเรียน เพ่ือดูว่า
จุดมุ่งหมายเหล่านี้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อมหรือไม่เพียงไร ภาษาที่ใช้ยุ่งยาก
แก่การสื่อสารซึ่งกันและกันหรือไม่ การก าหนดจุดมุ่งหมายไว้สูงเกินไปและยากแก่การปฏิบัติหรือไม่ 
 2. การประเมินโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ การประเมินผลโครงการต่างๆ  
ที่จะช่วยให้ทราบว่าการใช้หลักสูตรบรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  เช่น การเตรียมความ
พร้อมของโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรใหม่  การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน การจัดเตรียม
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งบประมาณการฝึกอบรมครู การแนะแนว ห้องสมุด โรงฝึกงาน การด าเนินงานโครงการต่างๆ  
ได้กระท าไปมากน้อยเพียงใด และโครงการที่ได้กระท าไปมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 3. การประเมินการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา การเลือกและจัดประสบการณ์สื่อการเรียน 

ได้จัดและด าเนินไปเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และการจัดประสบการณ์เรียนได้สัดส่วนครบทุกด้าน
และมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 4. การประเมินการสอนเพ่ือจะดูว่าการสอนของครูด าเนินไปโดยยึดถือหลักสูตรหรือไม่ 
การสอนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน นับเป็นความสามารถในการสอนของครูที่จะบ่งชี้ว่ากระบวนการเรียน
การสอนได้ด าเนินไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร 

 5. การประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ แม้ว่าการประเมินผลแต่ละ
โครงการได้วางแผน และขั้นตอนของการประเมินผลไว้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่การด าเนินงานอาจมี
ข้อผิดพลาดได้ ซึ่งจะท าให้การประเมินเพ่ือสรุปผลของหลักสูตรผิดพลาดไปได้ ฉะนั้นจึงต้องมีการ
ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 
 โบแชมป์ (Beauchamp, 1975: 177) ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินหลักสูตรไว้ว่าควร
ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ประเมินผลการใช้หลักสูตร  (Evaluation of Teacher use of the Curriculum) 

 2. ประเมินผลแบบของหลักสูตร (Evaluation of the Design) 

 3. ประเมินผลการเรียนของนักเรียน (Evaluation of Pupil Outcomes) 

 4. ประเมินผลระบบหลักสูตร (Evaluation of Curriculum System) 
 สุมิตร คุณานุกร (2520: 198-202)ได้แสดงความคิดเห็นว่าการประเมินผลเพ่ือตัดสิน
สัมฤทธิผลของหลักสูตรนั้น ควรมีขอบเขตอยู่ 4 ประการ คือ 

 1. การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร 

 2. การวิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3. การวิเคราะห์สัมฤทธิผลการเรียนของผู้เรียน 

 4. การวิเคราะห์โครงการประเมินผล 

 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์  (2539: 195-197) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรนั้น สิ่งที่ต้อง
ประเมินสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 1. การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ     
ของหลักสูตร 

 2. การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดี      
กับสถานการณ์จริงเพียงใด 
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 3. การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรเป็นการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผู้เรียน 

 4. การประเมินระบบหลักสูตร 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการประเมิน
หลักสูตรนั้นสามารถกระท าได้ในขอบเขตที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สามารถด าเนินการในขอบเขตแคบๆ 
เช่น การประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรือการประเมิน ในขอบเขตที่กว้าง เช่น การประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของ การประเมิน รวมทั้งระยะของการประเมิน ดังได้
กล่าวมาแล้วด้วย 

 

หลักการในการประเมินหลักสูตร 
 ผลของการประเมินหลักสูตรท าให้ทราบถึงคุณภาพของหลักสูตร และอาจน าไปสู่การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้ ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินจึงต้องก าหนดหลักการในการประเมิน  เพ่ือให้   
การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุญชม ศรีสะอาด (2546: 115) ได้เสนอหลักการในการ
ประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
 1. มีจุดประสงค์ในการประเมินที่ชัดเจน 

 2. ข้อมูลส าหรับการประเมินผลควรได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 3. ก าหนดขอบเขตของการประเมินผลให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกองค์ประกอบของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 4. ด าเนินการอย่างรัดกุมในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนดเกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผล 

 5. การประเมินผลหลักสูตรควรใช้วิธีการที่หลากหลาย 

 6. การวิเคราะห์ผลการประเมินจะต้องกระท าด้วยความรอบคอบ และมีความเที่ยงตรง 
ในการพิจารณา 
 7. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน 

 8. การประเมินหลักสูตรควรถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 ทั้งนี้ผู้ประเมินผลหลักสูตรควรน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
ทั้งในด้านการสร้างปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไป เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณค่าเหมาะสม
กับสังคมนั้น และบริบทการศึกษาของประเทศ 
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ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสูตรเป็นขั้นตอนส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ในด้านการแสดงถึงผลของการใช้หลักสูตรนั้นๆ ซึ่งย่อมจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับขั้นตอนของ     
การสร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวด้วย นอกจากนี้การประเมินผลหลักสูตรยังเป็นขั้นตอนหลัก  
ที่น าเสนอข้อมูล เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งพอจะประมวลประโยชน์
ของการประเมินหลักสูตรได้ดังนี้ 
 1. การสร้างและปรับปรุงหลักสูตร 
  การประเมินผลหลักสูตรเป็นการด าเนินการที่ส่งผลให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
สร้างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
  1.1 ท าให้ทราบถึงคุณค่าในภาพรวมของหลักสูตร 

  1.2 ท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกต้องตรงประเด็น อันจะส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับ   
การพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 2. การใช้หลักสูตร 

  การประเมินผลหลักสูตรส่งผลต่อการใช้หลักสูตรทั้งในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับสาระใน
หลักสูตรโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
  2.1 การประเมินผลหลักสูตรท าให้ทราบถึงผลการน าสาระของหลักสูตรไปสู่ 
การเรียนการสอน ได้แก่ การจัดท าโครงการสอน แผนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ 
การเรียนการสอน การด าเนินการด้านสื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นต้น 

  2.2 การประเมินผลหลักสูตรอ านวยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

  2.3 ผลการประเมินท าให้ฝ่ายบริหารงานด้านวิชาการมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ 
และให้การสนับสนุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  2.4 ผลการประเมินท าให้เกิดมาตรฐานทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในด้าน 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

  2.5 การประเมินท าให้เกิดความชัดเจนในการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคือเป็น
การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ทราบผลการด าเนินงาน และมีความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 3. การประเมินผล 

  การประเมินผลหลักสูตรนับเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตร
ทั้งระบบ ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า การพัฒนาหลักสูตรจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 

สามประการคือ การสร้าง/การปรับปรุงหลักสูตร การใช้หลักสูตรและ การประเมินหลักสูตร โดยที่
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การพัฒนาหลักสูตรนั้นอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลในภาพรวมอีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งจะต้องประเมินผลในทุกกลไกตั้งแต่กลไกในการสร้าง/การปรับปรุงกลไกในการใช้หลักสูตร 
รวมทั้งกลไกในการประเมินผลหลักสูตรด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินผลหลักสูตรจะส่งผล
โดยตรงต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
  3.1 ท าให้ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

  3.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับพิจารณาประเมินกระบวนการสร้างหลักสูตร การใช้
หลักสูตร และภาพรวมของโครงการพัฒนาหลักสูตร 

  3.3 เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 

 

รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 
 นักการศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรไว้หลายแนวทาง โดยรูปแบบของ
การประเมินหลักสูตรนั้นมีที่มาจากแนวคิดและช่วงเวลาของการน าไปใช้ในการประเมินหลักสูตรที่
แตกต่างกัน ในส่วนนี้จะน าเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร  ดังนี้ 
 

 1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยวิธีการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ (Puissance Analysis 

Technique) เป็นวิธีการประเมินเอกสารหลักสูตรรูปแบบหนึ่งที่วิเคราะห์องค์ประกอบ 3 ส่วนของ
หลักสูตร คือจุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช้
ตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ แล้วใช้สูตรของปุยแซงค์ในการคิดค านวณ เมื่อได้ตัวเลขหรือผลจาก        
การค านวณก็น ามาเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตรว่าอยู่ในระดับใด 

  การประเมินหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์นี้ เฮนรี วอลเบสเซอร์ 
(Henry Walbesser)  ได้น าแนวความคิดของไทเลอร์ เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ จุดประสงค์ ประสบการณ์การเรียนรู้  หรือกิจกรรม   
การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ หรือที่เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า“ห่วงวงกลมของไทเลอร์”  
(Tyler’s  Loop) 

  วอลเบสเซอร์ได้น าองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ 
(ThePuissance Analysis Matrix)โดยการวิเคราะห์ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagné) ซึ่งได้แก่ รูปแบบของการเรียนรู้ (Learning Types) และ
พฤติกรรมการเรียนรู้องผู้เรียนที่แสดงออกมาให้เห็นได้ (Performance Classes) มาสร้างเป็นตาราง
วิเคราะห์ปุยแซงค์ 
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  รูปแบบการเรียนรู้ของกานเย่มี 8 ประเภท แต่ได้รับการดัดแปลงเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับการประเมินเพียง 6 ประเภท ได้แก่ 1) ความรู้แบบลูกโซ่ 2) ความรู้แบบเชื่อมโยงโดยใช้
ค าพูด 3) ความรู้แบบผสมผสาน 4) ความรู้แบบแนวคิด 5) ความรู้แบบหลักการ และ6) ความรู้แบบ
แก้ปัญหา  รูปแบบทั้ง 6 ประเภทนี้เป็นความรู้ที่เรียงจากง่ายไปหายาก  โดยประเภทที่ 1 คือความรู้
แบบลูกโซ่จะง่ายที่สุด และความรู้แบบแก้ปัญหาจะยากที่สุด และเป็นรูปแบบความรู้ที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  เพราะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  ในตาราง
วิเคราะห์ปุยแซงค์ รูปแบบความรู้ทั้ง 6 ประเภทนี้  มีการให้ค่าน้ าหนักส าหรับการพิจารณาประเมิน
หลักสูตร รายละเอียดของรูปแบบตามความรู้ทั้ง 6 ประเภท  ซึ่งมีความต่อเนื่องกันได้เรียงล าดับจาก
ง่ายไปยาก ดังนี้ 
  1. ความรู้แบบลูกโซ่ เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้เป็นล าดับขั้นตอน
ต่อเนื่อง และระดับความยากสูงขึ้นตามล าดับ เช่น การท่อง การปฏิบัติการที่ เคยท า  เป็นต้น  
(มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1) 
  2. ความรู้แบบเชื่อมโยงโดยใช้ค าพูด เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียน สามารถน าล าดับ
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน มาอธิบายความเชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของความรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนด้วยค าพูดได้เช่นการท่องกลอน ค าคล้องจอง (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2) 
  3. ความรู้แบบผสมผสาน เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนสามารถผสมผสานความรู้ต่างๆ 

ที่เคยเรียนมา สามารถจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบความเหมือน และความต่าง เช่น สามารถบอก
ความแตกต่างของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า สามารถแยกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
บอกความเหมือนและความแตกต่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมคางหมู (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ3) 
  4. ความรู้แบบแนวคิด เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้แบบผสมผสานมา
ท าให้เกิดแนวคิด หรือสามารถชี้ประเด็นหรือระบุสาระส าคัญของเรื่องที่เรียนได้ถูกต้องเช่น รู้ว่าแมลง
มีลักษณะส าคัญอย่างไร ประชาธิปไตย มีความหมายส าคัญอย่างไร (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4) 
  5. ความรู้แบบหลักการ เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานแนวคิดหลายๆ 
แนวคิดเข้าด้วยกัน จนท าให้เกิดเป็นหลักการใหม่ๆ ได้ โดยความสามารถในการอธิบาย หลักการ 
กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆได้ เช่น สามารถอธิบายหลักการในการถนอมอาหารได้ (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5) 
  6. ความรู้แบบแก้ปัญหา เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ต่างๆ ที่ได้มา
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นสามารถแก้ปัญหาน้ าขุ่นได้ สามารถแก้ปัญหาน้ ากระด้างได้ เป็นต้น
(มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 6) 
  ส าหรับประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกมาให้เห็นได้นั้น 
กานเย่ได้ก าหนดไว้เป็น 9 ชนิด ซึ่งเรียงล าดับจากพฤติกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ดังนี้ 
1) การบอกชื่อ 2) การเลือก 3) การบอกเกณฑ์4) การจัดล าดับ (5) การสาธิต 6) การสร้าง  
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7) การอธิบายหรือบรรยาย 8) การจ าแนก และ 9) การประยุกต์ใช้เกณฑ์ พฤติกรรมการเรียนรู้      
ทั้ง 9 ประเภทนี้มีการให้ค่าน้ าหนักตามความยากง่าย ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ระดบัที่ 1 เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ชนิด 
แต่ละชนิดจะมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนนดังนี้ 
  1. การบอกชื่อหรือชี้ (Name) หรือชี้เพื่อแสดงถึงความสามารถท่ีจ าสิ่งที่เรียนได้ เช่น 
การเรียกชื่อสิ่งของได้ ครูชี้แล้วเด็กบอกชื่อได้ 
  2. การเลือกหรือการบอกลักษณะ (Identify) บอกลักษณะของสิ่งของ เช่น บอกลักษณะ
ของแมลงได ้

  3. การบอกกฎเกณฑ์ (State a Rule) บอกกฎเกณฑ์ที่ท่องไว้ได้ เช่น การท่องสูตร
คูณ บอกหลักการ (Principle) สะท้อนของแสง 
  ระดับที่ 2 เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ยากกว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับที่ 1 
ประกอบด้วยพฤติกรรม 2 ชนิด แต่ละชนิดจะมีค่าน้ าหนักปานกลางคือ มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน ดังนี้ 
  1. การจัดล าดับ (Order) เรียงล าดับสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น 
การเรียงล าดับตัวเลข เรียงล าดับเหตุการณ์ เรียงล าดับพระมหากษัตริย์ไทย เป็นต้น 

  2. การสาธิต (Demonstration)แสดงวิธีการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ถูกต้องตามล าดับ
ขั้นตอน เช่น การสาธิตการพรวนดิน สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

  ระดับท่ี 3 เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยากกว่าทุกระดับประกอบด้วยพฤติกรรม   
4  ชนิด  และแต่ละชนิดจะมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน  ดังนี้ 
  1. การสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา (Construction) สามารถสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น  
การสร้างรูปแบบ (Model) การสร้างรูปร่างต่างๆจากทราย การปั้นรูปสัตว์ต่างๆโดยใช้ดินน้ ามัน  
การสานกระเป๋าจากไม้ไผ่ เป็นต้น 

  2. การอธิบายหรือบรรยาย (Describe) สามารถอธิบายหรือบรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
ถูกต้องตามก าหนด เช่น บรรยายการปฐมพยาบาลเมื่อถูกสารเคมี  การบรรยายลักษณะของผู้น า  
การบรรยายเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เป็นต้น  
  3. การจ าแนกหรือแยกแยะ (Distinguish) สามารถจ าแนกแยกแยะประเภทของสิ่ง
ต่างๆได้ เช่น จันทรุปราคากับสุริยุปราคา ดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ เป็นต้น 

  4. การประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ (Apply a Rule)สามารถน าการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ
แล้วน าไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น a2 –b2 =  (a – b)(a + b) ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
  ตามหลักการเรียนรู้ของกานเย่ ความรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยากหรืออยู่ในอันดับ
สูงๆ มากเท่าใด  ก็จะเป็นความรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง  และสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ให้
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เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น  หลักสูตรใดที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และแสดงพฤติกรรม
การเรียนรู้ในขั้นสูง หลักสูตรนั้นย่อมเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพดี การวิเคราะห์เป็นไปตามตารางที่ 6.1 

 

ตารางที่ 6.1 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบบปุยแซงค์ 
 

 

พฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

รูปแบบของความรู ้
แบบ 

ลูกโซ ่

(น.น.= 1) 

แบบ
เชื่อมโยง 

(น.น. = 2) 

แบบ
ผสมผสาน 

(น.น.= 3) 

แบบ
แนวคิด 

(น.น.= 4) 

แบบ
หลักการ 
(น.น.= 5) 

แบบ
แก้ปัญหา 
(น.น. = 6) 

บอกช่ือ/ชี ้
(น.น. = 1) 

      

เลือกหรือบอกลักษณะ 

(น.น. =1) 
      

บอกกฎเกณฑ ์

(น.น. = 1) 

      

จัดล าดับ 

(น.น. = 2) 

      

สาธิต 

(น.น. = 2) 

      

สร้าง 
(น.น. = 3) 

      

อธิบาย/บรรยาย 

(น.น. = 3) 

      

จ าแนกหรือแยกแยะ 

(น.น. = 3) 

      

ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ ์

(น.น. = 3) 

      

 

  ขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ 
  ขั้นที่ 1 น าองค์ประกอบของหลักสูตร คือ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ทั ้งหมดของหลักสูตรมาวิเคราะห์ดูว่า  ในแต่ละข้อของแต่ละ
องค์ประกอบ เป็นความรู้ในลักษณะแบบใด และพฤติกรรมการเยนรู้นั้นอยู่ในล าดับหรือขั้นไหน เช่น 
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สมมุติว่า  หลักสูตรภาษาไทยมีจุดประสงค์ 3 ข้อ  มีกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ข้อ และมีการวัดผล
ประเมินผล 3 ข้อ รวมทั้งหมด 9 ข้อ น าทั้ง 9 ข้อนี้มาวิเคราะห์ลงในตารางที่ 6.2 

 

ตารางที่ 6.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ 
 

ข้อที ่ องค์ประกอบ แบบ
ความรู ้

เหตุผล 

(เพราะช่วยให้ นร.สามารถ....) 
พฤติกรรม 

การเรยีนรู ้
 

จ1 

จุดประสงค์  (จ) 
สามารถเล่าเรื่องง่าย ๆ เกี่ยวกับสตัว์เลี้ยง
จากประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อืน่เข้าใจได้ 

 

ผสมผสาน 

 

ผสมผสานสิ่งท่ีเคยประสบมาเล่า
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 

 

บรรยาย 

จ2 สามารถเล่าเรื่องง่าย ๆ เกี่ยวกับสตัว์เลี้ยง
จากประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อืน่เข้าใจได้ 

ผสมผสาน ผสมผสานสิ่งท่ีเคยประสบมาเล่า
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 

บรรยาย 

จ3 อ่านเขียนใช้ค าใหม่ต่อไปนี้.....ได ้ แก้ปัญหา ใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาโดย
อ่านเขียนและใช้ค าใหมไ่ด ้

ประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ ์

 

ก1 

กิจกรรมการเรียนการสอน (ก) 
ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องสตัว์เลีย้ง 
จากประสบการณ ์

 

ผสมผสาน 

 

ผสมผสานประสบการณเ์ดิมเรื่อง
สัตว์เลี้ยง 

 

บรรยาย 

ก2 ครูออกเสียงแล้วให้นักเรียนออกเสยีงตาม ลูกโซ ่ ออกเสียงตามครูเป็นล าดับ
ต่อเนื่อง 

สาธิต 

 

ก3 ครูชูบัตรค าให้นักเรียนช้ีภาพ  หรอืของจริง
ให้ตรงความหมายของค า 

เชื่อมโยง เชื่อมโยงความหมายของค ากับ
ภาพหรือของจริงได ้

บอกช่ือ 

หรือช้ี 

 การวัดผล  (ว)    

ว1 สังเกตการใช้ภาษาในการเล่าและสนทนา ผสมผสาน ผสมผสานประสบการณเ์ดิมเรียบ
เรียงเป็นค าพูดได ้

บรรยาย 

ว2 สังเกตการกล้าพูด หลักการ น าหลักการในการพูดไปใช้ 

ให้เป็นนิสัย 

สาธิต 

 

ว3 ตรวจสอบความถูกต้องในการอ่าน เขียน 
และใช้ค าในบทเรียน 

แก้ปัญหา สามารถใช้ความรู้ที่เรยีนมาในการ
อ่านเขียนและใช้ค า 

ประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ ์

 

  ขั้นที่ 2  น าจุดประสงค์การเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนการสอน  และการวัดผล
ประเมินผลทั้ง 9 ข้อ ที่ผ่านการวิเคราะห์ใส่ในตารางวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ตามตัวอย่างตารางที่ 6.3 
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ตารางที่ 6.3 ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยลงในตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ 

 

 

พฤติกรรม 

การเรยีนรู ้

รูปแบบของความรู ้
แบบ 

ลูกโซ ่

(น.น. = 1) 

แบบ
เชื่อมโยง 

(น.น. = 2) 

แบบ
ผสมผสาน 

(น.น. = 3) 

แบบ
แนวคิด 

(น.น. = 4) 

แบบ
หลักการ 
(น.น.= 5) 

แบบ
แก้ปัญหา 
(น.น. = 6) 

บอกช่ือ/ชี ้
(น.น. = 1) 

 ก3=2 

(รวม=2) 

    

เลือกหรือบอกลักษณะ 

(น.น. = 1) 
      

บอกกฎเกณฑ ์

(น.น. = 1) 

      

จัดล าดับ 

(น.น. = 2) 

      

สาธิต 

(น.น. = 2) 

ก2=2 

(รวม=2) 

   ว2=10 

(รวม=10) 

 

สร้าง 
(น.น. = 3) 

      

 

อธิบาย/บรรยาย 

(น.น. = 3) 

  จ1=9 

จ2=9 

ก1=9 

ว1=9 

(รวม=36) 

   

จ าแนกหรือแยกแยะ 

(น.น. = 3) 

      

ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ ์

(น.น. = 3) 

     จ3=18 

ว3=18 

(รวม=36) 

 

  ขั้นที่  3 ค านวณหาค่าน้ าหนักคะแนนในแต่ละช่องของตารางวิเคราะห์โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 น้ าหนักของแต่ละช่อง = น้ าหนักของแบบความรู้ x น้ าหนักของพฤติกรรมการเรียนรู้ x จ านวนข้อในช่องนั้น 
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  จากตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์นั้น ในช่องความรู้แบบเชื่อมโยงโดยใช้ค าพูด และพฤติกรรม
การเรียนรู้ชนิดบอกชื่อหรือชี้ จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพียง 1 ข้อ (ก3) น้ าหนักของช่องนี้  คือ 
2x1x1  =  2  หรือในช่องความรู้แบบผสมผสานและพฤติกรรมการเรียนรู้ชนิดบรรยายจะมี จ1, จ2  

ก1, ว1,  รวม 4 ข้อ  ดังนั้น  น้ าหนักของช่องนี้คือ  4x3x3 =  36 เป็นต้น 

  ขั้นที่ 4 หลังจากได้น้ าหนักคะแนนของแต่ละช่องแล้ว ขั้นต่อไปคือใช้สูตรของปุยแซงค์ 
เพ่ือค านวณหาค่าคุณภาพของหลักสูตรเรียกเป็นค่าการวัดของปุยแซงค์ (The Puissance Measure) 

ใช้ตัวอักษรย่อว่า P.M. 

 

 

 

 

 

  จากตัวอย่างที่ก าหนดจะเห็นว่า คุณภาพของหลักสูตรหรือค่า P.M.  มีดังนี้ 

  P.M.=  2+2+10+36+36    =    
9

84

    
=    9.33 

  ขั้นที่ 5 น าผลที่ค านวณได้มาแปลผล โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลคือ 

  ค่า  P.M.  ตั้งแต ่   1.00- 3.99  หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพต่ าหรือควรแก้ไข 

  ค่า  P.M.  ตั้งแต่    4.00- 9.99  หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพปานกลางหรือใช้ได้ 
  ค่า  P.M.  ตั้งแต่  10.00-18.00  หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดี 
  การแปลผลจากตัวอย่างที่ก าหนดมีค่ากับ 9.33 นั้น หมายถึงว่า หลักสูตรภาษาไทยมี
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
  การประเมินผลหลักสูตรวิธีนี้ สามารถใช้ประเมินหลักสูตรโดยรวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล หรือแยกประเมินทีละองค์ประกอบ 

  ข้อดีของการประเมินผลหลักสูตรวิธีนี้  มีดังนี ้
  1. สามารถประเมินตัวหลักสูตรเพ่ือให้ทราบคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม คือ
ประเมิน จุดประสงค์กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้รวมกันได้ 
  2. สามารถแยกประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือดูว่าองค์ประกอบใดมีคุณภาพ
อย่างไรจะได้พิจารณาปรับปรุงในเรื่องนั้น ๆ ให้ดีขึ้น 

  3. เป็นวิธีที่ใช้สูตรไม่ซับซ้อน จึงง่ายต่อการค านวณ 

 

 

P.M.    = 
ผลบวกของน้ าหนักของทุกช่องในตารางปุยแซงค ์

จ านวนข้อที่น ามาวิเคราะห ์
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  ส าหรับข้อจ ากัดของวิธีนี้  คือ 

  1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของหลักสูตรว่าจะมีรูปแบบความรู้  หรือ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ใดบ้างในตารางวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
หลักสูตรเขียนไว้ไม่ละเอียดและชัดเจน 

  2. ผู้ประเมินมองข้ามหน่วยย่อยๆ ที่ส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ ท าให้ไม่ได้น ามา
วิเคราะห์ในตาราง 
 2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์   
  ไทเลอร์ (Tyler) เสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นในการพิจารณา
ความส าคัญของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment Model) โดยได้เสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับ  
การประเมินหลักสูตรว่าเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่  ส่วนที่ประสบผลส าเร็จที่ควรเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป และส่วนที่ไม่ความส าเร็จควร
ปรับปรุงแก้ไข และการประเมินเน้นการประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษาในภาพรวมเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูล  ผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค  ตลอดจนความต้องการทางการศึกษาให้สาธารณชน
ได้รับรู้และน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายทางการศึกษา ส าหรับการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ 
ไทเลอร์  สรุปได้ดังนี้ (Tyler, 1971: 104-125) 
  2.1 โครงสร้างการประเมินหลักสูตร 

   การประเมินหลักสูตรเป็นการศึกษารายละเอียดองค์ประกอบของกระบวนการจัด
การศึกษา 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดังภาพประกอบที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6.1 รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร์ 
 

 

จุดมุ่งหมาย 

ประสบการณ์การเรียนรู้ การตรวจสอบสัมฤทธิผล 
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  2.2 กระบวนการในการประเมินหลักสูตร 

   ในกระบวนการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  
และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณค่าของหลักสูตร ส าหรับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล  กระบวนการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ แสดงเป็นแผนภูมิดังภาพประกอบที่ 6.2 

ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6.2 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
(ที่มา Tyler, 1971: 125) 

ก าหนดเนื้อหาสาระและ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

เลือกวิธี 

การเรยีนการสอน 

ประเมินผล 

การเรยีนรู ้
วัดพฤติกรรม 

หลังเรียน 

ถ้าผลการวัด 

ก่อนเรียนดีกว่า 
ถ้าผลการวัด 

หลังเรียนดีกว่า 

ปรับ
ปรุง 

ยกเลิกหรือ
ปรับปรุง
หลักสตูร 

วัดพฤติกรรม 

ก่อนเรียน 

ก าหนด 

จุดมุ่งหมาย 

ก าหนด 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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   จากรูปที่ 6.2 กระบวนการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goal Sources) ได้แก่ นักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระ เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่
ก าหนดขอบเขตของจุดมุ่งหมาย ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น 

   2.2.2 ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน 
ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องการวัดหลังจากจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   2.2.3 ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
   2.2.4 เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะท าให้เนื้อหา หรือประสบการณ์
ที่วางไว้ประสบความส าเร็จ 

   2.2.5 ประเมินผลด้วยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แล้วน าผลมาใช้ในการตัดสินใจเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง หากหลักสูตรไม่บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ก็จะต้องมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น และกรณีที่สอง ถ้าบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายก็จะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุง การก าหนดจุดมุ่งหมายให้
สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 

 3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์  
  แฮมมอนด์ (Hammond, 1973: 157-170)  ได้น าเสนอโครงสร้างและรูปแบบของ    
การประเมินหลักสูตรที่เป็นระบบขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการประเมินหลักสูตร สาระส าคัญของ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของแฮมมอนด์  มีดังนี้ 
  3.1 โครงสร้างของการประเมินหลักสูตร 

   แฮมมอนด์ ได้แบ่งโครงสร้างของการประเมินหลักสูตรออกเป็นมิติ (Dimension) 
3 มิติ ประกอบด้วย 

   3.1.1 มิติด้านการสอน (Instructional Dimension) ประกอบด้วย ตัวแปร
ต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา วิธีการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ 

   3.1.2 มิติด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Behavioral Dimension) 
ประกอบด้วย ตัวแปรต่างๆได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

   3.1.3 มิติด้านสถาบัน (Institutional Dimension) ประกอบด้วยตัวแปร
ต่างๆ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัว และชุมชน 

   มิติในการประเมินหลักสูตรทั้ง 3 มิติ  ต่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันใน 

มิติทั ้ง 3 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของหลักสูตรพิจารณาจากปฏิสัมพันธ์ของ 3 มิติดังกล่าว  
ซ่ึงความสัมพันธ์ดังกล่าวนับว่าเป็นองค์ประกอบ  (Factor)  ที่จะพิจารณาในการประเมิน รวมทั้งหมด
ถึง  90 องค์ประกอบ  ดังแสดงให้เห็นในแผนภูมิในภาพประกอบที่ 6.3 
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ภาพประกอบที่ 6.3 โครงสร้างองค์ประกอบที่ได้รับการประเมินตามแนวคิดของแฮมมอนด์ 
ที่มา  (Hammond, 1973: 160) 

 

  ในการประเมินหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องพิจารณา องค์ประกอบต่างๆ  ให้ครบทั้ง 
90 องค์ประกอบ การที่จะก าหนดว่าจะประเมินองค์ประกอบใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะประเมิน
หลักสูตรในระดับใด อาทิ ระดับชาติ ระดับช่วงชั้นเรียน ระดับชั้นเรียน หรือระดับรายวิชา 

  3.2 กระบวนการประเมินหลักสูตร 

   แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ เป็นการประเมินหลักสูตรที่ก าลัง
ด าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป 
ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ซึ่งในท่ีนี้จะอธิบายโดยสรุปดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินว่าจะเริ่มต้นการประเมินที่หลักสูตรระดับใด 
หลักสูตรวิชาอะไร 

   ขั้นที่ 2  ก าหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันให้ชัดเจน 

   ขั้นที่ 3  ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญ 3 ประการคือ 
1) พฤติกรรมของผู้เรียนที่จะแสดงให้เห็นว่าประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ 2) เงื่อนไขของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น 3) เกณฑ์ของพฤติกรรมที่จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์มากน้อย
เพียงใด 

นักเรียน ครอบครัว ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ครู 

มิติด้านสถาบัน 

การจัดระบบ 

เนื้อหา 

วิธีการ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

งบประมาณ 

มิติด้านเนื้อหา 

 
จิตพิสัย 

   พุทธิพิสยั 

ทักษะพิสยั 

มิติด้านพฤติกรรม 
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   ขั้นที่ 4 ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ส าหรับผลการประเมินจะเป็น
ตัวก าหนดในการพิจารณาหลักสูตรที่ด าเนินการใช้อยู่เพ่ือการตัดสิน รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร 

   ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลภายในองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแท้จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นผลสะท้อนกลับไปสู่วัตถุประสงค์      
เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ และเป็นการตัดสินว่าหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด 

   ขั้นที่ 6 พิจารณาสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
 4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค 

  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Stake) เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ 
ยึดเกณฑ์เป็นหลักโดยเรียกว่า The Stake’s Congruence Contingency Model สเตค มีความเชื่อ
ว่าการประเมินหลักสูตร เป็นการบรรยายสิ่งที่ถูกประเมินและตัดสินคุณค่าของหลักสูตรโดยอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการเปรียบเทียบทั้งกับมาตรฐานและกับหลักสูตรอ่ืนๆ  สเตคได้
น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ (Stake, 1973: 106-128) 
  4.1 โครงสร้างของการประเมินหลักสูตร 

   สเตคได้เสนอโครงสร้างที่จะต้องประเมินหลักสูตร 3 ด้าน ดังนี้ 
   4.1.1 ด้านสิ่งที่มาก่อนหรือสภาพก่อนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถึง 
สิ่งต่างๆ หรือสภาวการณ์ต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดหลักสูตรและเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนการใช้หลักสูตรแล้ว 
ประกอบด้วย 

    4.1.1.1 นักเรียน เช่น ความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์เดิม 

    4.1.1.2 ครูผู้สอน เช่นวุฒิ ความเข้าใจ และความพร้อมที่มีต่อการสอน   
ตามหลักสูตรนั้นๆ 

    4.1.1.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

    4.1.1.4 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

    4.1.1.5 อาคารสถานที่ 
    4.1.1.6 การบริหารจัดการของโรงเรียน 

    4.1.1.7 ลักษณะของชุมชน 

   4.1.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Process or Transactions)  
หมายถึง  ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้สอนกับผู้ปกครอง เป็นต้น ในกระบวนการเรียนการสอน สเตคอธิบายประเด็นส าคัญที่ควร
ประเมินใน 5 ประเด็น  คือ  1) การสื่อสาร  2) การจัดแบ่งเวลา  3) การล าดับเหตุการณ์  4) การให้
ก าลังใจ  และ  5) บรรยากาศของสิ่งแวดล้อม 
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   4.1.3 ด้านผลผลิตหรือผลที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) หมายถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2) เจตคติของผู้เรียน 3) ทักษะ
ของผู้เรียน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับผุ้สอน และ 5) ผลที่เกิดขึ้นกับสถาบัน 

  4.2 กระบวนการประเมินหลักสูตร 

   สเตคได้ก าหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรว่าเป็นการบรรยายสิ่งที่ถูกประเมิน 
และตัดสินคุณค่าโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว 
ฉะนั้นการประเมินหลักสูตรจึงมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการประเมินหลักสูตร 

   ในขั้นนี้เป็นการด าเนินการเพ่ือเตรียมการก่อนการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การตั้งเกณฑ์ในการวิเคราะห์หลักสูตร 

    เกณฑ์ที่ตั้งขึ้นนั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างของการประเมินที่ก าหนด 

ไว้แล้ว  ได้แก่  ด้านสิ่งที่มาก่อน  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต 

   2. การรวบรวมข้อมูล 

    ภายหลังที่ได้ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตร
แล้ว  ผู้ประเมินหลักสูตรต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาใช้พิจารณา ซึ่งจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 การรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Data) 
ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ชนิด คือ 

     2.1.1 การรวบรวมข้อมูลที่อธิบายสิ่งที่คาดหวังของหลักสูตรเกี่ยวกับ
สิ่งที่มีมาก่อน กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร 

     2.1.2 การรวบรวมข้อมูลที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง 
ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดสอบ และอ่ืนๆ เกี่ยวกับสิ่งที่มีมาก่อน กระบวนการ และผลผลิตของ
หลักสูตร 

    2.2 การรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงตัดสิน (Judgmental Data) 
ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ชนิด ได้แก่ 

     2.2.1 การรวบรวมข้อมูลที ่เป ็นเกณฑ์มาตรฐาน (Standards) 

ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าควรใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน 

     2.2.2 ข้อมูลที่เป็นการตัดสินของบุคคลต่างๆ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสเตคสรุปแสดงตามตารางที่ 6.4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.4 การเตรียมการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของสเตค 
 

 ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์หลักสตูร 

เกณฑ์ในการวเิคราะห์หลักสตูร ข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงตัดสิน 

 ผลที่คาดหวัง ผลที่เกดิขึ้น มาตรฐานที่ใช้ การตัดสินใจ 

1. สภาพก่อนเริ่มโครงการ (Anteccedent) 

1.1 บุคลิกและนสิัยของนักเรียน 

1.2 บุคลิกและนสิัยของคร ู
1.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
1.4 อุปกรณ์การเรียนการสอน 

1.5 อาคาร สถานท่ี 

1.6 ระบบการจัดโรงเรียน 

1.7 ชุมชน 

    

2. กระบวนการเรียนการสอน 

   (Insructional Process or Transaction) 

2.1 การสื่อสาร 
2.2 การจดัแบ่งเวลา 
2.3 การล าดับเหตุการณ ์

2.4 การให้ก าลังใจ 

2.5 บรรยากาศแวดล้อมในการเรยีน  

    

3. ผลที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 

3.1 ความส าเรจ็ของนักเรียน 

3.2 เจตคติของนักเรียน 

3.3 ทักษะของนักเรียน 

3.4 ผลที่ครูได้รับ 

3.5 ผลที่สถาบันได้รับ 

    

 

   ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตร 

   ในขั้นนี้การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากขั้นเตรียมมาด าเนินการพิจารณา
ความสัมพันธ์  และความสอดคล้องของข้อมูลและตัดสินคุณค่า โดยการพิจารณาความสัมพันธ์และ
ความสอดคล้องของข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้เฉพาะในส่วนของข้อมูลเชิงบรรยายมาพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของข้อมูล ดังแสดงไว้ในภาพประกอบที ่6.4  
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ภาพประกอบที ่6.4 การพิจารณาข้อมูลด้านการบรรยายตามการประเมินของสเตค 

 

   จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นการพิจารณาข้อมูลใน  2 ลักษณะ ต่อไปนี้ 
   1. การพิจารณาความสัมพันธ์โดยพิจารณาข้อมูลตามแนวตั้งว่าหลักสูตรนั้นมี
ความสัมพันธ์กันในตัวหรือไม่ ระหว่างสภาพก่อนเริ่ม กระบวนการที่ใช้ และผลผลิต โดยพิจารณาทั้ง
ความมุ่งหวัง และผลที่สังเกต 

   2. การพิจารณาความสอดคล้อง โดยพิจารณาข้อมูลตามแนวนอนว่าหลักสูตรนั้นมี
ความสอดคล้องกันระหว่างความมุ่งหวังกับผลที่เกิดข้ึน 

   ขั้นที ่3 การตัดสินคุณค่าของหลักสูตร 

   สเตค ได้ให้ความเห็นว่า ในการประเมินหลักสูตรต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน 
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ  และตัดสินคุณค่าของหลักสูตร  อย่างไรก็ตามการน าข้อมูลเชิงบรรยายมา
เปรียบเทียบเพ่ือการตัดสินคุณค่านั้นอาจท าได้ใน  2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. การตัดสินโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดังได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ขั้นเตรียมการประเมินหลักสูตร ซึ่งผู้ประเมินจะต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินขึ้น เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้พิจารณาความสัมพันธ์และความสอดคล้องแล้วมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือตัดสิน
คุณค่าของหลักสูตรต่อไป 

   2. การตัดสินโดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืน การเปรียบเทียบในลักษณะนี้เป็น
การน าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนหรือหลักสูตรอ่ืน ทั้งในด้านสภาพก่อนเริ่มโครงการ  
กระบวนการ  และผลผลิต  เพ่ือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรต่อไป 

ความมุ่งหวัง 
ด้านสภาพก่อนเริ่ม

โครงการ

ความมุ่งหวัง 
ด้านกระบวนการที่ใช้ 

ความมุ่งหวัง 
ด้านผลผลิต 

ผลที่สังเกต 

ด้านผลผลิต 

ผลที่สังเกต 

ด้านกระบวนการที่ใช้ 

ผลที่สังเกต 

ด้านสภาพก่อนเริ่ม
โครงการ

ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

ความสอดคล้อง 

ความสอดคล้อง 

ความสอดคล้อง 
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 5. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส  
  โพรวัส (Provus) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยให้ชื่อว่า การประเมินผล 

ความแตกต่างหรือการประเมินความไม่สอดคล้อง (Provus’s Discrepancy Evaluation Model)

โดยโพรวัสเสนอทฤษฎีการประเมินและทฤษฎีการจัดการมาเป็นแนวในการประเมิน  สรุปได้ดังนี้
(Provus, 1973: 170-217) 
  5.1 โครงสร้างของการประเมินหลักสูตร 

   โพรวัส (Provus) ได้แบ่งโครงสร้างส าคัญของการประเมินออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย การออกแบบ (Design) ทรัพยากรหรือสิ่งที่ก าหนดขึ้นเมื่อใช้หลักสูตร (Installation) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิตของหลักสูตร (Product) และประโยชน์และความคุ้มค่า (Cost Benefit) 
  5.2 กระบวนการประเมินหลักสูตร 

   โพรวัสมีแนวคิดในการประเมินผลในเชิงเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด การปรียบเทียบดังกล่าวจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ต่อไป ส าหรับกระบวนการประเมินหลักสูตรของโพรวัส  สรุปได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การก าหนดมาตรฐาน (Standard – S) 
   ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะต้องก าหนด “มาตรฐาน” ของสิ่งที่ต้องการวัด เช่นมาตรฐาน
ด้านเนื้อหา  เป็นต้น 

   ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ (Performance - P) 
   ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ต่อเนื่องจากการด าเนินการในขั้นแรก กล่าวคือ ภายหลังจากการ
ก าหนดมาตรฐานของสิ่งที่ต้องการวัดเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานจาก
การปฏิบัติจริงใน  สิ่งที่ต้องการวัดข้อมูลดังกล่าวนี้  ควรเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 

   ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบ (Compare – C) 
   ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้ประเมินน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 1 

   ขั้นที่ 4 การศึกษาความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้อง (Discrepancy – D) 
   ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะน าผลจากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 3 มาศึกษาพิจารณาว่า
ความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องระหว่างผลการปฏิบัติจริงกับเกณฑ์มาตรฐานนั้นเกิดจากอะไร 

มีช่องว่างอะไรเกิดข้ึนกับผลที่คาดหวังบ้าง 
   ขั้นที่ 5 การตัดสินใจ (Decision Making) 
   ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะส่งผลประเมินไปให้ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะยกเลิกการใช้หลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  
หรือเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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   จากกระบวนการประเมินหลักสูตรของโพรวัสดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบาย
เป็นรูปแบบตามภาพประกอบที ่6.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6.5 กระบวนการประเมินหลักสูตรของโพรวัส 

ที่มา  (Provus, 1973: 171) 

  ทั้งนี้การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของโพรวัส จะต้องประเมินโครงสร้างของการ
ประเมินหลักสูตรให้ครบทั้งในด้านการออกแบบทรัพยากร หรือสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้หลักสูตร 
กระบวนการ ผลผลิต และความคุ้มค่าด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามกระบวนการของ การประเมินแล้ว 
แนวคิดนี้นับว่าอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประเมินหลายประการ อีกท้ังยังเป็นกระบวนการที่น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านการพัฒนาหลักสูตรด้วย 

 6. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 

  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971: 128-142) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
ว่าเป็นกระบวนการบรรยาย การหาข้อมูล และการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือก โดยได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรและกระบวนการในการประเมินหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้างของการประเมินหลักสูตร 

   สตัฟเฟิลบีมได้ก าหนดโครงสร้างของการประเมินหลักสูตรโดยใช้ชื่อย่อเรียกว่า
CIPP Model  ประกอบด้วย 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ยกเลิก 

ความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องระหว่าง 
การปฏิบัติจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัดสินใจ 

เปรียบเทียบ 

ปรับปรุง 

การปฏิบัติจริง 
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   6.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 
    การประเมินสภาพแวดล้อมนี้เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตร อาทิ ความต้องการของสังคม ความเป็นไปได้ของสภาพการณ์ที่
คาดหวังกับสภาพที่แท้จริง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น 

   6.1.2 การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation) 
    การประเมินตัวป้อนเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านทรัพยากรหรือ
สรรพก าลังต่างๆ ที่มีอยู่ เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะน าทรัพยากรหรือสรรพก าลังใดบ้างมาให้    
การสนับสนุน เพ่ือให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบรรลุผล 

   6.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) 

    การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินหลักสูตรเพ่ือค้นหาจดุบกพร่อง
ของรูปแบบในการด าเนินงานตามที่คาดหวังไว้ หรือจุดบกพร่องของการด าเนินงานในการทดลองใช้
หลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินงาน 
ที่เหมาะสมต่อไป 

   6.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  
    การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด 

  6.2 ความเข้าใจเบื้องต้นในการตัดสินใจ 

   สตัฟเฟิลบีมให้ความส าคัญกับการหาข้อมูลเพ่ือการตัดสินในการหาทางเลือกจึงควร
ท าความเข้าใจในเบื้องต้น 2 ประการ คือสถานการณ์ในการตัดสินใจ และประเภทของการตัดสินใจ 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   6.1.2 สถานการณ์ในการตัดสินใจ (Decision Settings) ตามปกติสถานการณ์
ในการตัดสินใจโดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

    6.1.2.1 ด้านข้อมูลที่มีอยู่ (Information Grasp) กล่าวคือการตัดสินใจ
จ าเป็นต้องค านึงถึงว่า ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อยู่มากน้อยเพียงใด 

    6.1.2.2 ด้านความเปลี่ยนแปลงที่ ให้ เกิดขึ้น (Degree of Change) 
กล่าวคือการตัดสินใจใดๆ ผู้ประเมินจะต้องค านึงว่าเมื่อกระท าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มากน้อยเพียงใด 

    ด้วยองค์ประกอบทั้ง 2 ประการดังกล่าว เมื่อมีสถานการณ์ในการ
ตัดสินใจย่อมจะมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่  และความเปลี่ ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
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     1) สถานการณ์การตัดสนิใจแบบ Homeostatic เป็นสถานการณ์
การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่มีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจจ านวนมาก  
     2) สถานการณ์การตัดสนิใจแบบ Incremental เป็นสถานการณ์
การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจก็มีจ านวน
น้อยเช่นกัน  
     3) สถานการณ์การตัดสินใจแบบ Neomobilistic เป็นสถานการณ์
ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่ว่าข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจอยู่น้อย  
     4) สถานการณ์การตัดสินใจแบบ Metamorphism เป็นสถานการณ์
ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  และมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจมาก 

    6.1.2.3 ประเภทของการตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ในการตัดสินใจ
ทั้ง 4 ลักษณะนั้น หากพิจารณาในแง่ของวิธีการกับผลที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง อาจจ าแนกการตัดสินใจออกได้4ประเภท  ดังแผนภูมิจากรภูาพประกอบที่ 6.6 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่6.6 ประเภทและความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เป็นจริง 
                                      ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม 

ที่มา (Stufflebeam, 1971 : 131) 

    จากภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างที่จะต้องประเมิน 
4 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิตกับประเภทของการตัดสินใจ 4 ประเภท 

สิ่งที่คาดหวัง 

(1) 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การวางแผน 

(Planning Decisions) 

(2) 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

โครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

(3) 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การน าไปใช้ 

(Implementing Decisions) 

(4) 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์   
(Recycling Decisions) 

สิ่งที่เป็นจริง 

ผลที่เกิดขึ้น 

วิธีการ 
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โดยพิจารณาในมุมมอง 2 มิติ คือ วิธีการกับผลที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  
ส าหรับประเภทของการตัดสินใจทั้ง  4  ประเภท  มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
      1) การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) 
เป็นการตัดสินใจโดยคาดหวังว่า จะต้องการให้เกิดผลทางการศึกษาอย่างไร การตัดสินใจประเภทนี้จึง
น ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรือในการวางแผนการจัดการศึกษาจึง
เรียกว่า “การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน” เช่น ความคาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12 ปีไปแล้ว ควรมีลักษณะเด่นที่พึงประสงค์อะไรบ้าง เป็นต้น 

      2) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structuring Decisions)  
เป็นการตัดสินใจโดยคาดหวังว่า ถ้าหากต้องการให้เกิดผลทางการศึกษาเป็นไปตามที่คาดหวังไว้  
ควรจะวางโครงสร้างหรือวางรูปแบบของการใช้หลักสูตรที่พึงประสงค์เอาไว้อย่างไร จึงเรียกการตัดสินใจ
ประเภทนี้ว่า “การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง” 

      3) การตัดสิน ใจเกี่ ยวกับการน าไป ใช้  ( Implementing 

Decisions) เป็นการตัดสินใจว่า ตามความเป็นจริงนั้นได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ตามแนวทาง          
ที่คาดหวังไว้ หรือไม่มีการควบคุม การปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ือให้เกิดผลตามที่ต้องการมากน้อยเพียงใด 
จึงเรียกการตัดสินใจประเภทนี้ว่า “การตัดสินใจเกี่ยวกับการน าไปใช้” 

            4) การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Recycling 

Decisions) เป็นการตัดสินใจหลังจากนักเรียนจบการศึกษาแล้ว กล่าวคือ เป็นการตัดสินว่านักเรียนมี
คุณสมบัติอย่างไร มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างไรบ้าง ตรงตามท่ีคาดหวังเอาไว้หรือไม่ สิ่งใดที่ต้อง
รักษาไว้ และสิ่งใดที่ต้องขจัดออกไปหรือน ามาปรับประยุกต์ใหม่ จึงเรียกการตัดสินใจประเภทนี้ว่า 
“การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์” 

  6.3 กระบวนการประเมินหลักสูตร 

   กระบวนการในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม น าเสนอเป็น
แผนภูมิตามรูปที่ 6.7 ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 6.7 กระบวนการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 

(ที่มา Stufflebeam, 1971: 133) 
 

   จากกระบวนการประเมินหลักสูตรดังที่ได้น าเสนอจากรูปมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ 
   ขัน้ที่ 1 ประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 
   ในขั้นนี้เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่ามี
อะไรบ้าง มีปัญหาอะไร มีสรรพก าลังที่จ าเป็นอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมนี้
จะน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจวางแผน  ส าหรับการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป  
ส าหรับวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมอาจท าได้หลายลักษณะ เช่น การท าวิจัย การน าแนวคิดทฤษฎี
ของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา และการวิเคราะห์ความคิดรวบยอด  เป็นต้น 

 

 

การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินตัวป้อน 

การประเมิน 

ผลผลิต 

ออกแบบ 

ประสบการณ์ 

ปรับปรุงหรือ 

คงรูปหรือ 

เปลี่ยนแปลง 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

ทดลอง 

การประเมินบริบท 

ด าเนินโครงการ 

ปรับปรุงกลไกการประเมิน 

ด้านบริบท 

เลิกทดลอง 

การตัดสินใจ 

การประเมิน 

กิจกรรม 

น าไปใช้ในโรงเรียน
ต่างๆ 

วางแผน 

ควบคุมการ 
ใช้หลักสูตร 
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   ขั้นที ่2 ประเมินตัวป้อน (Input Evaluation) 
   ในขั้นนี้เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยหลัก และปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อการน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจออกแบบโครงสร้างของหลักสูตร
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ส าหรับวิธีการประเมินตัวป้อนนี้
อาจกระท าได้ในหลายวิธีการ เช่น การขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ  การด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจากผลงานวิจัย  และการท าการวิจัยเชิงทดลอง  เป็นต้น 

   ขั้นที่ 3 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  
   หลังจากการด าเนินงานในขั้นที่3เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะด าเนินการทดลองใช้
หลักสูตร และประเมินด้านกระบวนการเพ่ือให้ทราบว่าวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้นั้น
ได้น ามาใช้หรือไม่ และมีปัญหาอะไรบ้าง ส าหรับวิธีการในการประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
การประเมินในด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะต้องตั้งเป็นคณะกรรมการในการประเมิน
ขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็ได้ 
   ขั้นที่ 4 ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

   ภายหลังจากการประเมินกระบวนการแล้ว จะเป็นการประเมินผลผลิต (Product 

Evaluation) เพ่ือให้ทราบว่าจากการใช้วิธีการเหล่านั้นแล้วได้ผลเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะตัดสินใจว่า  

จะปรับปรุงหรือคงไว้ หรือเปลี่ยนแปลง (Recycling)  ตัวอย่างเช่น  ในระหว่างทดลองใช้หลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลผลิต พบว่า ไม่บรรลุผลดังที่มุ่งหวัง ก็ย้อนกลับมาพิจารณาว่าในการทดลองนั้นได้ใช้
กระบวนการต่างๆ ดังที่ออกแบบไว้หรือไม่ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือจะย้อนกลับไปพิจารณาด้าน
การออกแบบประสบการณ์ว่าสมควรปรับปรุงใหม่หรือไม่อย่างไร หรือจะย้อนกลับไปพิจารณาปรับปรุง
ด้านตัวป้อน  หรือจะย้อนกลับไปพิจารณาการตัดสินใจด้านการวางแผนหรือจะตัดสินใจคงรูปเดิมไว้  
หรือจะตัดสินใจเลิกทดลอง หรือจะตัดสินใจใช้ต่อไปในโรงเรียนต่างๆ โดยปรับปรุงกลไกการประเมิน
ด้านบริบทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส าหรับการประเมินผลผลิตอาจท าได้โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์
สัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่มีอยู่ก็ได้ 
 7. รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบครบวงจรของบุญชม ศรีสะอาด 

  บุญชม ศรีสะอาด (2546:112-115) ได้น าเสนอแนวคิดในการประเมินหลักสูตรเพ่ือให้
ได้ข้อมูลต่างๆ หลังการน าหลักสูตรไปใช้แล้ว ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องใน
ด้านต่างๆ ของหลักสูตร โดยบุญชม ศรีสะอาด ได้ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรกับรูปแบบ   

การประเมินหลักสูตรของสเตค ที่ก าหนดให้ประเมินในเชิงระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ประกอบด้วย  

การประเมินตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิตได้เป็นรูปแบบการประเมินและล าดับขั้นของ         

การประเมิน  
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  รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบมีทั้งส่วนเหมือนกันและส่วนต่างกัน และมี
จุดเด่นและจุดอ่อนต่างกัน  ในการประเมินหลักสูตรนั้น นักการศึกษาและผู้ใช้หลักสูตรได้น าจุดเด่น
ของรูปแบบการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบมาใช้อย่างผสมผสานกันเป็นรูปแบบใหม่  ในส่วนนี้จะ
น าเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรของบุญชม  ศรีสะอาด ดังนี้ 
  7.1 โครงสร้างของการประเมิน 

   ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด การประเมินต้องประเมินองค์ประกอบ 

ในหลักสูตรและส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังแสดงในแผนภูมิตามภาพประกอบที่ 6.8 ดังนี้ 
 

ระบบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6.8 รูปแบบการประเมินของบุญชม ศรีสะอาด 

ที่มา  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546: 112) 
 

   จากรูปที่น าเสนอแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างในระบบหลักสูตรที่จะต้อง
ประเมิน ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ส่วนรายการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ต้องประเมิน  
ได้แก่  บริบทและผลกระทบ ในการประเมินส่วนต่างๆเหล่านี้มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   7.1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความ
ต้องการทั้งส่วนบุคคลและของสังคม ปรัชญาและนโยบายการศึกษารวมทั้งลักษณะวัฒนธรรมและ
สภาพท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาในการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา 
   7.1.2 การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและสถานภาพของครู นักเรียน อุปกรณ์ หรือสื่อการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก 
การวางแผน โดยพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ พิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการ และพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนที่คาดหวัง หรือที่ได้วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงและกับเกณฑ์มาตรฐาน 

   7.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอนการบริหารหลักสูตร  โดยพิจารณา 2 ลักษณะ 

บริบท กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ตัวป้อน 

ประเมินผล 
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กล่าวคือ  พิจารณาความสัมพันธ์กับตัวป้อนและผลผลิต  และพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
กระบวนการที่คาดหวังหรือที่ได้วางแผนไว้กับกระบวนการที่ใช้จริง และกับเกณฑ์มาตรฐาน 

   7.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ควรประเมินให้ครบทั้งด้านพุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และทักษะพิสัย ประเมินทั้งในขณะใช้หลักสูตร (ประเมินตามจุดประสงค์ย่อย) และประเมิน
เมื่อจบการเรียน (ประเมินตามจุดประสงค์ปลายทาง) โดยพิจารณา 2 ลักษณะ กล่าวคือ พิจารณา
ความสัมพันธ์กับตัวป้อนกับกระบวนการ  และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลผลิตที่คาดหวังหรือ
ที่ได้วางแผนไว้กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง และกับเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ควรประเมินติดตามผล  
(Follow Up Study)  หลังจากท่ีจบออกไปท างานอีกด้วย 

   7.1.5 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมิน
เกีย่วกับผลผลิตของหลักสูตรต่อสังคม ซึ่งจะช่วยตอบค าถามที่ว่าหลักสูตรนั้นได้ช่วยแก้ปัญหาของชาติ
หรือของสังคมหรือไม่ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันที่รับผิดชอบหรือไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้  
วิชาการต่างๆหรือไม่  เป็นต้น 

  7.2 กระบวนการประเมินหลักสูตร 

   การประเมินหลักสูตรได้ก าหนดล าดับขั้นของการประเมินตามขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภูมิตามรูปที่ 6.9 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6.9 ล าดับขั้นของการประเมินตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 

(ที่มา บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 114) 
 

   จากภาพแสดงให้เห็นล าดับขั้นการประเมินหลักสูตรที่ประเมินเรียงตามล าดับ
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การสร้างหลักสูตรที่คาดหวัง การทดลองใช้หลักสูตรที่
คาดหวัง  และการน าหลักสูตรไปใช้ โดยในแต่ละข้ันของการประเมินมีสาระส าคัญ  สรุปได้ดังนี้ 
 

 

1. การสร้างหลักสูตรที่คาดหวัง 

2. การทดลองใช้หลักสูตรที่คาดหวัง 

3. การน าหลักสูตรไปใช้ 

การประเมิน
หลักสูตร
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   7.2.1 การประเมินในขั้นการสร้างหลักสูตรที่คาดหวัง 
    ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรขั้นแรกเป็นการสร้างหลักสูตร       
ที่คาดหวัง  ซึ่งจะก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา รายการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือให้การก าหนดจุดประสงค์
เป็นไปอย่างเหมาะสม จึงควรประเมินบริบทและน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาก าหนด
จุดประสงค์ดังที่ ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น  และหลังจากสร้างหลักสูตรที่คาดหวังเสร็จควรมี           
การประเมินหลักสูตรดังกล่าว ในแง่ของความเหมาะสมความเป็นไปได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต แล้วท าการปรับปรุงหลักสูตรที่คาดหวังนั้น 

   7.2.2 การประเมินในขั้นการทดลองใช้หลักสูตรที่คาดหวัง 
    การพัฒนาหลักสูตรในขั้นนี้จะเป็นการน าเอาหลักสูตรคาดหวั งไป
ทดลองใช้  เพ่ือทราบปัญหาและประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยจะทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะที่
เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้หลักสูตรนั้น ควรเปรียบเทียบผลการใช้หลักสูตรใหม่กับหลักสูตร
เดิม  ในด้านที่สามารถเปรียบเทียบกันได้  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในขั้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่คาดหวัง 
   7.2.3 การประเมินในขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ 
    หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขภายหลังการประเมินในขั้นทดลองใช้
หลักสูตรแล้ว  ขั้นต่อมาก็เป็นการน าหลักสูตรไปใช้จริง  ในขั้นนี้จะเน้นที่การประเมินผลผลิต  และ
การประเมินผลกระทบ  ส าหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อนกับกระบวนการและ
ผลผลิต จะพิจารณาจากผลการน าหลักสูตรไปใช้จริง 
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สรุป 

 การประเมินหลักสูตรอาจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร เป็นขั้นตอนที่จะชี้ให้เราได้ทราบว่าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปเล่ม และน าไปใช้แล้ว
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีข้อดี ข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงการประเมินผล
เป็นการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ในการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
น ามาวิเคราะห์และสรุป ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใน
โอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามการประเมินหลักสูตรนั้นมีแนวทางในการปฏิบัติ ด าเนินการตามแนวคิด   
ที่นักการศึกษาเสนอไว้แตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายที่เป็นจุดเน้น อาทิ การประเมินเอกสารหลักสูตร 
การใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร  และการประเมินระบบหลักสูตร เป็นต้น ดังนั้นผู้ประเมิน
จะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในจุดมุ่งหมาย  สิ่งที่จะประเมิน  และวิธีการประเมินก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติจริง  เพราะจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรมีอยู่หลายประการ  อีกทั้งสิ่งที่ควรได้รับ    
การประเมินก็ครอบคลุมหลายองค์ประกอบ 

 ผลจากการประเมินหลักสูตรนั้น ย่อมมีคุณประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหารและผู้ใช้หลักสูตร 
ตลอดจนประสิทธิภาพของการศึกษากระบวนการของการจัดท าการประเมินหลักสูตรจึงเป็น
กระบวนการและขั้นตอนส าคัญที่จะต้องกระท าอย่างรอบคอบ ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 
วิธีการและขั้นตอนในการประเมินจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจะท าให้
ได้ผลประเมินที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นจริง และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยแท้ส าหรับ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่น่าสนใจนั้นมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์ 
ไทเลอร์ แฮมมอนด์ สเตค โพรวัส สตัฟเฟิลบีม และรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบครบวงจรของ
บุญชม ศรีสะอาด 
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. การประเมินหลักสูตรหมายถึงอะไร 

 2. ในการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายส าคัญอะไรบ้าง 
 3. การประเมินหลักสูตรมีกี่ระยะ แต่ละระยะมีลักษณะอย่างไร 

 4. หลักการส าคัญในการประเมินหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
 5. การประเมินหลักสูตรมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 6. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์มีลักษณะอย่างไร 

 7. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีมมีลักษณะอย่างไร 

 8. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์มีลักษณะอย่างไร 

 9. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์และไทเลอร์ต่างกันอย่างไร 

 10. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์และโพรวัสต่างกันอย่างไร 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้  ผู้เรียนสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
 1. บอกความหมาย องค์ประกอบ และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 2. บอกความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 4.   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5.   สามารถน าเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 6.   สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาได้  
 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

 3. ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 4. โครงสร้างเวลาของหลักสูตรสถานศึกษา 

 5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

   กิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนสาระเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเชื่อมโยงสาระสู่หลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์โดยใช้ผังกราฟิกแสดงความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ผู้สอนน าเสนอสาระเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
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 4. ผู้สอนแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5-6 คน ฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลการท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 6. ผู้สอนสรุปสาระเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

สื่อการเรยีนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนในบทนี้มีดังนี้ 
 1. ผังกราฟิก 

 2. สไลด์การน าเสนอความรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 3. ใบงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และสังเกตการตอบค าถาม 

 2. ตรวจผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามใบงาน 
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บทท่ี  7 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับสร้างเอกภาพของคนในชาติ เพ่ือ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ และได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 41) สถานศึกษาจึงมี
หน้าที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพต่อ
ผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแม่บท 

 

ความหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 27-28) เสนอว่าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ทั้งมวล
และประสบการณ์อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระการ
เรียนรู้ทั้ งรายวิชาที่ เป็นพ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมเป็นรายปีหรือรายภาคเรียน  
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2550: 41) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผนหรือ
แนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ ซึ่ งจัดท าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลาง และกรอบหลักสูตรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นอกจากนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นในส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม
และความต้องการ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552: 45) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ว่า หมายถึง  
หลักสูตรที่เกิดจากการวางแผนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  
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และบุคลากรในชุมชน การออกแบบหลักสูตรมีความครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านของ
สถานศึกษา การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา 

อันเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นมวลประสบการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับค าส าคัญ (Key Word) ภูมิสังคม หลักสูตรสถานศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
โดยในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงบริบททางภูมิสังคม  ท าหลักสูตรให้เหมาะกับ
ผู้เรียนมากกว่าการท าให้ผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร  จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการจัดท า
หลักสูตรและเป็นกระบวนทัศน์พ้ืนฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรต้องเตรียมเด็กไปสู่สังคมในอนาคต 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการจัดการศึกษาแบบ  Inclusive  Education  หลักสูตรจะต้องท า
ให้ผู้เรียนทุกคนมีพ้ืนที่ที่จะยืนอยู่ได้ในสังคม  และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม 

 จากความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าหลักสูตรสถานศึกษาหมายถึง
แนวทางในการจัดมวลประสบการณ์  และความรู้ที่สถานศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดให้ผู้เรียน  
ทั้งสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและภารกิจที่ต้องเรียนเพ่ิมเติม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 28) ระบุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไว้
ว่า สถานศึกษาจะต้องท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงานและสถานศึกษา   
ทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสองประการ จุดมุ่งหมาย
ทั้งสองประการนี้ให้แนวทางที่ส าคัญซึ่งสถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้นๆ 
ดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้เด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด      
มีความรู้สูงสุดส าหรับผู้เรียนทุกคน ควรสร้างความเข้มแข็ง ความสนใจและประสบการณ์ให้ผู้เรียน
และพัฒนาความมั่นใจ ให้เรียนและท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน ควรให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ส าคัญๆในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ได้รับข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารที่เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

 2. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจ และศรัทธาในความ
เชื่อของตน  มีความเข้าใจว่าความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม 
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน ช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น  มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก 
เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
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ในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลก  หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียน 

มีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล และเป็นอิสระและเข้าใจในความรับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2546: 40) ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ควรสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ 
 2. พันธกิจ 

 3. จุดหมาย 

 4. สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (เป็นทักษะหลักในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต) 
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีองค์ประกอบ3 ด้าน 

  5.1 การรู้คิด 

  5.2 คุณธรรม จริยธรรม 

  5.3 ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 

 6. โครงสร้างเวลาเรียน 

 7. ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
 8. การจัดการเรียนรู้ 
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 10. การวัดและประเมินผล 

 นอกจากนั้นยังควรมีภาคผนวกท่ีน าเสนอ 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 29-33) ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาไว้
ประกอบด้วย  
 1. วิสัยทัศน์พันธกิจ  
 2. จุดหมาย 

 3.   สมรรถนะ 

 4.   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 5.   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี/รายภาคเรียน  

 6. สาระการเรียนรู้  
 7. โครงสร้างเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  
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 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 9. แนวทางการวัดและประเมินผล 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552: 48-49) ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
(Standard-based Curriculum) ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นแนวเดียวกัน หรือความเชื่อมโยงตลอดแนว 
(Alignment) 

 ความเชื่อมโยงตลอดแนวจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาสู่หลักสูตรสถานศึกษา 
หมายถึงความเชื่อมโยงจากมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Standard) ซึ่งเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่คาดหวังตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. มาตรฐานวิชาการ (Academic Standard) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง และสามารถท าได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด   
 2. มาตรฐานการปฏิบัติ (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานหรือระดับ
ความสามารถที่ผู้เรียนจะต้องแสดงออก จากนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงมาสู่ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ซึ่งจะระบุค าส าคัญ (Key Word)หรือความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept) อย่างชัดเจน ส่วนที่
กล่าวมานั้นเป็นการเชื่อมโยงภายในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี 2 มิติมาประกอบกัน 
คือ รปูแบบ และสาระ (กรอบหลักสูตร Curriculum  Framework) ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อมโยง
มาสู่หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ การเชื่อมโยงสู่ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสุดท้ายเป็นการเชื่อมโยงสู่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้น
การประเมินตามสภาพจริงและเสริมพลัง (Empowerment  Evaluation)   
 ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551         

กับหลักสูตรสถานศึกษาแสดงเป็นแผนภาพ ดังภาพประกอบที่ 7.1 ดังนี้ 
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   มาตรฐานหลักสูตร 

     คุณลักษณะและพฤติกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

 

   ตัวชี้วัดชั้นปี / ตัวชีว้ัดช่วงชัน้ 

     ค าส าคัญ (Key Word) ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept) 
 

       มาตรฐานวิชาการ  (Academic Standard/Concept Standard) 
      สิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซ้ึง  และท าได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

      มาตรฐานด้านการปฏิบัติ  (Performance Standard) 
 

       ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ /หน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

   การวัดและประเมินผล 

       วิธีการวัด  เครื่องมือวัดเกณฑ์เน้นEmpowerment Evaluation 

 

 

 ภาพประกอบที่ 7.1 ความเชื่อมโยงของมาตรฐานหลักสูตรสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

(ท่ีมา วิชัย วงษ์ใหญ่, 2552:49) 
 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2550: 15) เสนอความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรสถานศึกษา โดยแสดงความเชื่อมโยง
ของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนไว้ดัง
แผนภูมิตามภาพประกอบที่ 7.2 ดังนี้ 
  

 

การเชื่อมโยง 
(Alignment) 

 



204 

 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรยีนการสอนในช้ันเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

ที่นักเรียนปฏิบตั ิ

 

การประเมิน  
- เกณฑ์การประเมิน 

    - ค าอธิบายคุณภาพงาน 

- แนวการให้คะแนน 

 

ผลงานตัวอย่างทีไ่ด้มาตรฐาน 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.2 ความเชื่อมโยงของมาตรฐานระดับชาติกับหลักสูตรสถานศึกษา 

(ที่มา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2550: 15) 

หลักสตูรและการประเมิน 

ระดับสถานศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และตัวช้ีวัด 

ระดับชาต ิ

กรอบหลักสูตรและการประเมิน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ความสนใจ 

ความต้องการ 

ของนักเรียน 

- แหล่งข้อมูล 

- ปัญหา 

- เหตุการณ์ส าคญั 

  ในชุมชน 

การบรรลุมาตรฐาน
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552: 14-49) ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร
สถานศึกษา (School Curriculum) ไว้ดังนี้  
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน  
ซ่ึงสถานศึกษามีหลักการก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1.1 ระดับประถมศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนสาระพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน
พ้ืนฐานและผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 

  1.2 ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

  ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติมทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้จัดเป็นสาระเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และ
เกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาส าหรับ
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนดเวลาส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 360 ชั่วโมง เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
  ระดับประถมศึกษา   รวม  6 ปี 60 ชั่วโมง 
  ระดับมัธยมศึกษา   รวม  3 ปี 45 ชั่วโมง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวม  3 ปี 60 ชั่วโมง 
 3. ขอบข่ายสาระหลัก (Strand) 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดขอบข่ายสาระ
หลักของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
  3.1 ขอบข่ายสาระหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

   3.1.1 การอ่าน (ท 1.1) 
   3.1.2 การเขียน (ท 2.1) 
   3.1.3 การฟัง การดู และการพูด (ท 3.1) 
   3.1.4 หลักการใช้ภาษาไทย (ท 4.1) 
   3.1.5 วรรณคดีและวรรณกรรม (ท 5.1) 
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  3.2 ขอบข่ายสาระหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

   3.2.1 จ านวนและการด าเนินการ (ค 1.1-ค 1.4) 
   3.2.2 การวัด (ค 2.1-ค 2.2) 
   3.2.3 เรขาคณิต (ค 3.1-ค 3.2) 
   3.2.4 พีชคณิต (ค 4.1-ค 4.2) 
   3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น (ค 5.1-ค 5.3) 
   3.2.6 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ค 6.1) 
  3.3 ขอบข่ายสาระหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

   3.3.1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต (ว 1.1-ว 1.2) 
   3.3.2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ว 2.1-ว 2.2) 
   3.3.3 สารและสมบัติของสาร (ว 3.1-ว 3.2) 
   3.3.4 แรงและการเคลื่อนที่ (ว 4.1-ว 4.2) 
   3.3.5 พลังงาน (ว 5.1) 
   3.3.6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (ว 6.1) 
   3.3.7 ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว 7.1-ว 7.2) 
   3.3.8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว 8.1) 

  3.4 ขอบข่ายสาระหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 

   3.4.1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (ส 1.1-ส 1.2) 
   3.4.2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม (ส 2.1-ส 2.2) 
   3.4.3 เศรษฐศาสตร์ (ส 3.21-ส 3.2) 
   3.4.4 ประวัติศาสตร์ (ส 4.1-ส 4.3) 
   3.4.5 ภูมิศาสตร์ (ส 5.1-ส 5.2) 
  3.5 ขอบข่ายสาระหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 

   3.5.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ (พ 1.1) 
   3.5.2 ชีวิตและครอบครัว (พ 2.1) 
   3.5.3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่น เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
(พ 3.1-พ 3.2) 
   3.5.4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค (พ 4.1) 
   3.5.5 ความปลอดภัยในชีวิต (พ 5.1) 
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  3.6 ขอบข่ายสาระหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี ประกอบด้วย 

   3.6.1 ทัศนศิลป์ (ศ 1.1-ศ 1.2) 
   3.6.2 ดนตรี (ศ 2.1-ศ 2.2) 
   3.6.3 นาฏศิลป์ (ศ 3.1-ศ 3.2) 
  3.7 ขอบข่ายสาระหลักของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 

   3.7.1 การด ารงชีวิตและครอบครัว (ง 1.1) 
   3.7.2 การออกแบบและเทคโนโลยี (ง 2.1) 
   3.7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง 3.1) 
   3.7.4 การงานอาชีพ (ง 4.1) 
  3.8 ขอบข่ายสาระหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ* ประกอบด้วย 

   3.8.1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (ต 1.1-ต 1.3) 
   3.8.2 ภาษาและวัฒนธรรม (ต 2.1-ต 2.2) 
   3.8.3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1) 
   3.8.4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (ต 4.1-ต 4.2) 
* สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บาลี สันสกฤต ฝรั่งเศส  
เยอรมัน  จีน  ญี่ปุ่น 

 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 28-33) ได้ก าหนดแนวทางที่เป็นขอบข่ายส าหรับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 6 กิจกรรมหลัก ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าหลักสูตรสถานศึกษาจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ 
  สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมองอนาคตว่า โลกและสังคมรอบๆ  
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสถานศึกษาจะต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรอย่างไร จึงจะพัฒนาผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ซึ่งท าได้โดย
อาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้เรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐในชุมชนร่วมกัน
กับคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือวิสัยทัศน์ที่ปรารถนาให้สถานศึกษา
เป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียนที่มีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดงานหลักที่ส าคัญๆ ของ
สถานศึกษา พร้อมด้วย เป้าหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการติดตามผล 
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ตลอดจนจัดท ารายงานแจ้งสาธารณชน และส่งผลย้อนกลับให้สถานศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของชาติที่ก าหนดไว้ 
  กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมนี้ เป็นกระบวนการที่มี
พลังผลักดันให้แผนกลยุทธ์ที่สถานศึกษาสร้างขึ้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทาง 
ก่อให้เกิดเจตคติในทางที่สร้างสรรค์ดีงามแก่สังคมของสถานศึกษา มีระบบและหน่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างเป็นเครือข่ายเพียบพร้อม เช่น ระบบคุณภาพ ระบบหลักสูตร  สาระการเรียนรู้ 
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การติดตามการรายงาน ฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย์ เป็นต้น กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ด้วยวิธี
ดังกล่าวนี้จะน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการก าหนดสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อเรื่องใน
ท้องถิ่นสนองตอบความต้องการของชุมชน 

 2. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

  จากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู ้ที ่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้
สถานศึกษาจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้เป็นรายปี ในระดับประถมศึกษา และรายภาคในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พร้อมก าหนดตัวชี้วัดไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้ครูผู้สอน และผู้สนับสนุน 
ได้น าไปออกแบบ การเรียนการสอน การบูรณาการ โครงการร่วม เวลาเรียน การมอบหมายงานการ
ท าโครงงาน แฟ้มผลงานหรือการบ้าน ที่มีการวางแผนร่วมกันทั้ งสถานศึกษา เป็นหลักสู ตร
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา 
 3. การก าหนดสาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดรายปีหรือ รายภาคเรียน 

  สถานศึกษาน ามาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน วิเคราะห์ และก าหนดสาระการเรียนรู้  และตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียน  ทั้งนี้ต้อง
พยายามก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาด้วย  พิจารณาก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  พร้อมทั้งการพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และสามารถก าหนดใน
ลักษณะผสมผสานบูรณาการ จัดเป็นชุดการเรียนแบบยึดหัวข้อเรื่อง หรือจัดเป็นโครงงานได้ 
 4. การออกแบบการเรียนการสอน 

  จากสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียน สถานศึกษาต้องมอบหมายให้
ผู้สอนทุกคนออกแบบการเรียนการสอน โดยคาดหวังว่าผู้เรียนควรจะสามารถท าอะไรได้ เช่นชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 ยกตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์ ว.1.1 ป.1/1 หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ข้อ1 มีรายละเอียดคือ      
สาระที่  1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐานที่ 1: เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ
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สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต ตัวชี้วัดที่  1   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การออกแบบ    
การเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนพัฒนาได้ทั้งด้านความรู้ ความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นการสังเกต การจ าแนกประเภท  มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมและมี
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสังคม 

 5. การก าหนดเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต 

  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี นั้น สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความจ าเป็น       
ที่จะต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะในด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห์ และการใช้คอมพิวเตอร์  ควรก าหนด
จ านวนเวลาเรียนส าหรับสาระการเรียนรู้รายปี ในระดับประถมศึกษา และรายภาคเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาดังนี้ 
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง  
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40  ชั่วโมงต่อภาคเรียน                  
มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

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

  เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินไปด้วยดี บรรลุตามที่คาดหวังจึงก าหนด 

แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  6.1 การจัดท าสาระของหลักสูตร 

   การจัดท าสาระของหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 
   6.1.1 ก าหนดตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียน โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มาจัดเป็นตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียนที่ระบุถึง
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาคเรียนนั้น การ
ก าหนดตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียนของสาระการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีความเข้ม (Honor 

Course) ให้สถานศึกษาก าหนดได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชาที่จะจัด 
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   6.1.2 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคเรียน โดยวิเคราะห์หลักสูตร
จากตัวชี้วัดชั้นปีหรือช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน การเรียนรู้กลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละชั้นปี รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่นและของชุมชน 

   6.1.3 ก าหนดเวลาและหรือจ านวนหน่วยกิตส าหรับสาระการเรียนรู้รายภาค
เรียน ทั้งสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติมข้ึนดังนี้ 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายปีและก าหนด
จ านวนเวลาเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียน และ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 
    ในการก าหนดจ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายภาคส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาทั้งตอนต้น และตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ 40 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน มีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต 

    สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของสาย
อาชีพหรือโปรแกรมเฉพาะทางอ่ืนๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ สาระการเรียนรู้ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้
ระหว่าง 40-60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดได้ตาม
ความเหมาะสมและใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 

   6.1.4 จัดท าค าอธิบายรายวิชา โดยการน าตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียน
สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคเรียน รวมทั้งเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด มาเขียนค าอธิบาย
รายวิชาโดยให้ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา จ านวนเวลา หรือจ านวนหน่วยกิต มาตรฐานการเรียนรู้ และ
สาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ 

    ส าหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการก าหนดดังนี้ ชื่อรายวิชาของสาระ
การเรียนรู้ให้ใช้ตามชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนชื่อที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ิมเติมสามารถก าหนดได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ในรายวิชานั้น 

   6.1.5 จัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยการน าเอาสาระการเรียนรู้รายปีหรือ 

รายภาคเรียน ที่ก าหนดไว้ไปบูรณาการจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยๆ เพ่ือความสะดวกใน 

การจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบด้วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  และจ านวนเวลาส าหรับการจัดการเรียนรู้ซึ่งเมื่อเรียนครบ 

ทุกหน่วยย่อยแล้ว ผู้เรียนสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาคเรียนของแต่ละรายวิชา 
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    ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  อาจบูรณาการทั้งภายในและระหว่าง
สาระการเรียนรู้ หรือเป็นการบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู้ หรือเป็นการบูรณาการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  
การจัดการเรียนรู้ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละชั้นปี สถานศึกษาควรจัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงาน 

   6.1.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชารายปี
หรือรายภาคเรียน และหน่วยการเรียนรู้  หรืออาจจัดก าหนดการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์
ก่อนหลังจากจัดท าหน่วยการเรียนรู้แล้ว จึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับก าหนดการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสัปดาห์ 
  6.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   6.2.1 จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
เช่น การบูรณาการโครงงานองค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

   6.2.2 จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น 

   6.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น 

   6.2.4 จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

   6.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์
ประเมินผลของแต่ละชั้นปีที่เรียน 

  6.3 การก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   สถานศึกษาต้องร่วมกับชุมชน ก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้             
สถานศึกษาสามารถก าหนดขึ้นได้ตามความต้องการ โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
และความจ าเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมจากท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   ในแต่ละปีการศึกษาหรือภาคเรียน ครูผู้สอนต้องจัดให้มีการวัดและประเมิน
ผลรวมด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อ
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การปรับปรุงพัฒนาและการส่งต่อ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ประเมินสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค 

   ส าหรับแต่ละชั้นปี สถานศึกษาต้องจัดให้มีการวัดและประเมินผลรวมด้าน
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน
สถานศึกษาจะได้น าไปก าหนดแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

   แนวทางการวัดผลและประเมินผลด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

กระบวนการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

 วิชัย  วงษ์ ใหญ่ (2552: 28-33) ได้ ให้ แนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่งเชื่อมโยงจากหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีกระบวนการพัฒนาเป็น
ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนก าหนดใบงานให้ด าเนินการเพ่ือจะได้หลักสูตรสถานศึกษา (School 

Curriculum) และหลักสูตรฉบับผู้สอน (Instructional Curriculum) รายละเอียดของกระบวนการที่
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  
     การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควร
ผนวกงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ใบงานที่ 1 และใบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 2. ก าหนดค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และก าหนดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
   การก าหนดค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และก าหนดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยใช้ใบงานที่ 2 และจัดท าสาระเพ่ิมเติมโดยใช้ใบงานที่ 2 (เพ่ิมเติม) 
 3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ใบงานที่ 3 

 4. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
     การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ใช้ใบงานที่ 4  
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 5. เขียนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับผู้สอน 

    การเขียนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับผู้สอน โดยการน าผลลัพธ์จากใบ
งานที่ 1-4 มาเขียนเรียบเรียงโดยใช้ใบงานที่ 5 

 รายละเอียดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
 

 ขั้นที่ 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  
 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรณนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษานั้น
สถานศึกษาต้องศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์
บริบทชุมชนและสังคม เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการก าหนด โดยใช้ใบงานที่ 1 ดังนี้ 

ใบงานที่  1 

การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
 ใบงานที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม ภารกิจของผู้บริหารส าหรับการ
จัดท าใบงานที่ 1 ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  ใบงานที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมายสมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  2.1 ให้ร่วมกันศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาของชุมชน และน าประเด็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนได้ข้อยุติ  
แล้วน ามาเขียนเป็นค าส าคัญ (Keyword) ให้มีความสอดคล้องกันทุกประเด็น 

  2.2 เรียงล าดับความส าคัญของค าส าคัญและเรียบเรียงภาษาให้ชัดเจนลงในตาราง 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.1 ค าส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ค าส าคญั 

(Keyword) 
………………………
…………………… 

………………………
…………… 

ค าส าคญั 

(Keyword) 
………………………

………………… 

………………………
……… 

ค าส าคญั 

(Keyword) 
……………………
………………….

……………… 

……………… 

ค าส าคญั 

(Keyword) 
………………………
………………… 

………………………
……… 

ค าส าคญั(Keyword) 
1) คุณธรรมจริยธรรม 

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

2) การเรียนรู้และการคิด 

............................................ 
3) ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 
………………………………… 

 

 3. ภารกิจของผู้บริหารส าหรับการจัดท าใบงานที่ 1 

  ภารกิจส าคัญของผู้บริหารในการจัดท าใบงานที่ 1 เพ่ือการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีดังนี้ 
  3.1 ร่วมวิเคราะห์ค าส าคัญจากหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
   3.1.1 วิสัยทัศน์ 
   3.1.2 พันธกิจ (แต่ละโรงเรียนจะต้องก าหนดขึ้นเอง) 
   3.1.3 จุดหมาย 

   3.1.4 สมรรถนะ 

   3.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แต่ละโรงเรียนจะต้องพิจารณาเพ่ิมเติม
ตามจุดเน้นของโรงเรียน) 
  3.2 น าสิ่งที่วิเคราะห์ได้จากข้อ 1 มาลงในตารางใบงานที่ 1 

  3.3 ก าหนดภาระรับผิดชอบของโรงเรียนในกลุ่ม 

  3.4 ก าหนดตารางจัดท าหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนและผลการส าเร็จของงาน 

แต่ละช่วง 
  3.5 ก าหนดการบริหารจัดการหลักสูตร 

 หลังจากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมการวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยท าใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
รายละเอียดดังนี้ 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีวัตถุประสงค์ ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือวางแผนบูรณาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาของท่าน 

 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  2.1 ให้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา แล้วปรับเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 
  2.2 ให้วิเคราะห์สาระและประเด็นหลักของงานต่อไปนี้ 
   2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 

   2.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษาดินแดน 

   2.2.3 กิจกรรมชมรม 

   2.2.4 กิจกรรมจิตอาสา 

  กิจกรรมจิตอาสาจะต้องแยกการรายงานผลในชั้น  ป.6 ม.3 และ ม.6 

ส าหรับรายงานผลประกอบการจบหลักสูตร 

  2.3 ให้น าสาระและประเด็นหลักจากข้อ 2.2 มาออกแบบกิจกรรมลงในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังตารางที่ 7.2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7.2 การก าหนดแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

วัตถุประสงค์ สาระ/กิจกรรม ระยะเวลา เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ต้องสอดคล้อง
กับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

เฉพาะที่ 
ไม่สามารถ

บูรณาการกับ  
8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ได ้

แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม        
ที่ชัดเจน 

ครบถ้วน 

และชัดเจน 

ยึดศักยภาพ 

ของผู้เรียน 

ผู้สอนทุกคน 

ร่วมกัน 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขั้นที่ 2 ก าหนดค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่สถานศึกษาจะต้องก าหนดค าอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของแต่ละชั้นปี โดยใช้ใบงานที่ 2 ดังนี้ 
 

ใบงานที่ 2 

การก าหนดค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ใบงานที่ 2 การก าหนดค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ ค าชี้แจงใน
การท ากิจกรรม ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  ใบงานที่ 2 เป็นใบงานที่ให้ด าเนินกิจกรรมก าหนดค าอธิบายรายวิชา หรือรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ของใบงาน ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือร่วมกันเขียนค าอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 เพ่ือก าหนดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  2.1 ให้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ค าส าคัญ (Keyword) จากมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระและน ามาเขียนในช่องค าส าคัญจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
พร้อมทั้งระบุประเภทความคิดรวบยอด ค ากริยา และกระบวนการ 

  2.2 ให้น าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับค าส าคัญมาเขียนลงในตาราง 
  2.3 ให้น าค าส าคัญในตารางมาเขียนเป็นค าอธิบายสาระการเรียนรู้ในลักษณะความเรียง 
 

ตารางที่ 7.3 การเขียนค าที่เก่ียวข้องกับค าอธิบายรายวิชา 

 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

ค ากริยา กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตัวอย่างการเขียนค าที่เกี่ยวข้องกับค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ซึ่งมีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของจ านวน ระบบจ านวนเต็ม เลขยกก าลัง 
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต แบบรูปเศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และโอกาสการเกิดเหตุการณ์ 
มีดังนี ้
ตารางที ่7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

ค ากริยา กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 

เข้าใจความ
หลากหลายของการ
แสดงจ านวนและการ
ใช้จ านวน 

 
 
ม.1/1  

-ระบุหรือยกตัวอย่าง
เปรียบเทยีบจ านวนเตม็บวก 
จ านวนเต็มลบ  ศูนย์  
เศษส่วนและทศนิยม 

 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

-การวิเคราะห ์

 

 

 

 

-บอก 

-ระบ ุ

-อธิบาย 

 

 

-กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร ์

 

 

-ความ
พยายาม 

ม.1/2 

-เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลัง
ทีเ่ป็นจ านวนเต็ม  
-เขียนแสดงจ านวนให้อยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

 

 

-บอก 

-อธิบาย 

-เขียน 

 

-กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร ์

 

-ความ
พยายาม 

สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2 

เข้าใจการด าเนินการ
ของจ านวนและและ
ใช้การด าเนินการใน
การแก้ปัญหา  

ม.1/1 

-บวก ลบ คูณหารจ านวน
เต็ม  และน าไปใช้แก้ปญัหา   
-ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ        
 -อธิบายผลจากการบวก  ลบ 
คูณ  และหาร  
-บอกความสมัพันธ ์
 ของการบวกกับการลบ         
 การคูณกับ การหาร   
 

 

-การค านวณ 

-ความ
ตระหนัก 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

-การวิเคราะห ์

 

-บอก 

-อธิบาย 

 

 

-ทักษะการ
ค านวณ 

-กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร ์

 

-ความ
พยายาม 

-การท างาน
อย่างเป็น
ระบบ 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

 

 
ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

 ม.1/2 
-บวก ลบ  คูณ หารเศษส่วน 

และทศนิยม    
-น าไปใช้แก้ปัญหา   
-ตระหนักถึงความสมเหตุ  
สมผลของค าตอบ   
-อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจาก 

การบวก การลบ   
การคูณ  การหาร    
-บอกความสัมพันธ์ ของการ
บวกกับการลบ การคูณกับ  
การหารของเศษส่วน และ
ทศนิยม 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

-น าไปใช้ 

-การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 

-ความ
ตระหนัก 

 

-บอก 

-อธิบาย 

-สามารถ
แก้ปัญหา 

 

-กระบวน 

การแก้ปัญหา 
-กระบวนการ
คิดวิเคราะห ์

 

-การมีเหตุ มีผล 

-ความรอบคอบ 

-เจตคติที่ด ี

ม.1/3 
-อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจาก 

การยกก าลังของจ านวนเตม็  
เศษส่วนและทศนิยม 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

 

-บอก 

-อธิบาย 

 

-กระบวนการ
คิดวิเคราะห ์

 

-การมีเหตุผล 

ม.1/4 
-คูณและหารเลขยกก าลังที่ม ี

ฐานเดียวกัน และเลขช้ีก าลัง 

เป็นจ านวนเตม็ 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

 

-บอก 

-อธิบาย 

 

-กระบวนการ
คิดวิเคราะห ์

 

-การมีเหตุผล 

สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค.1.3 

ใช้การประมาณค่าใน
การค านวณและ
แก้ปัญหา   

 

ม.1/1 

-ใช้การประมาณค่า 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ   
-พิจารณาความสมเหตุ   
สมผลของค าตอบท่ีได ้

 

 

-การน า
ความรู้ไปใช้ 

-การวิเคราะห ์

 

 

 

-สามารถใช้ 

-ระบุ
เหตุผล 

 

 

-การเช่ือมโยง
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร ์
 

 

 

-การมีเหตุผล 

-ความรอบคอบ 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค.1.4 

เข้าใจระบบจ านวน
และน าสมบัติไปใช้   

 

 

ม.1/1 

-น าความรู้และสมบตัิ  
เกี่ยวกับจ านวนเตม็ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

 

 

-การน า
ความรู้ไปใช้ 

-การแก้ปัญหา 

 

 

 

-สามารถ
แก้ปัญหา 

 

 

 

-กระบวนการ
แก้ปัญหา 
 

 

 

 

-การท างาน
เป็นระบบ 

สาระที่ 3 เรขาคณติ 

มาตรฐาน ค 3.1   
อธิบายและวิเคราะห์
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมติิ       

ม.1/1 

-สร้างและบอกข้ันตอน 
การสร้างพื้นฐานทาง 
เรขาคณิต 
 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

-การสร้าง 

 

-บอก 

-สร้าง 

 

-ความคิด
สร้างสรรค ์

-การสื่อสาร 

 

-ความ
รับผิดชอบ 

-ความพยายาม 

ม.1/2 

-สร้างรูปเรขาคณิตสองมิต ิ

-บอกข้ันตอนการ 
สร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์ 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

-การสร้าง 

 

-บอก 

-สร้าง 

 

-ความคิด
สร้างสรรค ์

-การสื่อสาร 

 

-ความ
รับผิดชอบ 

-ความพยายาม 

ม.1/3 

-สืบเสาะ สังเกต  และ 
คาดการณ์เกี่ยวกับสมบตั ิ
ทางเรขาคณิต 

 

-การสังเกต 

-การท านาย 

-การสืบเสาะ 

 

-สังเกต 

-บอก 
ท านาย 

-ค้นคว้า 
-ส ารวจ 

 

-การสังเกต 

-การพยากรณ ์

-กระบวนการ
แสวงหา
ความรู ้

 

-รับผิดชอบ 

-พยายาม 

ม.1/4 

-อธิบายลักษณะของ  

 รูปเรขาคณิตสามมิต ิ

จากภาพท่ีก าหนดให ้

 

-ความรู้  
ความเข้าใจ 

-การวิเคราะห ์

 

-บอก 

-อธิบาย 

 

-การคิด
วิเคราะห ์

-มิติสัมพันธ์ 

 

-ความพยายาม 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

 ม.1/5 

-ระบุภาพ  สองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า ด้านข้าง   
หรือด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมติิที่
ก าหนดให ้

 

-การวิเคราะห ์

 

-บอก 

-ระบ ุ

 

-การคิด
วิเคราะห ์

-มิติสัมพันธ์ 

 

-ความพยายาม 

ม.1/6 

-วาดหรือประดิษฐ์รปู
เรขาคณติสามมติิที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
เมื่อก าหนดภาพสองมิติให ้

 

-การปฏิบัต ิ

 

-วาด 

-สร้าง 
-ประดิษฐ ์

 

-ทักษะปฏิบัต ิ

-ความ
สร้างสรรค ์

-การสื่อสาร 
-การน าเสนอ 

 

-รับผิดชอบ 

-พยายาม 

-การท างานท่ี
เป็นระบบ 

-เชื่อมั่นใน
ตนเอง 

สาระที่ 4 พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1  
เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป 
ความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน 

 

ม.1/1 

-วิเคราะห์และอธิบาย 

ความสัมพันธ์ของแบบรูป 

ที่ก าหนดให้ 

 

 

-การวิเคราะห ์

 

 

-บอก 

อธิบาย
ความสัมพันธ์ 

 

 

-การคิด
วิเคราะห ์

-การน าเสนอ 

 

 

-ความพยายาม 

 

สาระที่ 4 พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.2   
ใช้นิพจน์ สมการ  
อสมการ กราฟ และ 

ตัวแบบคณติศาสตร์   อื่น ๆ 
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   
และน าไปใช้แก้ปัญหา 

 

ม.1/1 

-แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างง่าย 

 

 

 

-การ
แก้ปัญหา 

 

 

-สามารถ
แก้ปัญหา 
 

 

 

-กระบวนการ 
แก้ปัญหา 
-กระบวนการ
คณิตศาสตร ์

 

 

-ความรอบคอบ 

-การท างานเป็น
ระบบ 

-ความพยายาม 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ค าส าคัญจาก
มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

 ม.1/2 

-เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว จากสถานการณ ์

 หรือปัญหา อย่าง ง่าย 

 

-ความรู้ ความ
เข้าใจ 

-การวิเคราะห ์

 

-สามารถ
เขียน 

 

-การคิด
วิเคราะห ์

-การเช่ือมโยง
คณิตศาสตร ์
-การสื่อ
ความหมาย 

 

-ความพยายาม 

-การท างาน
เป็นระบบ 

 ม.1/3 

-แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย   
-ตระหนักถึงความสมเหตุ  
สมผลของค าตอบ 

 

-การแก้ปัญหา 
-ความ
ตระหนัก 

 

-สามารถแก้
โจทย์ปัญหา 
-บอก 
อธิบาย 
เหตุผล 

 

-กระบวนการ
แก้โจทย์
ปัญหา 
 

 

-ความรอบคอบ 

-การมีเหตุผล 

-เจตคต ิ

-การท างานท่ี
เป็นระบบ 

 ม.1/4 
-เขียนกราฟบนระนาบใน
ระบบพิกัดฉากแสดงความ      
เกี่ยวข้องของปริมาณ 

สองชุดที่ก าหนดให้ 

 

-การปฏิบัต ิ

 

-สามารถ
เขียน 

 

-ทักษะปฏิบัต ิ

-การสื่อ
ความหมาย 

-การน าเสนอ 

 

-ความ
รับผิดชอบ 

-ความพยายาม 

 ม.1/5 

-อ่านและแปลความหมาย
ของกราฟบนระนาบในระบบ
พิกัดฉากที่ก าหนดให ้

 

-การปฏิบัต ิ

 

-สามารถ
อ่าน แปล 

 

-ทักษะการ
อ่านและแปล
ความหมาย 

 

 

-ความ
รับผิดชอบ 

-ความพยายาม 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

สาระที ่5  

การวิเคราะห์ข้อมลู
และความนา่จะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.2    
ใช้วิธีการทางสถิติ
และความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นใน
การคาดการณไ์ด้
อย่างสมเหตุสมผล 

 

 

 

ม.1/1 

-อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่
ก าหนดให้ เหตุการณ์ใดจะมี
โอกาสเกดิขึ้นไดม้ากกว่ากัน 

 

 

 

 

 

-ความรู ้ความ
เข้าใจ 

-การวิเคราะห ์

  

 

 

 

 

-บอก 
อธิบาย 
เปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

-การคิด
วิเคราะห ์

-ความ
เชื่อมโยง
คณิตศาสตร ์

 

 

 

 

-ความพยายาม 

-เจตคต ิ

สาระที่ 6 ทักษะ
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1 

มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา    
การให้เหตผุล     
การสื่อสาร สื่อ
ความหมายและการ
น าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรู้                            
ความคิดสร้างสรรค์  

 

 

 

ม.1/1 

-ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

-การแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

-สามารถ
แก้ปัญหา 

 

 

 

 

-กระบวนการ
แก้ปัญหา 
-ความคิด
สร้างสรรค ์

-กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร ์
 

 

 

 

 

-ความพยายาม 

-ความรอบคอบ 

-การท างานท่ี
เป็นระบบ 

-ซื่อสัตย ์

-ความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

 ม.1/2 

-ใช้ความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้
เหมาะสม 

 

-การปัญหา 
 

 

-สามารถ
แก้ปัญหา 

 

-กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร ์
-ความ
เชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร ์

 

-การท างานท่ี
เป็นระบบ 

-ความรอบคอบ 

-ความพยายาม 

-เจตคต ิ

-มีวินัย 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการเขียนค าที่เก่ียวข้องค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ค าส าคญัจาก
มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั 

จากตัวช้ีวัด 

ประเภท
ความคิด 

รวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

 ม.1/3 

-ให้เหตผุลในการตดัสนิใจ 
และสรุปผลได้เหมาะสม 

 

-การตัดสินใจ 

 

-สามารถ
ตัดสินใจ 

-บอกเหตุผล 

 

-การมีเหตุผล 

-กระบวนการ
ตัดสินใจ 

-การคิด
สังเคราะห ์

 

-การท างานท่ี
เป็นระบบ 

-ความรอบคอบ 

-ความพยายาม 

-ซื่อสัตย ์

 ม.1/4 

-ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร 
สื่อความหมาย  และน าเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 

-การน าเสนอ 

 

-สามารถ
น าเสนอ 

-สามารถ
ออกแบบ 

 

-กระบวนการ
ออกแบบ 

-การน าเสนอ 

-ความคิด
สร้างสรรค ์

 

-ความพยายาม 

-ความ
รับผิดชอบ 

-มีวินัย 

 ม.1/5 

-เช่ือมโยงความรู้คณติศาสตร์  
และน าความรู้  หลักการ  
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ   

 

-การวิเคราะห์
เชื่อมโยง 

 

-อธิบาย 

การเช่ือมโยง 

 

-ความ
เชื่อมโยง
คณิตศาสตร ์
 

 

-การท างานท่ี
เป็นระบบ 

-เจตคต ิ

 ม.1/6 

-มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
 

-การ
สร้างสรรค ์

 

-สามารถ
ออกแบบ 

-สามารถ
สร้าง/ผลติ 

-สามารถ
น าเสนอ 

 

-ความคิด
สร้างสรรค ์

 

-ความพยายาม 

-ความเชื่อมั่น
ในตนเอง 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2.4 เขียนค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับชั้นต่างๆ 

   ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา/สาระการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 7.4 มีดังนี ้
 ค าอธิบายสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ระบบจ านวนเต็ม เลขยก
ก าลัง พ้ืนฐานทางเรขาคณิต แบบรูปเศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  และโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 มีความรับผิดชอบ มีวินัย ท างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความพยายาม 

 นอกเหนือจาการก าหนดค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสารการเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สถานศึกษายังต้องก าหนดค าอธิบายรายวิชา
ส าหรับจัดท าสาระเพ่ิมเติม ตามใบงานที่ 2 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

ใบงานที่ 2 (เพิ่มเติม) 

การก าหนดค าอธิบายรายวิชา ส าหรับจัดท าสาระเพิ่มเติม 

 ใบงานที่ 2 (เพ่ิมเติม) ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ส าหรับจัดท าสาระเพ่ิมเติมมีวัตถุประสงค์ 
ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  ใบงานที่ 2 (เพ่ิมเติม) เป็นใบงานให้ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ส าหรับจัดท าสาระ
เพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือร่วมกันเขียนค าอธิบายสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2 เพ่ือก าหนดเวลาเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  2.1 ให้ร่วมกันศึกษาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิเคราะห์สาระส าคัญ (Main 

Concept) หรือค าส าคัญ (Keyword) จากมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ และน ามาเขียนในช่อง
สาระ ระบุค าส าคัญ พร้อมทั้งระบุประเภทความคิดรวบยอด ค ากริยา และกระบวนการ ลงในตาราง 
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ตารางที่ 7.5 การก าหนดสาระ ค าส าคัญ ประเภทความคิดรวบยอด ค ากริยา กระบวนการ และ 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในสาระเพ่ิมเติม 

 
 

สาระ 
 

ค าส าคญั 
ประเภท 

ความคิดรวบยอด 

 

ค ากริยา 
 

กระบวนการ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

 

 

 

     

  

  2.2 ให้น าค าส าคัญมาเขียนเป็น Mapping และเขียนค าอธิบายสาระเพ่ิมเติม 

  ตัวอย่างผังใยแมงมุมแสดงสาระเพ่ิมเติมรายวิชาดนตรีสากล ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการเขียน
ค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงดังภาพประกอบที่ 7.3 

  

ภาพประกอบที่ 7.3 ตัวอย่างผังใยแมงมุมแสดงสาระเพ่ิมเติมรายวิชาดนตรีสากล 

ดนตรสีากล 

2.ประเภท
เครื่องดนตรี

สากล

4.การฟัง 

10.อิทธิพลของ
ดนตรี 

8.การเล่นเดี่ยว 

7.ศัพท์ดนตรี 

3.องค์ประกอบ
ของดนตรีสากล 

6.การปฏิบัติ
ตามตัวโน้ต 

5.ทฤษฎีดนตรี 

1. ประวัตินักดนตรี
ตะวันตก 

9.การเล่นรวมวง 
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  2.3 เขียนค าอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

   ตัวอย่างค าอธิบายสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 วิชาดนตรีสากลชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติประวัตินักดนตรีตะวันตก ประเภทเครื่องดนตรี องค์ประกอบของ
ดนตรีการฟัง ทฤษฎีดนตรี การปฏิบัติตามตัวโน้ตการเล่นเดี่ยว การเล่นรวมวง อิทธิพลของดนตรี  
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง การปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้มีคุณลักษณะ  
มีวินัยใฝ่รู้ รับผิดชอบ  และจิตสาธารณะ 

 ขั้นที่ 3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  หลังจากเขียนค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วจึงด าเนินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ใบงานที่ 3 ดังนี้ 
 

ใบงานที่ 3 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

 ใบงานที่ 3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  ใบงานที่ 3 เป็นกิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  2.1 ให้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ค าส าคัญจากค าอธิบายสาระการเรียนรู้มาก าหนด
เป็นหน่วยการเรียนรู้ 
  2.2 ให้น าค าส าคัญมาเขียนลงในตารางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ 7.6 การก าหนดค าส าคัญในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยท่ี กระบวนการ กิจกรรม สื่อ การวัดประเมินผล 
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   2.3 พิจารณาค าส าคัญจากกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช ่อง
กระบวนการ/กิจกรรม และพิจารณาสื่อ วิธีการวัดประเมินผล 

 

 ขั้นที่ 4 จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
        หลังจากออกแบบหน่วยการเรียนรู้แล้ว จึงด าเนินการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดย
ใช้ใบงานที่ 4 ดังนี้ 
 

ใบงานที่ 4 

จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 

  ใบงานที่ 4 จัดท าหน่วยการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม โครงสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม และการออกแบบวิธีการและเครื่องมือประเมินผล ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  ใบงานที่ 4 ก าหนดกิจกรรมให้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าหน่วย
การเรียนรู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเครื่องมือวัด 

 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  ให้น าข้อความจากใบงานที่ 3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ มาก าหนดลงในโครงสร้าง
ของหน่วยการเรียนรู้และเรียบเรียงให้สมบูรณ์ เพ่ือเป็นพิมพ์เขียวในการน าไปด าเนินการจัดการเรียน
การสอน 

 3. โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้ 
  โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้ อาจมีดังนี้ 
  3.1 ส่วนบนของหน่วยการเรียนรู้ อาจเขียนดังนี้ 
 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้........................ระดับชั้น...............ภาคเรียนที่....................... 
หน่วยการเรียนรู้ที่............เรื่อง........................................เวลา..........คาบ/ชั่วโมง 
 

  3.2 ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

   ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เป็นสิ่งที่มุ่งหวังหรือคาดหวังว่าจะเกิด
การเรียนรู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Deep Knowledge) เขียนเป็นความเรียงในภาพรวมที่สะท้อนถึงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ความรู้ (Knowledge) กระบวนการเรียนรู้ (Process) และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์(Attribute) 
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  3.3 ความคิดรวบยอดหลัก 

   ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept) โดยเขียนเป็น Concept Mapping 

ที่สอดคล้องกับค าส าคัญของผลการเรียนรู้ หรือจุดประสงค์การเรียนรู้  
  3.4 หัวข้อสาระการเรียนรู้ 
   หัวข้อสาระการเรียนรู้ (Sub Concept และ Topic) เขียนเป็นข้อ ๆโดยขยาย
จากความคิดรวบยอดหลัก 

  3.5 สมรรถนะ 

   หัวข้อสมรรถนะ (Capacity)  เขียนโดยพิจารณาจากหลักสูตร และนิยมเขียน
สมรรถนะเป็นข้อๆ 

  3.6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) เขียนโดยพิจารณาจากหลักสูต และเขียน
เป็นข้อ ๆ 

  3.7 จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียนที่จะต้อง
ท ากิจกรรม (On Task) ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนด เป็นการเขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้โดยเขียนทั้ง 3 

ด้าน คือ  
   3.7.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 

   3.7.2 ด้านกระบวนการ (Process) 

   3.7.3 ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 

  3.8 การออกแบบกิจกรรม 

   การออกแบบกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างงานที่จะต้องปฏิบัติเน้นกระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
โดยอาจเลือกออกแบบกิจกรรม ดังนี้ 
   3.8.1 การออกแบบกิจกรรมในลักษณะแผนหน่วย ให้ระบุรายละเอียด
วิธีด าเนินการในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่  1 เวลา...................ชัว่โมง 
    กิจกรรมที่  2 เวลา...................ชัว่โมง 
    กิจกรรมที่  3 เวลา...................ชัว่โมง 
    กิจกรรมที่  4 เวลา...................ชัว่โมง 
   3.8.2 การออกแบบกิจกรรมในลักษณะลงรายละเอียดเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยแยกเป็นครั้งที่สอน ซึ่งแต่ละหน่วยจะท ากี่แผนการจัดการเรียนรู้ ต้องปรับให้เหมาะสมกับ
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จ านวนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และจ านวนเวลาที่ใช้สอนแต่ละครั้ง แต่ละสัปดาห์ เช่นใน
กรณีที่สอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ถ้าสอนติดต่อกันก็นิยมท าแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 2 ชั่วโมง   
แต่ถ้าสอนไม่ติดต่อกัน โดยสอน 2 วันวันละ 1 ชั่วโมง จะแยกท าแผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผน แผน
ละ 1 ชั่วโมง องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยทั่วไป ดังนี้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่…….. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................ระดับชั้น...............ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.............. 
หน่วยการเรียนรู้ที่........เรื่อง ....................................... 
การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้เรื่อง.........................................เวลา...............ชั่วโมง 

 

 ในส่วนรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้ นิยมเขียนรายละเอียดในหัวข้อดังนี้  

 1. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ 

 2. จุดประสงค์ 
 3. เนื้อหา/สาระ 

 4. กิจกรรม 

 5. สื่อ 

 6. วิธีการวัดประเมิน 

 ส าหรับหลายสถานศึกษาอาจก าหนดให้เขียนมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ดึงมาจากหลักสูตร เพ่ือให้
เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 4. การออกแบบกิจกรรม 

  การออกแบบกิจกรรมมีหลักการส าคัญคือ  ทุกกิจกรรม(On task) ต้องสอดรับและ
บรรลุกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการออกแบบกิจกรรมอาจหลายลักษณะ ได้แก่ หนึ่งกิจกรรมต่อ
หนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ หนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ มีหลายกิจกรรม หรือ จุดประสงค์หลาย
จุดประสงค์ โดยใช้กิจกรรมเดียว ดังนี้ 
 

จุดประสงค์  1   ข้อ   1  กิจกรรม 

                            1  กิจกรรม 

   จุดประสงค์ 1   ข้อ                         2  กิจกรรม 

                            3  กิจกรรม 

   จุดประสงค์หลายข้อ   1  กิจกรรม 

  

บรรลุ 

On task 

บรรลุ 

On task    

บรรลุ 

On task 
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 ในการออกแบบกิจกรรม นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว ต้องออกแบบจัดหา และ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเป็นตัวกลางช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เสริมผู้เรียนที่เรียนเก่งและ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนช้าด้วย แล้วก าหนดวิธีการประเมินผลเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์เพียงใด โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงตามหลักการ  3 ข้อ คือ 1) ใช้ผู้ประเมิน
หลายๆคน 2) ใช้เครื่องมือหลายๆชนิด และ 3) ประเมินหลายๆ ครั้ง 
 5. การออกแบบวิธีการและเครื่องมือประเมินผล  
  การออกแบบวิธีการและเครื่องมือประเมินผลเพ่ือตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของ
ผู้เรียนโดยดึงค าหลักจากผลการเรียนรู้ แล้วก าหนดวิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล และเกณฑ์
การประเมิน ดังรูปที่ 7.7 

 

ตารางที่ 7.7 การออกแบบวิธีการและเครื่องมือประเมินผล  
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ขั้นที่ 5 เขียนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับผู้สอน 

        หลักจากด าเนินงานตามใบงานที่  1 ถึงใบงานที่  4 ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ        

การเรียนรู้ ทุกระดับชั้นแล้วจึงด าเนินการเขียนหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรฉบับผู้สอนโดยใช้  
ใบงานที่ 5 ดังนี้ 
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ใบงานที่ 5 

เขียนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับผู้สอน 

 

 ใบงานที่ 5 การเขียนหลักสูตรสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ ค าชี้แจงในการท ากิจกรรมดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ของใบงานที่ 5 เพ่ือเขียนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับผู้สอน 

 2. ค าชี้แจงในการท ากิจกรรม 

  ให้น าข้อมูลจากใบงานที่ 1-5 มาวิเคราะห์ เรียบเรียงและเขียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
(School Curriculum) และหลักสูตรฉบับผู้สอน (Instructional Curriculum) ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรสถานศึกษา 
   เขียนหลักสูตรสถานศึกษา (School Curriculum) เรียบเรียงตามองค์ประกอบ
ดังนี้ 
   2.1.1 วิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษา 

   2.1.1 พันธกิจ 

   2.1.3 จุดหมาย 

   2.1.4 สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 

   2.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.1.6 โครงสร้างเวลาเรียน 

   2.1.7 ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
   2.1.8 การจัดการเรียนรู้ 
   2.1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   2.1.10 การวัดและประเมินผล 

  ภาคผนวก 

   2.1.11 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.1.12 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวนน้อย 

  ไม่จ าเป็นต้องมีข้อ 2.1.11 ให้จัดท าข้อ 2.1.12 ได้เลย 
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  2.2 หลักสูตรฉบับผู้สอน 

   เมื่อด าเนินการจัดท าใบงานที่ 1 ถึงใบงานที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้น ามา
จัดเรียงเป็นหลักสูตรฉบับผู้สอน (Instructional Curriculum) ตามโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา 

   2.2.2 พันธกิจ 

   2.2.3 จุดหมาย 

   2.2.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

   2.2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.2.6 โครงสร้างเวลาเรียน 

   2.2.7 ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ (เฉพาะที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้) 
   2.2.8 แผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้พร้อมทั้งเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

   ภาคผนวก 

   2.2.9 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 

   2.2.10 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

   2.2.11 ข้อมูล ค าส าคัญ (Key word) จากตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  
(ใบงานที่ 2) 
   2.2.12 ข้อมูลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ใบงานที่ 3) 
 3. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จะท าให้หลักสูตรมีความเป็นจริงตรงตามความคาดหวังของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หน้าที่และ
ภาระรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิ
สังคมแล้ว การบริหารจัดการหลักสูตรเป็น สิ่งที่ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องจัดท า มีดังนี้ 
  3.1 ระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน 

  3.2 ระบบการนิเทศ ก ากับ ดูแลการเรียนการสอน 

  3.3 ระบบการบริหารงานวิชาการ 

  3.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3.5 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
  3.6 ระบบการวัดและประเมินผล 

  3.7 ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สรุป 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผน/แนวทาง
ในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจัดท าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  และส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียนชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พิจารณาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรที่
ร่วมกันก าหนดขึ้นโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจากนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและความต้องการ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
โดยในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น มีองค์ประกอบส าคัญคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย 
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ างเวลาเรียน ค าอธิบายสาระการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดและประเมินผล โดยมีขั้นตอนส าคัญดังนี้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
การเขียนค าอธิบายสาระการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และก าหนดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าหน่วย
การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และการเขียนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



234 

 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 ค าชี้แจง   ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษาหมายถึงอะไร 

 2.  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 3.  หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร 

 4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาคืออะไร 

 5.  สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 

 6.  การเขียนค าอธิบายสาระการเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร 

 7.  หน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร 

 8.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมายถึงอะไร 

 9.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ควรด าเนินการอย่างไร 

 10. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ เชื่อมโยงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน
อย่างไร 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้  ผู้เรียนสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
 1. บอกปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 2. บอกแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 3. บอกความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยงของหลักสูตรในอนาคตแต่ละลักษณะได้ 
 4.   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5.   สามารถน าเสนอผลงานเกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 6.   สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตรได้ 
  

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 

 1. ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร 

 2. แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

  2.1 หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

  2.2 หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ 
  2.3 หลักสูตรความเป็นมนุษย์ 
  2.4 หลักสูตรเทคโนโลยี 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษา แนวโน้ม
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรในอนาคต จากผังกราฟิก 



238 

 

 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 8 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา

 2. ผู้สอนน าเสนอสาระเกี่ยวกับหลักสูตรในอนาคตด้วยสื่อการน าเสนอความรู้โดยใช้โปรแกรม
Microsoft PowerPoint และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง และความเชื่อมโยง
กันของหลักสูตร 4 ลักษณะและน าเสนอข้อมูล 

 4. ผู้สอนสรุปสาระเกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร โดยการตั้งค าถามให้
ผู้เรียนตอบเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร และลักษณะหลักสูตรแต่ละ
กลุ่มสาระ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนบทนี้ มีดังนี้ 
 1. ผังกราฟิก 

 2. สไลด์น าเสนอความรู้โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินในบทนี้ มีดังนี้ 
 1. สังเกตการตอบค าถาม 

 2. ตรวจผลงานการเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างและความเชื่อมโยงกันของ
หลักสูตรแต่ละลักษณะ 
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บทท่ี  8 

ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 หลักสูตรไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ หลักสูตรจ าเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม เพ่ือการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาหลักสูตร  

จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร และศึกษาแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้
หลักสูตรสามารถพัฒนาคนอย่างเหมาะสม 

 

ระบบในการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรเป็นแผนแบบที่เป็นแนวทางส าหรับการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีหลายรูปแบบ แต่สรุปได้เป็น
ระบบของการพัฒนาได้ดังนี้คือ 

 1. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

  ระบบนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งต้องวิเคราะห์ให้รอบด้าน ทั้งระบบสังคม ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และธรรมชาติความรู้ ข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งส าคัญทีร่ะบุทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 2. ระบบร่างหรือออกแบบหลักสูตร 
  เป็นระบบที่จัดท า หรือออกแบบหลักสูตรให้ความคล้องกับความต้องการ และข้อมูล
พ้ืนฐานที่ได้วิเคราะห์ไว้ โดยการออกแบบจะต้องก าหนดองค์ประกอบหลักของหลักสูตร คือ 

  2.1 การก าหนดจุดหมายของหลักสูตร 

  2.2 การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร 

  2.3 การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา 
  2.4 การคัดเลือกเนื้อหาวิชา 
  2.5 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.6 การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  2.7 การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.8 การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
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 3. ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ 
  เป็นระบบการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งอาจมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเตรียมบุคลากร การเตรียม
เอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และที่ส าคัญที่ในการน าหลักสูตร
ไปใช้คือการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุน การนิเทศติดตาม การบริหารจัดการ
หลักสูตร เพ่ือให้การน าหลักสูตรไปใช้นั้นประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง 
 4. ระบบการประเมินหลักสูตร 

  ระบบประเมินมีขั้นตอนที่ด าเนินการต่อจากระบบการใช้หลักสูตร แต่ระบบประเมินจะต้องมี
การประเมินในทุกระบบของหลักสูตร ทั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ระบบร่างหรือออกแบบหลักสูตร 
ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ รวมทั้งระบบประเมินด้วยว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
 

ปัญหาในการพฒันาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการดังกล่าว อาจะเกิดปัญหาขึ้นในหลายลักษณะผู้เขียนได้
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรได้ 4 ลักษณะ คือปัญหาเกี่ยวกับผู้พัฒนาหลักสูตร ปัญหา
เกี่ยวกับเอกสารหลักสูตร สื่อ และเอกสารประกอบหลักสูตรและปัญหาในการประเมินหลักสูตร และ
น าเสนอปัญหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปัญหาด้านต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับผู้พัฒนาหลักสูตร 
  ปัญหาทีเ่กี่ยวกับผู้พัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
  1.1 การขาดความรู้ พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษา บริบท การศึกษาจิตวิทยา สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทิศทางความก้าวหน้า     
ของสังคม อีกท้ังไม่สามารถสังเคราะห์ความรู้จ าเป็นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

  1.2 การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

  1.3 การขาดความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
นักพัฒนาทรัพยากร ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้เรียน สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้น าหลักสูตรไปใช้ 
  1.4 การขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ใช้หลักสูตร ในการเสนอสภาพและปัญหา 

อุปสรรคในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1.5 ผู้พัฒนาหลักสูตรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสังคม สภาพและปัญหา     
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
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 2. ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตร สื่อ และเอกสารประกอบหลักสูตร 

  ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตร  สื่อ  และเอกสารประกอบหลักสูตรมีดังนี้ 
  2.1 การขาดความเชื่อมโยงของสาระขององค์ประกอบในหลักสูตร 

  2.2 การก าหนดสาระมากเกินไปและไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 

  2.3 การขาดความชัดเจนในสาระที่น าเสนอในเอกสารหลักสูตร 

  2.4 ความไม่เพียงพอของเอกสารทรัพยากรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

  2.5 ความไม่เป็นปรนัยของหลักสูตร ผู้น าหลักสูตรไปใช้ตีความหลักสูตรไม่เหมือนกัน 

 3. ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 
  ปัญหาในการน าหลักสูตรไปใช้  เป็นปัญหาส าคัญมากๆ  ปัญหาย่อยที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 
  3.1 การขาดข้อมูลความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอกสาร
หลักสูตรและแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ ทั้งการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาหรือท้องถิ่น  

การแปลงหลักสูตรสู่การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตร และ
การวัดและประเมินผล ซึ่งอาจจะเนื่องจากการขาดกระบวนการ/แนวทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2 การขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
  3.3 การขาดบุคลากรที่ช่วยเกื้อหนุนอ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการน า
หลักสูตรไปใช้ 
  3.4 บุคลากรที่น าหลักสูตรไปใช้ได้แก่ ครูผู้สอน ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน ครูจ านวนมากมายที่ต้องสอนในวิชาที่ตนเองไม่มีความรู้ ไม่มีความถนัด 

 4. ปัญหาในการประเมินหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้ได้ข้อมูลผลการน าหลักสูตรไปใช้ เพ่ือ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ เหมาะสม ซึ่งรุจิร์ ภู่สาระ (2546: 148-150) ได้เสนอปัญหาในการประเมิน
หลักสูตรไว้ดังนี้ 
  4.1 ปัญหาจากค านิยาม เนื่องจากในการประเมินผลหลักสูตรอย่างไรนั้น ต้องเป็นไปตาม
นิยาม คือ จะประเมินผลเช่นนั้น  Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation  

ได้นิยามศัพทก์ารประเมินหลักสูตรไว้ 3 ความหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
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   ความหมายแรกเป็นการให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการวัดเชิงปริมาณ ค านิยาม  
ข้อนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า  แคบเกินไป มีกลไกมาก และไม่ยืดหยุ่น ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลาย
ของแบบทดสอบที่ใช้  
   ความหมายประการที่สอง  เป็นค านิยามเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างผล         
การปฏิบัติและจุดประสงค์ ค านิยามนี้ก็ได้รับการวิจารณ์บ่อยๆ เช่นกันว่า เน้นพฤติกรรมของนักเรียน 

มากเกินไป  
   ส่วนค านิยามสุดท้าย เป็นการพิจารณาแบบวิชาชีพ  ซึ่งได้รับค าวิจารณ์มากเช่นกัน  
ว่าขาดความเชื่อม่ันและความเป็นปรนัย 

  จะเห็นได้ว่ายังไม่มีผู้ใดยอมรับค านิยามเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็น
แบบใด ดังนั้นจึงต้องหาค าตอบ “วัตถุประสงค์หลักในการประเมินคืออะไร” 

  4.2 ปัญหาจากผลลัพธ์  ปัญหาที่ผู้ประเมินจะต้องพบอยู่เสมอ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจจะน ามารวมกันหรือไม่  ควรจะประเมินผลลัพธ์ทั้งหมดเลยทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์นั้น
เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่  ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการประเมินที่ไม่มีการก าหนดเป้าหมายคือ การที่ 
ผู้ประเมินสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการล าเอียงนั้น  อาจจะต้องรู้ก่อนว่ าอะไรบ้างที่เกิด
จากความตั้งใจ ซึ่งกลุ่มที่เห็นตรงข้ามกล่าวว่าผู้ประเมินส่วนมากต้องการรู้ก่อนว่าข้อมูลนั้นเกิดจากความ
ตั้งใจหรือไม่ ดังนั้นการพุ่งประเด็นไปที่ผลลัพธ์ที่คาดหวังเพียงอย่างเดียว อาจได้ผลไม่ตรงตามความเป็น
จริงได้ ถึงแม้จะเป็นการประเมินที่ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย โดยเหตุผลแล้วดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่
ข้อเท็จจริงก็คือ ผู้ประเมินจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย แม้จะรู้ว่าเป้าหมายนั้นหรือไม่รู้
เป้าหมายก็ตาม ซึ่งผู้ประเมินส่วนใหญ่ประเมินหลักสูตรจากที่สอนไปแล้ว และบางทีอาจจะปรับปรุงไป
แล้ว ความตั้งใจ  ในการพัฒนาหลักสูตรของผู้พัฒนา บางครั้งอาจจะตั้งใจมากจนเห็นว่าการประเมินแบบ
ไม่มีเป้าหมายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามควรจะตอบค าถามให้ได้ว่า ผลลัพธ์ที่จะประเมินควรเป็น
สิ่งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การประเมินควรจะมีเป้าหมายเป็นพื้นฐานหรือเป็นการประเมินแบบไม่มีเป้าหมาย 

  4.3 ปัญหาของกระบวนการสอนและผลการสอน ในการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมิน
จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสอนและผลการสอน ผู้ประเมินอาจสนใจผลที่
ออกมาจริงๆ ขณะที่ก าลังสอน หรืออาจสนใจเฉพาะผลลัพธ์หลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลจาก
กระบวนการและผลการสอนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ รวมทั้งระยะเวลาและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกันทั้ง
กระบวนการสอนและผลการสอน ดังนั้นจึงควรตั้งค าถามว่าการประเมินผลควรจะพิจารณาเฉพาะผลลัพธ์
จากหลักสูตรหรือการจัดการเรียนในขณะก าลังสอน 



243 

 

 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสตูร 

บทที่ 8 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา

  4.4 ปัญหาเกี่ยวกับระดับการวัดและขอบเขตการวัด ผู้ประเมินผลจะต้องตัดสินใจ      
ว่าจะใช้จ านวนแบบทดสอบเท่าไรจึงจะเพียงพอถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่  หรือจะเลือกข้อมูลทั่วๆ ไป
กับกลุ่มขนาดเล็ก  การตัดสินใจประเด็นนี้จะชี้ให้เห็นถึงความคิดของผู้ประเมิน  การก าหนดระดับการวัด 
เป็นการให้ความส าคัญในการวัดผลเชิงปริมาณ  ส่วนขอบเขตการวัดเป็นการให้ความส าคัญในการอธิบาย
สภาพการณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ อาจตัดสินใจก าหนดขอบเขตเฉพาะความจริงที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนของตน ซึ่งสะดวกกว่าการประเมินทั้งกลุ่มใหญ่  โดยอาจก าหนดขอบเขตการประเมิน        
ตามระดับชั้น หรือทั้งโรงเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่จะตอบค าถามว่า การประเมินควรจะท ากับกลุ่มเล็ก
หรือกลุ่มใหญ่ 
  4.5 ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมในการตัดสิน การประเมินผลควรจะเป็นการตัดสินใจ     
จากข้อมูลที่ได้รวบรวม ซึ่งท าให้เกิดปัญหายุ่งยากมากมาย เป็นต้นว่า คุณธรรมในการตัดสินควรจะมาจาก
อะไร ในสังคมซึ่งมีค่านิยมแตกต่างกันนั้น ค่านิยมใดจึงจะส าคัญที่สุดข้อมูลเดียวกันเมื่อให้ผู้ประเมิน
ต่างกันประเมินจะท าให้ได้ผลต่างกันหรือไม่ ดังนั้นจึงควรตั้งค าถามว่าคุณธรรมในการตัดสินใจของตนเอง
ส่งผลต่อการประเมินหรือไม่ และจะท าอย่างไรกับสิ่งนี้ 
 5. ปัญหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการพัฒนา   
ที่เป็นระบบระเบียบ และมีการเตรียมการในการน าไปใช้อย่างรอบคอบ แต่เมื่อน าหลักสูตรไปใช้ก็พบว่า     
มีปัญหาส าคัญหลายประการส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส าหรับปัญหาของหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 มีดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) 
  5.1 ขาดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นของ “หลักสูตรแกนกลาง”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 27 ว่า“ให้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ”กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้จัดท าและประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2544 เพ่ือเป็นหลักสูตรแกนกลางให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
นับตั้งแต่มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวได้มีเสียงสะท้อนและข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันจากฝ่ายต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ข้อสรุปจากการประชุมโต๊ะกลมผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร ซึ่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัด
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ขึ้นในเดือนตุลาคม 2546 หลายฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเอกสาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  ไม่ถือว่าเป็น“หลักสูตรแกนกลาง” เพราะเอกสารดังกล่าวระบุเพียงมาตรฐานการเรียนรู้
และจ านวนเวลาเรียนโดยรวมในแต่ละกลุ่มสาระ  ซึ่งเป็นข้อมูลกว้างๆที่มีลักษณะเป็น“กรอบหลักสูตร” 
มากกว่าที่จะเป็น “หลักสูตรแกนกลาง” ตามนิยาม และผลสรุปจากการประชุมได้เสนอแนะให้ส่วนกลาง
จัดท าหลักสูตรแกนกลางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งผลสรุปจากการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกลั ่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28 มกราคม 2548 ที่ เสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการพิจารณาจัดท าหลักสูตรแกนกลาง และสร้างความเข้าใจเรื่อง
หลักสูตรแก่ทุกฝ่ายให้ชัดเจนตรงกันในเรื่องดังกล่าว   
  5.2 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของครูและ
บุคลากรระดับปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบระยะเวลาที่จ ากัดของการประกาศหลักสูตร และ 

การอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้นการที่ส่วนกลางก าหนดเพียงมาตรฐาน
การเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ซึ่งเป็นกรอบกว้างๆ เพ่ือให้เกิดการ
ยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนทุกๆ 3 ปี โดยไม่มี
การจัดท ามาตรฐานและสาระพ้ืนฐาน  (แกนกลาง)  ในแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ที่ยังขาดความรู้  ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรเกิดความสับสน ไม่สามารถจัดท า
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องพ่ึงพาแหล่งข้อมูลที่จะใช้เป็นแบบอย่างในการลอกเลียนเป็นเหตุให้
หลักสูตรของหลายโรงเรียนมีลักษณะ “เลียนแบบ”  มากกว่าจะจัดท าให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละ
โรงเรียน  และหลายโรงเรียนจัดล าดับขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น ไม่เหมาะสม และมี
การก าหนดเนื้อหาซ้ าซ้อนจ านวนมาก  อีกทั้งศักยภาพของโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่าง
โรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3 ปัญหาการจัดโครงสร้างหลักสูตรที่แน่นเกินไป ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์ 
วิจารณ์ว่าก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  แม้ว่าหลักการของหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามความสนใจและความถนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ที่เน้นให้ผู้เรียนส ารวจความถนัด
และความสนใจของตนเอง  และช่วงชั้นที่ 4  (ม.4-6) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
เพ่ือเตรียมตัวในการศึกษาต่อ  แต่การที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนถึง        
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอด 12 ปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ครูจ าเป็นต้องเร่งรัดเนื้อหาในการสอน  ท าให้
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นักเรียนต้องเรียนหนักและมีเวลาที่ท ากิจกรรมน้อยลง สภาพดังกล่าวท าให้ครูไม่สามารถจัดการเรียน    
การสอนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมฝึกลักษณะนิสัยการท างานกลุ่ม และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ข้อมูลที่
พบดังกล่าวสอดคล้องกับผลสรุปความคิดเห็นผู้ใช้หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา และผลการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พบว่า  ผู้เรียนต้องเรียนเนื้อหา
สาระมากเกินไป สมควรปรับปรุงแก้ไข  พร้อมทั้งได้เสนอให้มีการทบทวนโครงสร้างหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ  เพ่ือให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะของเด็ก  และให้ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมอ่ืนๆได้ 
  5.4 ปัญหาการสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขาดความชัดเจน เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรยังมีจุดบกพร่องก่อให้เกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้นในระดับชาติ เพ่ือเป็น
เป้าหมายและตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับ
สถานศึกษา  แต่ข้อมูลในเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรบางส่วนยังขาดความชัดเจนใน
การสื่อสารให้บุคลากรในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเกิดความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับบทบาทของแต่ละฝ่ายในการน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ การขาดความชัดเจนในการ
สื่อสารสู่การปฏิบัตินี้เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้มาตรฐานการเรียนรู้มิได้รับความสนใจและให้
ความส าคัญอย่างจริงจัง ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา นั่นคือ หลักสูตรที่โรงเรียนจัดท าขึ้น  มิได้เป็น
หลักสูตรที่ยึดมาตรฐานเป็นเป้าหมายอย่างแท้จริง กระบวนการสร้างหลักสูตร การออกแบบกิจกรรม 

การเรียนการสอน  และการวัดประเมินผลการเรียนรู้   ยังคงเป็นรูปแบบของหลักสูตรที่ยึดเนื้อหา
เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติในหลักสูตรเดิม  แนวทางการจัดท าหลักสูตรที่น าเสนอในเอกสารหลักสูตร  และ
เอกสารประกอบหลักสูตร  น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรในลักษณะเดิม มิได้น าไปสู่การจัดท าเป็นหลักสูตร 

อิงมาตรฐาน  (Standard-based Curriculum)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวัดประเมินผลการเรียนรู้  
ยังยึดการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (Behavioral Objectives)  ซึ่งไม่สะท้อนมาตรฐาน 

การเรียนรู้ที่ก าหนด  การวัดและประเมินผลในลักษณะดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการปฏิรูป  

การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม  และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหา
สืบเนื่องตามมาอีกหลายประการที่ส าคัญได้แก่ ปัญหาหลักสูตรแน่น เนื้อหาซ้ าซ้อน ปัญหาเอกสารรายงาน
ผลการเรียนรู้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศใช้หลักสูตร 
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แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 จากปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ท าให้ลักษณะหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใน
อนาคตจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในส่วนนี้จะน าเสนอสาระเกี่ยวกับลักษณะหลักสูตรที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของสังคมในอนาคตทั้งหลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ หลักสูตรความ
เป็นมนุษย์ และหลักสูตรเทคโนโลยี หลักสูตรดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะส าคัญคือ สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของสังคม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาสังคมอีกทั้งชี้น า สร้างสรรค์ พัฒนาบุคคล ให้เป็นก าลังส าคัญในการ
น าพาสังคมไปสู่ทิศทางท่ีเหมาะสม 

 ส าหรับแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรที่น าเสนอได้แก่ หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน  หลักสูตร
โครงสร้างสังคมใหม่  หลักสูตรความเป็นมนุษย์  และหลักสูตรเทคโนโลยี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

  สุทธนู ศรีไสย์ (2551:64-67) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (Standard-based 

Curriculums) เป็นหลักสูตรที่ได้มีการก าหนดมาตรฐานของเนื้อหา (Content Standard) และมาตรฐาน
ของการปฏิบัติ (Performance Standard) ไว้อย่างชัดเจน ส าหรับมาตรฐานเนื้อหาที่ก าหนดไว้จะให้เห็น
ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรและผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด จะมีตัวชี้วัดหรือมาตรฐานของ
การปฏิบัติก าหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน ในการน าเสนอหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานนี้จะประกอบไปด้วย 
ค าศัพท์ที่ส าคัญในหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานองค์ประกอบของหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน แนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ค าศัพท์ที่ส าคัญในหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

   ค าศัพท์ที่ส าคัญในหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลาย มีดังนี้ 
   1.1.1 สาระ (Strands) คือ ประเด็นส าคัญท่ีมีการแบ่งสัดส่วนของวิชาตามแนวคิด
ของสาขาวิชา โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคติท่ีสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น 

   1.1.2 มาตรฐาน (Standard) คือ ข้อความหรือข้อก าหนดที่ ใช้ เป็น เกณฑ์ 
(Criteria) ส าหรับใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่มีลักษณะเป็นมาตรฐานกลางที่ผู้เรียนทุกคนต้อง
ผ่านเกณฑม์าตรฐานเหล่านี้ 
   1.1.3 มาตรฐานเนื้อหา (Content Standard) เป็นข้อความหรือสิ่งที่ก าหนดไว้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้หรือแสดงออก ซึ่งความรู้ที่ได้รับในรายวิชาที่ตนก าลังจะเรียนหรือได้เรียนมาแล้ว
โดยการแบ่งหัวข้อในการเรียนการสอนตามระดับชั้น ตลอดหลักสูตรทั้งหมดโดยจะพิจารณาตามความ
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เหมาะสมของเนื้อหาที่จะใช้สอนในแต่ละระดับชั้น วุฒิภาวะของผู้เรียนระดับความยากง่ายของหัวข้อที่จะ
ใช้ในการเรียนการสอน  
   1.1.4 มาตรฐานการปฏิบัติ (Performance Standard) เป็นข้อความหรือสิ่งที่
ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้วัดหรือตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specific)  
ความช านาญ (Adept)  และความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือความรอบรู้ (Competent) ของผู้เรียนส่วนมาก
มาตรฐานการปฏิบัติจะเกี่ยวข้องค าศัพท์เฉพาะ (Technical Terms) ที่เป็นทักษะ(Skills) ของผู้เรียนที่จะ
สามารถแสดงพฤติกรรม (Behaviors) ออกมาหลังจากการเรียนรู้ ได้แก่ รู้ เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์จ าแนกแยกแยะ  เปรียบเทียบ บอก ปฏิบัติเห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วม ใช้ ดูแล รักษาเป็นต้น  
   1.1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (Content Benchmark) คือ มาตรฐานของ
เนื้อหาที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลหรือสัมฤทธิผลในแต่ละช่วงชั้น  มาตรฐานมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกันโดยตรงกับมาตรฐานทั้งหมดของหลักสูตร 

   1.1.6 ผลลัพธ์ที่ผู้ เรียนได้รับ  (Learner Outcome) คือ ผลลัพธ์ในภาพรวม
ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้รับภายหลังเกิดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น หรือภายหลังการ
เรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  1.2 องค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

   องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานมี 2 ชนิด คือ มาตรฐานเนื้อหา และ
มาตรฐานการปฏิบัติ โดยมาตรฐานเนื้อหาประกอบด้วยมาตรฐานด้านความรู้ (Knowledge) มาตรฐานด้าน
ทักษะ (Skill) ส่วนมาตรฐานด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ (Quality) มาตรฐานด้านความ
เชี่ยวชาญ (Specific) มาตรฐานด้านความช านาญ (Adept) และมาตรฐานด้านความรอบรู้ (Competent) 

ส าหรับองค์ประกอบของหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานเป็นไปตามแผนภูมิในภาพประกอบที่ 8.1  
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ภาพประกอบที่ 8.1 องค์ประกอบของหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

(ที่มา สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 67) 
 

  1.3 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบ 

อิงมาตรฐาน โดยได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบว่า การก าหนดมาตรฐานที่ดีมี
คุณภาพเพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ และต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ  
แต่มาตรฐานการเรียนรู้จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้เลย หากไม่มีการเชื่อมโยงมาตรฐานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง การน ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนใน 

ชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด  และการพัฒนาหลักสูตรที่สัมพันธ์หรืออิงกับมาตรฐานการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
แห่งการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว กล่าวโดยสรุปคือ ระบบการศึกษาลักษณะนี้
จะมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นระดับคุณภาพ ที่คาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียน จากนั้นน ามาตรฐาน
ที่ก าหนดไปออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานนั้น  และมีการตรวจสอบ/
ประกันคุณภาพว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่เพียงใด  เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง

สาระ 

(Strands) 
ทักษะ 

(Skills) 
คุณภาพ 

(Quality) 
เชี่ยวชาญ 

(Specific) 

มาตรฐานเนื้อหา 
(Content) 

)

มาตรฐาน 
(Standard) 

มาตรฐานการปฏิบตั ิ

(Performance Standard) 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

(Content Benchmark) 
ความ

ช านาญ 

(Adept) 

รอบรู ้
(Competent) 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนได้รับ 

(Learner Outcome) 
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ต่อไป ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเป้าหมายเสนอในแผนภูมิตาม
ภาพประกอบที่ 8.2  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย 

(ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20) 
 

   การปฏิรูปหลักสูตรของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน  ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบ 

การพัฒนาหลักสูตรในระบบการศึกษา โดยใช้มาตรฐานเป็นเป้าหมาย โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานกลางในการมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่มาตรฐาน ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรจ าเป็นต้องเข้าใจแนวคิด หลักการ และ
แนวปฏิบัติของหลักสูตรอิงมาตรฐาน  (Standards-based Curriculum) ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1.3.1 มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ 

    ในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานก ากับนั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตลอดแนวตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับชั้นเรียน จะต้องเน้นและ 

ยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักและเป้าหมายส าคัญ นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรในยุคปัจจุบัน
เชื่อว่าการน ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนของการน าสิ่งที่คาดหวังในระดับชาติไปก่อให้เกิดผลในการพัฒนาผู้เรียน  

ตรวจสอบ 

คุณภาพ 

หลักสูตร 

สถานศึกษา 

ตรวจสอบ 

คุณภาพ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
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ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ 
ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่จัดท าในระดับสถานศึกษาและชั้นเรียนนั้น  
มีผลต่อการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน จ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษว่าจุดประสงค ์
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หรือวิธีการประเมินผล เชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐาน 

การเรียนรู้หรือไม่เพียงไร 

    ส าหรับความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับหลักสูตรใน
ระดับต่างๆ  เสนอในแผนภูมิตามภาพประกอบที่ 8.3  
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การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน                           
ค าอธิบายคุณภาพงาน 

แนวการให้คะแนน 

ผลงานตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน 

 

ภาพประกอบที่ 8.3 ความเชื่อมโยงของหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลแบบอิงมาตรฐาน 

(ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 22) 
 

หลักสตูรและการประเมิน 

ระดับสถานศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และตัวช้ีวัด 

ระดับชาต ิ

กรอบหลักสูตรและการประเมิน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ความสนใจ 

ความต้องการ 

ของนักเรียน 

แหล่งข้อมูล 

ปัญหา 

เหตุการณส์ าคัญ 

ของชุมชน 

การบรรลุมาตรฐาน
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   1.3.2 หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร 

    การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Unit Plan) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด
ของการจัดท าหลักสูตรอิงมาตรฐาน เพราะหน่วยการเรียนรู้จะมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล ซึ่งจะน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างแท้จริง (Curriculum 

Enactment) ปรัชญาการศึกษาในยุคที่ผ่านมานั้นมักจะเน้นการสอนเนื้อหาสาระ ดังนั้นรูปแบบหลักสูตร
การเรียนการสอนในยุคก่อนจึงมีลักษณะเป็นหลักสูตรอิงเนื้อหา การวัดประเมินผลในหลักสูตรรูปแบบนี้ก็
เน้นที่การจดจ าเนื้อหาให้ได้มากที่สุดและเกณฑ์การวัดประเมินผลก็ก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ย่อยๆ (Behavioral Objectives) การจัดท าหลักสูตรลักษณะนี้จะค่อนข้างมีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว  
ไม่ยืดหยุ่น 

    หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานเน้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
เป็นเป้าหมาย มีการก าหนดแก่นเรื่องของหน่วย (Theme) ซึ่งเอ้ือต่อการหลอมรวมเนื้อหาของศาสตร์สาขา
ต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และก าหนดงานให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือฝึกฝน และเป็น
ร่องรอยส าหรับประเมินว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถถึงระดับที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานหรือไม่ดังนั้น
มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจมีได้หลายมาตรฐาน และอาจมาจากหลากหลาย
สาขาวิชา และอาจมีทั้งมาตรฐานที่เป็นเนื้อหา มาตรฐานที่เน้นกระบวนการ การจัดการเรียนรู้เป็นหน่วย
ลักษณะนี้ เนื้อหาสาระและกิจกรรมจึงเป็นเพียงหนทาง (Means) ที่จะพาผู้เรียนไปถึงหลักชัย (Ends) คือ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ผู้เรียนอาจบรรลุถึงมาตรฐานเดียวกันด้วยเนื้ อหาและวิธีการที่แตกต่างกันได้ 
นักวิชาการและนักพัฒนาหลักสูตรในยุคปัจจุบันเชื่อว่าหลักสูตรลักษณะนี้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
   1.3.3 กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรมีความยืดหยุ่น 

    ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานนั้น สามารถท าได้
หลายรูปแบบเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกัน  มิได้มีการก าหนดหรือล าดับขั้นตอนที่
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับเหตุผล วัตถุประสงค์และความจ าเป็นของแต่ละบริบท เช่น อาจเริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เริ่มจากการก าหนดหัวข้อ/ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ หรือเริ่มจากบทเรียนที่
มีอยู่เดิมแล้ว โดยเชื่อมโยงหัวข้อหรือบทเรียนนั้นๆ ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใดบ้าง อย่างไรก็
ตามรูปแบบที่เป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ Association for Supervision and Curriculum Development ของสหรัฐอเมริกา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจ านวนมากเสนอแนะว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
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ผู้เรียนไปสู่มาตรฐาน โดยการเอาผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ คือ มาตรฐานการเรียนรู้เป็นตัวตั้ง การออกแบบ
หลักสูตรลักษณะนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็นเป้าหมายของหน่วยการ
เรียนการสอน แล้วจึงก าหนดชิ้นงานที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินงานก่อน
การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเริ่มต้นแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ครูผู้สอนจึงควรใช้วิธีการที่
หลากหลายและพิจารณาตามความเหมาะสม 

   1.3.4 การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน 

    มาตรฐานและการประเมินผลมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การวัดและ
ประเมินผลถือว่าเป็นจุดที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการจัดท าหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน แนวคิด 

ด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนจากยุคพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งเน้นการประเมิน
พฤติกรรมที่แสดงออก โดยวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ย่อย เป็นยุคที่ให้ความส าคัญแก่การ
ประเมินในองค์รวม โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานเป็นส าคัญ นักวิชาการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มี
มาตรฐานเป็นเป้าหมาย ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างประสบ
ความส าเร็จนั้น มาตรฐานต้องเป็นตัวเทียบเคียงที่ส าคัญในการวัดผลประเมินผลการเรียนในทุกระดับ     
ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ระดับท้องถิ่น หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา และที่ส าคัญที่สุดคือ ระดับสถานศึกษา 
    เกณฑ์ต่างๆ หรือร่องรอยหลักฐานในการประเมินผลการเรียนจะต้องเชื่อมโยง
และสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน และมีความชัดเจนในการที่จะบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนบรรลุถึงมาตรฐานหรือไม่
เพียงใดหากยังไม่บรรลุมีจุดใดบ้างที่จะต้องพัฒนา ข้อมูลจาการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนี้ นับเป็น
ข้อมูลส าคัญมากในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพตามที่มุ่งหวังต่อไป 

 2. หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่  
  สุทธนู ศรีไสย์ (2551: 125-133) ได้กล่าวถึงหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ (The Social 

Reconstructionist Curriculum) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย บทบาทครูผู้สอนการเลือกโอกาสการเรียนรู้   
การบริหารจัดการหลักสูตร และการประเมินผลของหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ไว้ ดังนี้ 
  2.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ 
   จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ที่ส าคัญมี 2 ประการ ได้แก่ 

   2.1.1 หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ โดยมีความเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นจะเป็นการสอนบทเรียนส าคัญต่อการ “ศึกษาสังคม”  
ในทุกสาขาหรือรายวิชาเช่น รายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ เคมีชีววิทยา ฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์ ในท านองเดียวกันกลุ่มนี้เชื่อว่าวิกฤติเป็นเรื่องสากลที่จะแผ่ขยายไปตามธรรมชาติ การจัด
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หลักสูตรจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องเน้นย้ าเรื่องของวิกฤติและปัญหาเป็นส าคัญ ดังนั้นหลักสูตรโครงสร้าง
สังคมใหม่จึงไม่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่เป็นสากล เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ตามสถานการณ์เท่านั ้นตัวอย่างเช่น หลักสูตรในปีแรกของสถาบันการศึกษาอาจจะจัดให้มีการก าหนด
เป้าหมายตามที่ เน้นโครงสร้างในด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยอาจเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
    2.1.1.1 ส ารวจวิกฤติของชุมชน (ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการออมของประชาชนในชุมชนนั้นๆ) 
    2.1.1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ตามสถานการณ์ของสังคมโลก 

    2.1.1.3 การบ ารุงรักษาเมืองประวัติศาสตร์กับแนวโน้มของสถานการณ์
เศรษฐกิจชุมชน 

    2.1.1.4 เศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทย 

    2.1.1.5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย 

    2.1.1.6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณของรัฐ 

   2.1.2 หลักสูตรแบบโครงสร้างสังคมใหม่ อาจจะเป็นการพิจารณาปัญหา 
วิธีการ ความต้องการ และเป้าหมายในทางวิทยาศาสตร์และทางศิลปะ หรือการประเมินผลความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับความสัมพันธ์ของมนุษย์ หรือการศึกษากลยุทธ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  2.2 บทบาทของครูผู้สอน 

   ครูผู้สอนตามหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่นี้จะต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ประเด็นที่ตนเองสนใจ ผู้ พัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบนี้จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในวงกว้างทั้งใน
ระดับชาติและระดับโลกให้เป็นเป้าหมายของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะใช้ความสนใจที่ค้นพบเพ่ือแก้ปัญหา
สังคมที่เน้นย้ าอยู่ในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา  ถ้าชุมชนใดมีการจัดให้มีการพบปะหรือประชุมกันกับกลุ่มคน
หลายเชื้อชาติ  โดยต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการประชุมครั้งนั้น  ผู้เรียนภาษาต่างประเทศ       
ก็สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับการประชุมครั้งนั้นได้  โดยท าหน้าที่เป็นผู้แปลความหมายข้อมูล  
ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นการจัดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ฝึกทักษะเฉพาะทางที่ผู้เรียนสนใจกับกิจกรรมต่างๆ  
เช่น  การอภิปรายกลุ่ม  การประสานงานทั่วไป  หรือการให้ความช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ  เป็นต้น 
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   ครูผู้สอนจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ใช้เวลามีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องต่างๆ ดังเช่น การมีส่วนร่วมกับโครงการสุขภาพของชุมชน 
(ส าหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์) หรือการปฏิบัติงานในชุมชนโดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ชุมชน 
(ส าหรับผู้เรียนด้านศิลปะและวรรณคดี) ถ้าหากว่าผู้เรียนต้องการให้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ศิลปะ
กับโปรแกรมอ่ืนๆ ก็สามารถกระท าได้ในรูปของความร่วมมือระหว่างศาสตร์ เช่น ศิลปะในบ้านกับการวาง
ผังเมือง ชุมชนอ่อนแอกับเมืองในอุดมคติที่น่าอยู่ หรือผลตอบแทนภาคธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ชีวิต  เป็นต้น 

   ส าหรับหลักสูตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นส่วนมากจะเน้นประสบการณ์กลุ่ม
ระหว่างผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน ร่วมมือกันส ารวจและร่วมมือกันท ากิจกรรมชุมชน ส่วนหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายที่จัดขึ้น ส่วนมากจะเป็นเรื่องของความเชื่อในอุดมคติมีการจัดแบบฝึกหัดทั่วไป
ส าหรับกระท าเพ่ือให้เกิดจินตนาการในภาคสังคม โดยการเรียนการสอนอาจจะอนุญาตให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์รูปแบบอย่างคร่าวๆ ของสถาบันต่างๆ ในอนาคต เช่น โรงพยาบาลในอุดมคติ  โรงเรยีนในอุดม
คติ  โทรทัศน์ในอุดมคติ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับปัญหาร่วมสมัยที่ตนเองสนใจ 

  2.3 การเลือกโอกาสการเรียนรู้ 
   ส าหรับนักโครงสร้างสังคมใหม่ โอกาสการเรียนรู้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 3 ประการ 

   2.3.1 เป็นเรื่องจริง (Real) 
    ผู้เรียนต้องมีโอกาสเรียนรู้จากชุมชน โดยเชื่อว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นได้  และผู้เรียนต้องยอมรับสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไปว่า นั่นคือความเป็นจริง 
   2.3.2 สามารถปฏิบัติได้ (Action) 
    ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ มิใช่เป็นเพียงการศึกษาตาม
เนื้อหาและต าราเท่านั้น ผู้เรียนอาจจะลงมือปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติต่อ
สาธารณชนในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ 
   2.3.3 เป็นเรื่องท่ีมีคุณค่า (Values)   
    ผู้เรียนจะต้องสร้างรูปแบบของระบบที่ท าให้เกิดคุณค่าต่อส่วนรวมโดย
กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกหรือผิด  หรืออะไรคือสิ่งที่ดี
งามและไม่ดีงาม  เป็นต้น 
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  2.4 การบริหารจัดการหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ 
   นักโครงสร้างสังคมใหม่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับค าถามเหล่านี้คือ 
มนุษย์จะประสบผลส าเร็จตามความสามารถของตนเอง โดยเผชิญกับแรงกดดันต่างๆ ได้หรือไม่ เพ่ือน
บ้านสามารถเรียนรู้โดยการท างานไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาของตนเองได้หรือไม่  เป้าหมายทาง
การเมืองและเศรษฐกิจที่ก าหนดไว้สามารถที่จะพัฒนาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุกแห่งได้ใช้แหล่ง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้หรือไม่ ค าถามเหล่านี้เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ส ารวจเพ่ือเป็น
การเรียนรู้  วิธีการเรียนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้จากหนังสือและห้องทดลองเท่านั้น  แต่ยังคงเป็นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนที่จะได้รับประสบการณ์เบื้องต้นจากบุคลากรในชุมชนแห่งนั้นๆอีกด้วย 

   ในระดับมัธยมศึกษาอาจจะจัดให้มีการศึกษาตามรูปแบบขององค์กรก็ได้ ทีโอดอร์ 
บราเมลด์ (Theodore Brameld) ซึ่งเป็นนักปรัชญากลุ่มปฏิรูปนิยมเสนอว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับนี้ควรจะ
ประกอบ ไปด้วยการผสมผสานโดยทั่วไป เพ่ือตอบค าถามเชิงวิกฤติกลางๆ และรายวิชาที่จัดขึ้นควรจะต้อง
จัดให้มีกิจกรรม “การพูด” ซึ่งได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษาทักษะและเนื้อหา การฝึกอบรมวิชาชีพ 
และสันทนาการ เป็นต้น 

  2.5 การประเมินผล 

   ผู้ เรียนจะช่วยกันเลือกบริหาร รวมทั้ งการประเมินผลการสอบทุกประเภท 

โดยผู้เรียนจะส ารวจแบบทดสอบเชิงวิกฤติเพ่ือพิจารณาว่า  มีความล าเอียงและมีเนื้อหาเพียงพอที่จะ
สะท้อนให้เห็นความสามารถของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรของนักโครงสร้างสังคมใหม่หรือไม่ 
   การตรวจสอบอย่างกว้างขวางระหว่างการเรียนในสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาของผู้เรียน
หลากหลายวิธี  จะช่วยสังเคราะห์  ประเมินผล  และแปลความหมายให้เห็ นผลงานของผู้เรียนได้อย่าง
ชัดเจน ในท านองเดียวกันนักโครงสร้างสังคมใหม่สนใจที่จะศึกษาถึงความพยายามของสถาบันการศึกษาที่จะ
ช่วยพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ส าหรับองค์ประกอบที่กลุ่มนี้ให้น้ าหนักมากเป็น
พิเศษจะเกี่ยวข้องกับประเด็นความเจริญเติบโตของชุมชน อ านาจทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มแรงงาน  
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 3. หลักสูตรความเป็นมนุษย์ (The Humanistic Curriculums) 
  หลักสูตรความเป็นมนุษย์เป็นหลักสูตรที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยม เนื่องจากสังคม
ปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่ขาดความสุข 

  หลักสูตรความเป็นมนุษย์นี้  ส่วนใหญ่ใช้หลักการตามแนวคิดของปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 
(Existentialism or Individualism) ที่มุ่งเน้นช่วยผู้เรียนได้ค้นพบสิ่งที่เขาเหล่านั้นควรจะเป็น การจัด
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หลักสูตรควรมีลักษณะเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านให้กับผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตมากกว่า
การเน้นที่ประเด็นอ่ืนๆส าหรับลักษณะของหลักสูตรบทบาทของครูหรือผู้สอนการเลือกโอกาสทางการ
เรียน การบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและประเมินผลนั้นสุทธนู ศรีไสย์ (2551: 103-112) ได้
น าเสนอไว้ดังนี้ 
  3.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตร 

   นักมนุษยนิยม (Humanists) เชื่อว่าหลักสูตรประเภทนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับประสบการณ์ตรงที่จะพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีเสถียรภาพ 
(Personal Liberty) มากยิ่งขึ้น เป้าหมายของการศึกษาตามแนวคิดของนักมนุษยนิยมนี้จะเน้นอยู่ที่
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับความเจริญทางด้านสติปัญญา การบูรณาการ และเสรีภาพทาง
ความคิดของผู้เรียนแต่ละคน  นอกจากนี้ผู้เรียนแต่ละคนจะต้อง มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ต่อกลุ่มเพ่ือน และ
ต่อการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการกระท าด้วยตนเอง   
(Self-actualization) จะเป็นหัวใจของหลักสูตรความเป็นมนุษย์นี้   ผู้ เรียนที่ประสบผลส าเร็จตาม
หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่มีสติปัญญาที่สุขุมเยือกเย็นแล้ว  ยังจะมีพัฒนาการในด้านสุนทรียภาพและจริยธรรม
อีกด้วย  ตัวอย่างเช่น คนที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี  จะต้องมีลักษณะที่ดีอีกด้วย 

   นักมนุษยนิยมเห็นว่า การลงมือปฏิบัติจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ให้คงอยู่ในตัวของผู้เรียนเอง ทักษะเหล่านี้สามารถสร้างและพัฒนาได้จากการเรียน การสอนนักจิตวิทยาที่มี
แนวคิดสนับสนุนหลักสูตรประเภทนี้ได้แก่  อับราฮัมมาสโลว์ (Abraham Maslow) ท่านผู้นี้ให้ความเห็น
ไว้ว่า  การปฏิบัติด้วยตนเอง (Self-actualization) มีอยู่หลายมิติ  หลักสูตรความเป็นมนุษย์ควรจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมออกมา ควรมีการทดลอง ลองผิดลองถูกมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับ
ผู้เรียน  รวมทั้งควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง มาสโลว์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “เรา
เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตัวของเราเอง โดยการส ารวจตรวจสอบจากประสบการณ์ที่ ได้รับ 
ประสบการณ์เหล่านั้น ได้แก่ ความรัก ความเกลียด ความเศร้า และความสนุกสนานร่าเริง” ดังนั้น
หลักสูตรความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าต้องมีการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้พัฒนาความเจริญเติบโตทั้ง
ด้านสติปัญญาและบุคลิกภาพไปพร้อมๆกัน 

  3.2 บทบาทของครูหรือผู้สอน 

   หลักสูตรความเป็นมนุษย์ ต้องการบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
โดยผู้สอนจะต้องสร้างความอบอุ่นหรือสร้างอารมณ์ท่ีเป็นธรรมชาติให้เกิดขึ้นขณะท าการสอน และพยายามให้
ความส าคัญกับการสอนเป็นแหล่งทรัพยากรของความรู้  ผู้สอนจะต้องน าเสนอสถานการณ์ที่ท้าทาย
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ความสามารถ สร้างสรรค์ และอ านวยความสะดวกต่อผู้เรียนและการเรียน จะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมทั้งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างแท้จริง ในท านองเดียวกันความมีเมตตาและกรุณาต่อผู้เรียน ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดให้เกิดข้ึนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นไปตามมโนทัศน์ของหลักสูตรนี้ 
  3.3 การเลือกโอกาสทางการเรียน 

   ในอดีตการเรียนการสอนมีแหล่งทรัพยากรมากมายที่ใช้เป็นแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมส าหรับการบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  แนวทางหนึ่งตามหลักสูตรความเป็นมนุษย์สามารถ
กระท าได้คือ การพิจารณาเลือกกรอบ (ขอบเขต) และหัวข้อประเด็นต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Self-judgment) จากนั้นจึงเลือกใช้กระบวนการ (Procedures) หรือแบบฝึกหัด 
(Exercises) ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป ส าหรับแนวทางอ่ืนๆ ก็คือ จะต้องเพ่ิมความกว้างของ
เนื้อหา รวมทั้งสื่อการสอนให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

   ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ของผู้เรียนเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่
ส าคัญที่ควรมีในหลักสูตรความเป็นมนุษย์ การสร้างความตระหนักในตนเองส าหรับผู้เรียนอาจท าได้
หลากหลายวิธีโดยใช้ ประโยคค าพูดบทสนทนา กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ และการเล่นละครเป็นต้นจะ
สื่อให้เห็นความหมายของการตระหนักได้อย่างชัดเจนในรูปของการรับรู้ส่วนตัว ความเคลื่อนไหว และการ
แสดงออกทางกายภาพ 

   กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนที่มีระบบสติปัญญาสูง เช่น ผู้สอนอาจจะจัดให้ผู้เรียนคิด
และสร้างความประทับใจจากความเงียบด้วยตนเอง ถ้าผู้เรียนค้นพบว่า ความเงียบคือ ผลสะท้อนจากการ
ที่ไม่ได้พบปะกับผู้ใด  แล้วก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ  การค้นพบเหตุผลด้วยตนเอง  เป็นต้น  ในประเด็นนี้ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้พบกับประสบการณ์หลากหลายรูปแบบตามล าดับของความยากง่าย ให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ
เอาเองว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ควรจะเก็บเอาไว้ (จะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน) สิ่งใดไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ 
หลักสูตรความเป็นมนุษย์มีเป้าหมายเด่นชัดอยู่ที่การจัดกิจกรรมที่จะสร้างหรือพัฒนาความเจริญเติบโต
ทางด้านบุคลิกภาพ  โดยให้ผู้เรียนส ารวจลักษณะชีวิตภายในตนเอง ( Inner Life) ในรูปของความรู้ใน
รายวิชา (Subject Matter Knowledge) การฝึกอาชีพ  (Vocational Training) หรือการฝึกทักษะ
เบื้องต้น (Basic Skills) ในท านองเดียวกันการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์หรือเคมี ครูผู้สอนตามหลักสูตร
ความเป็นมนุษย์จะต้องให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตพิสัย เช่น ความเชื่อ (Beliefs) 
คุณค่า (Values) เป้าหมาย (Goals) ความกลัว (Fears) ตลอดจนความสัมพันธ์ (Relationships)  
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ระหว่างสิ่งต่างๆ  เหล่านั้น  ตัวอย่างเช่น  ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาจจะให้นักเรียนได้มีโอกาส
ประเมินตนเองในตอนสุดสัปดาห์เกี่ยวกับงาน ความประสบผลส าเร็จ  และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
ผู้เรียนตามสถานการณ์นี้จะได้รับเป้าหมายใหม่ทางด้านบุคลิกภาพ  เจตคติเกี่ยวกับการเรียน  ซึ่งได้แก่  
1) จ านวนครั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จหรือความล้มเหลว  2) ความเป็นประโยชน์จากการ
บกพร่องหรือผิดพลาดจากการเรียน  และ 3) ความเสมอต้นเสมอปลายของคะแนนที่ได้รับ  รวมทั้งสิ่งที่
บอกสัญญาณที่ส่งให้เห็นความต้องการและความท้าทายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

  3.4 การบริหารจัดการหลักสูตรความเป็นมนุษย์ 
   วิธีการที่เหมาะสมมากที่สุดของหลักสูตรนี้จะอยู่ที่กิจกรรมที่เน้นการบูรณาการ
(Integration) พฤติกรรมของผู้ เรียนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความคิดและการปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องจากหลักสูตรแบบดั้งเดิมที่เน้นเฉพาะรายวิชา (Subject Matter) โดยครูผู้สอนที่มิได้ค านึงถึง
จิตวิทยาของผู้เรียน 

   ความเอ้ืออาทร (Concerns) ของนักมนุษยวิทยา และจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์
(Gestalt)  จะเป็นหลักการส าคัญที่น าไปสู่การจัดหลักสูตรแบบนี้ได้อย่างเหมาะสม ส าหรับข้อเสียของ
หลักสูตรความเป็นมนุษย์นี้ส่วนใหญ่บางครั้งจะขาดความต่อเนื่อง (Sequence) ผู้เรียนอาจจะมีโอกาส
เพียงเล็กน้อยที่จะได้เรียนรู้องค์ความรู้ในทางกว้างและทางลึก แกลทธอร์น (Glatthorn) ได้ให้ตัวอย่าง
หลักสูตรแบบนี้ไว้ เช่น ยุคดนตรีแจ๊ส (The Jazz Age) เพศนิยมในอเมริกา (Sexism in America)  
การแต่งร้อยกรอง (Writing Poetry) และศาสนาเซนกับโลกตะวันตก (Zen and Western World)  
เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า หลักสูตรหรือโปรแกรมทั้งหมดดูคล้ายกับ 

การจัดหลักสูตรที่ยังไม่มีระบบอย่างชัดเจน  ยังคงแยกเนื้อหาสาระออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

  3.5 การวัดและประเมินผล 

   นักประเมินผลในกลุ่มมนุษยนิยมจะเน้นกระบวนการ (Process) มากกว่าผลผลิต
(Product) กลุ่มนี้เชื่อว่ากิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีความเป็น
อิสระ เห็นคุณค่าในตนเอง ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนทราบว่าจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้
อย่างไรกับกิจกรรมนั้นๆ หรือจะต้องสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนที่ก าลังปฏิบัติกิจกรรมนั้น
อย่างสมบูรณ์ สรุปได้ว่าการประเมินหลักสูตรนี้ควรจะมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
   3.5.1 การมีส่วนร่วม (Participation) ในการจัดการการแลกเปลี่ยนความรู้ 
การต่อรองและความรับผิดชอบ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
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   3.5.2 การบูรณาการ (Integration) ในการประเมินโดยเน้นการบูรณาการใน
ด้านความรู้ ความคิดความรู้สึก และการปฏิบัติของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 

   3.5.3 ความสอดคล้อง (Relevance) ในรายวิชาที่สอนจะต้องมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทั้งทางด้านอารมณ์และ
สติปัญญา 
   3.3.4 ความเป็นตัวเอง (Self) ของผู้เรียนถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเรียนรู้ 
   3.3.5 เป้าหมาย (Goal) ของหลักสูตรเป็นการเน้นเป้าหมายทางสังคม (Social 

goal) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์ (Human Society) ได้อย่างมีความสุข 

   ในการวัดและประเมินผลหลักสูตรความเป็นมนุษย์นี้ ควรที่จะต้องค านึงถึงตัวแปร
หรือองค์ประกอบดังกล่าวอย่างรอบคอบและเหมาะสม 

 4. หลักสูตรเทคโนโลยี 

  สุทธนู ศรีไสย์ (2551:115) ได้กล่าวเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี (Technological Curriculum) 
ว่าหลักสูตรเทคโนโลยีมักจะให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับ “สอนอย่างไร (How to teach)”  
มากกว่า “สอนอะไร (What to teach)” โดยนักเทคโนโลยีเห็นว่า ประสิทธิภาพของสิ่งที่ค้นพบกับสื่อที่มี
ประสิทธิผลจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้ในที่สุด นอกจากนี้  นักเทคโนโลยีเห็นว่า ล าดับขั้นตอน
ของการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นตามรูปแบบหรือโมเดลของนักเทคโนโลยี ส่วนมากได้มีการพิจารณากัน
อย่างรอบคอบแล้วว่า  “สิ่งใดบ้างทีต่้องเรียนรู้และ สิ่งใดบ้างที่ไม่ต้องเรียนรู้” 

  นอกจากนี้ได้น าเสนอวัตถุประสงค์  วิธีการเรียนรู้  การจัดการและการวัดและประเมินผล  
ดังนี้ 
  4.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเทคโนโลยี 
   วัตถุประสงค์ (Objectives) การเรียนตามระบบเทคโนโลยีจะมีการเน้นพฤติกรรม
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สามารถสังเกตหรือวัดผลได้คงไม่มีเหตุผลใดที่จะกล่าวได้ว่า ท าไมวัตถุประสงค์ของ
ระบบเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีเท่ากับวัตถุประสงค์ทางด้านการพัฒนา
สติปัญญา (Cognitive Objective) และวัตถุประสงค์ด้านการเคลื่อนไหว  (Psychomotor Objective)
อย่างไรก็ตามนักเทคโนโลยีเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสติปัญญาและการเคลื่อนไหวเป็นเพียงสิ่งที่
แสดงให้เห็นข้อความที่ต้องการเฉพาะทาง และเป็นข้อความที่ต้องการให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติที่เน้นทักษะ
เบื้องต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในด้านการอ่าน และการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  ส่วน
วัตถุประสงค์ของการสอนตามรูปแบบของระบบเทคโนโลยี มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นและให้ความส าคัญกับ
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เป้าหมายการสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาล าดับการเรียนรู้เป็นส าคัญ เช่น การออกแบบวัสดุท้องถิ่น 
รวมทั้งการค้นคว้าหาองค์ความรู้จากศูนย์กลางการเรียนรู้ และจากชุดกิจกรรมส าเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู้
ต่างๆ  เป็นต้น 

  4.2 วิธีการ 
   วิธีการ (Methods) การเรียนรู้ตามหลักสูตรเทคโนโลยีมักจะเน้นไปที่กระบวนการ
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนจะเรียนตามความสนใจ ดังนั้นเป้าหมายของ 
การสอนจึงเป็นการก าหนดให้มีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้ามากกว่าที่จะให้ผู้เรียนได้รับจากการค้นคว้าที่ไม่มี
เป้าหมาย นอกจากนี้ปรัชญาการเรียนรู้แบบรายบุคคล (Individualism) ถูกน ามาใช้ในหลักสูตรนี้อย่าง
รอบคอบ  ซึ่งจะเป็นการมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหามีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนจาก
ข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับมาจากการเรียนการสอน  มีการใช้เวลาเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
คน ผู้เรียนจะต้องท างานตามล าพัง (อาจมีบ้างเป็นบางครั้งที่ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มย่อย) ส าหรับ
กระบวนการทัศน์ของการสอน (Paradigm of Instruction) ตามหลักสูตรเทคโนโลยีเป็นไปตามหลักการ
ต่อไปนี้ 
   4.2.1 จุดมุ่งหมาย ผู้เรียนทุกคนจะต้องรับรู้ว่า ท าไมพวกเขาต้องต้องเรียนตาม
ข้อความของวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องตระหนักในมาตรฐานของการปฏิบัติเพ่ือ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น 

   4.2.2 การปฏิบัติที่เหมาะสม ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้รับการฝึกทักษะทั้งที่เป็น
ทักษะพ้ืนฐานและทักษะขั้นสูงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ตามความพร้อมหรือการตอบสนองของผู้เรียน
จากการแกป้ัญหาที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

   4.2.3 ผลจากการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้ เรียนเพ่ือที่จะชี้ให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด เพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการปรับปรุง
ตนเองตามความเหมาะสม 

  4.3 การจัดการ 
   การจัดการ (Organization) หลักสูตรเทคโนโลยีส่วนมากจะเกี่ยวข้องอยู่กับหลากหลาย
วิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาด้านเทคนิคประยุกต์อ่ืนๆ ข้อดีที่ใช้
ส่วนมากจะเป็นประเด็นของความละเอียดในเนื้อหาวิชา  เช่น  การคิดค านวณทศนิยม การสร้างภาพสาม
มิติ หรือเนื้อหาในเชิงนามธรรม ฯลฯ วัตถุประสงค์ของการสอนจะถูกจัดไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
ตามล าดับของทักษะ จนในที่สุดวัตถุประสงค์ในตอนท้ายของบทเรียนจะเป็นการบูรณาการวัตถุประสงค์
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ข้อต่างๆ ในล าดับต้นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ ในขั้นสุดท้ายนั้นผู้เรียนสามารถที่จะคูณ
หลังจากได้เรียนการบวกและการลบตามวัตถุประสงค์ในตอนแรกของบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้ว  ดังนั้น
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  จึงมีการวิเคราะห์ในลักษณะของการเรียนเนื้อหา หรือทักษะก่อนหลังตามล าดับ
ขั้นตอนง่ายไปหายาก   
   ส าหรับรายวิชาที่ซับซ้อนยุ่งยาก อาจจัดแบ่งออกเป็นหลายตอนหรือหลายรายวิชาก็
ได้  ส่วนในการวิเคราะห์ภาระงานก็อาจจะแบ่งภารกิจออกไปตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอน หรือบทบาท
ต่างๆ ก็ได้เช่นกัน 

  4.4 การวัดและประเมินผล 

   การวัดและประเมินผล(Evaluation) หลักสูตรเทคโนโลยีมักจะให้ข้อตกลงไว้ว่าถ้า
ผู้เรียนตั้งใจจะต้องประสบผลส าเร็จในการเรียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะทางที่ตั้งไว้ ในทางตรงกันข้ามถ้า
หากผู้เรียนไม่ตั้งใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้เรียนที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (ที่ถือว่า
เป็นเรื่องยุ่งยาก) ในประเด็นนี้มักมีผู้ให้ความเห็นเสมอว่า การวัดและประเมินผลของนักเทคโนโลยีส่วน
ใหญ่จะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ตนเองตั้งไว้เท่านั้น ส่วนในด้านอ่ืนๆ หรือผลข้างเคียงเกือบจะไม่เคย
มีการประเมินผลเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตรงตามวัตถุประสงค์ในตอนสิ้นสุดของการเรียนรายวิชา 
หรือตามเกณฑ์ของผู้ต้องการใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา หรือการประเมินกระบวนการหรือการประเมินผลผลิต
ในภาพรวมทั้งหมด นักเทคโนโลยีส่วนมากจะส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แต่ไม่ได้พิจารณาว่าผู้เรียน
เหล่านั้นบรรลุผลตามกระบวนการที่ตั้งไว้ หรือมีผลกระทบต่อชุมชนหรือทักษะทางด้านสังคมของผู้เรียน
มากน้อยประการใดหรือไม่และโดยทั่วไปหลักสูตรเทคโนโลยีมีประสิทธิผลมากที่สุดในประเด็นของ      
การสร้างสรรค์และง่ายต่อการวัดผลภาระงาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงในด้านเทคนิคและทักษะมากกว่า   
สิ่งอื่นใด   
 

สรุป 

 หลักสูตรเป็นแผนแบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน อันจะท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นอาจจะมีปัญหาในหลายลักษณะ
ทั้งปัญหาเกี่ยวกับผู้พัฒนาหลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร หลักสูตรสื่อและเอกสารประกอบหลักสูตร 
ปัญหาในการน าหลักสูตรไปใช้และปัญหาการประเมินหลักสูตร นอกจากนี้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาพรอบตัวตลอดจนทิศทางในการจัดการศึกษา ส าหรับแนวโน้มของ
หลักสูตรที่พัฒนาในอนาคตนั้นมีหลายลักษณะโดยเฉพาะหลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ 
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หลักสูตรความเป็นมนุษย์ และหลักสูตรเทคโนโลยี ซึ่งเป็นลักษณะหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต โดยหลักสูตรอิงมาตรฐานนั้นเป็นหลักสูตรที่มีการก าหนดสาระ 
มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานเนื้อหา มาตรฐานการปฏิบัติ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ผู้เรียนจะได้รับ   อย่างชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการได้น าแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบอิง
มาตรฐานมาใช้ในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรเพ่ือสร้าง
สังคมใหม่ โดยเน้นความส าคัญของการศึกษาและเนื้อหาภายในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคม  
เน้นความต้องการของสังคมมากกว่าความต้องการของบุคคล เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ไป
ใช้ในชีวิตและรับผิดชอบสังคม  หลักสูตรความเป็นมนุษย์นั้นเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่จะ
พัฒนาและเสริมสร้างให้มีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับความเจริญ
ทางด้านสติปัญญา การบูรณาการ และเสรีภาพความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  และจะต้องมีทัศนคติที่
ดีต่อตนเอง หมู่เพ่ือน  และต่อการเรียนรู้  หลักสูตรเทคโนโลยีนั้นเน้นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม  ผู้ เรียนจะเรียนตามความสนใจ  เน้นการเรียนรู้แบบรายบุคคลเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา  และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ 
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หลักสูตรสถานศึกษา

แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 ค าชี้แจง   ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
 2. ในการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไปใช้มีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง 
 3. หลักสูตรอิงมาตรฐานมีลักษณะอย่างไร 

 4. หลักสูตรเทคโนโลยีมีลักษณะอย่างไร 

 5. หลักสูตรความเป็นมนุษย์มีลักษณะอย่างไร 

 6. หลักสูตรความเป็นมนุษย์กับหลักสูตรเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างไร 

 7. หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่กับหลักสูตรเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างไร 

 8. หลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่และหลักสูตรความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 9. การวัดและประเมินผลของหลักสูตรโครงสร้างสังคมใหม่ต่างจากหลักสูตรอิงมาตรฐาน
อย่างไร 
 10. การวัดและประเมินผลของหลักสูตรเทคโนโลยีต่างจากหลักสูตรความเป็นมนุษย์อย่างไร 
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