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บทที ่2 
เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดส าคญัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
2. แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 

2.1 ความหมายของหลกัสูตร 
2.2 องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
2.3 ประเภทของหลกัสูตร 
2.4 การพฒันาหลกัสูตร 
2.5 ปรัชญากบัการพฒันาหลกัสูตร 
2.6 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
2.7 การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา 

3.  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
3.1  ความหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
3.2  ความหมายของการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
3.3  สาเหตุและความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
3.4  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

4.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสวน 
5.  บริบทของโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

1. แนวคิด 

      หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้
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และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็
ตามศกัยภาพ  

2. หลกัการ 

                     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

       2.1  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม  
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2.2  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

2.3  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2.4  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ 
การจดัการเรียนรู้ 

2.5  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2.6  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
3.  จุดหมาย 

                   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

        3.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 3.2  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี 
และมีทกัษะชีวติ  
 3.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
 3.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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 3.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
 4.   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
      ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลักษณะ     
อนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 4.1     สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

                                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 
ประการ ดงัน้ี 

 4.1.1  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มี
วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
  4.1.2  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.1.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
การท างาน และการอยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การ
จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 
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 4.1.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 
  4.2   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

4.2.1  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
4.2.2  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
4.2.3  มีวนิยั 
4.2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
4.2.5  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
4.2.6  มุ่งมัน่ในการท างาน 
4.2.7  รักความเป็นไทย 
4.2.8  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

5.   มาตรฐานการเรียนรู้ 
       การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

 5.1  ภาษาไทย 
 5.2  คณิตศาสตร์ 
 5.3  วทิยาศาสตร์  
 5.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 5.6  ศิลปะ 
 5.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5.8  ภาษาต่างประเทศ 
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของ 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่
ตอ้งการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบ 
การตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่า
สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

6.    หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
         6.1   ความส าคัญ ธรรมชาติ และลกัษณะเฉพาะ 
                             กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทกัษะการท างาน ทกัษะการจดัการ 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้การท างานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นการท างานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
คุม้ค่าและมีคุณธรรม สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ สามารถท างานเป็นหมู่คณะมี
นิสัยรักการท างาน  เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่  ความขยนั  ซ่ือสัตย ์ ประหยดัและอดทน  อนัจะน าไปสู่การให้ผูเ้รียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองไดต้ามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ร่วมมือและแข่งขนัในระดบัสากลในบริบทของสังคมไทย 
           6.2   วสัิยทัศน์ 
                      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระท่ีเนน้กระบวนการท างานและ 
การจดัการอย่างมีระบบ พฒันาความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะการออกแบบงานและท างานอย่างมี 
กลยทุธ์ โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละ
ประยุกต์ใช้ในการท างาน รวมทั้งการสร้างพฒันาผลิตภณัฑ์และวิธีการใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว กลุ่มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยจึีงก าหนดการเรียนรู้ ยดึงาน กระบวนการจดัการ และการแกปั้ญหาเป็นส าคญั
บนพื้นฐานของการใช้หลกัการและทฤษฎีเป็นหลกัในการท างานและการแกปั้ญหา งานท่ีน ามาฝึกฝน
เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ของกลุ่มนั้น เป็นงานเพื่อการด ารงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงงานทั้งสองประเภทน้ี เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนและปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้
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กลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว้ ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝัง และพฒันาให้มีคุณภาพและศีลธรรม
การเรียนรู้จากการท างาน และการแกปั้ญหาของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็นการเรียนรู้
ท่ีเกิดจากการ บูรณาการความรู้ ทกัษะ และความดีท่ีหลอมรวมกนัจนเกิดเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ทั้งดา้นคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 6.3  คุณภาพของผู้เรียน 

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวมเพื่อให้เป็นคนดี     
มีความรู้ ความสามารถ โดยมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี  

1) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด ารงชีวติและครอบครัว การอาชีพ  การออกแบบ 
และเทคโนโลย ี  เทคโนโลยีสารสนเทศ   และเทคโนโลยเีพื่อการท างานและอาชีพ 

2) มีทกัษะในการท างาน การประกอบอาชีพ การจดัการ การแสวงหาความรู้ 
เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน สามารถท างานอยา่งมีกลยุทธ์  สร้าง
และพฒันาผลิตภณัฑห์รือวธีิการใหม่ 

3) มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ ขยนั อดทน  รักการท างาน ประณีต  ประหยดั       
อดออม ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละและมีวินยัในการท างาน  เห็นคุณค่าความส าคญัของงานและ
อาชีพสุจริต ตระหนกัถึงความส าคญัของสารสนเทศ  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี   

1. การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั  
ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง  ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม   เน้น
การปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้คน้พบความสามารถ  ความ
ถนดั และความสนใจของตนเอง 

2. การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษยอ์ย่างสร้างสรรค์  โดยน าความรู้มาใช้กบักระบวนการเทคโนโลยี   สร้าง
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ วธีิการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวติ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การ
แกปั้ญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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4.  การอาชีพ  เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคญั
ของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพ
สุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
         6.4   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1   การด ารงชีวติและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1  เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะการ

จดัการ  ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการท างานร่วมกันและทกัษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้
พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว 

สาระท่ี 2   การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้

หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการ
จดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื  

สาระท่ี 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1  เขา้ใจ  เห็นคุณค่าและใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 

การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและ มีคุณธรรม   

สาระท่ี 4   การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ทคโนโลยี

เพื่อพฒันาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 6.5    ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี  1  การด ารงชีวติและครอบครัว   
มาตรฐาน ง 1. 1  เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทกัษะการ

จดัการ  ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการ
แสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้
พลงังาน  ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว 

ตวัช้ีวดั 
 1.  อธิบายวธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวติ 
 2.  สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะการท างานร่วมกนั   
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 3. มีทกัษะการจดัการในการท างาน 
  4.  มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน 
 5.  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
 6.  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน 

  7. ใชพ้ลงังาน  ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 สาระท่ี  2  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ง 2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของ

เคร่ืองใชห้รือวธีิการตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม
ในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั   1. อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืนๆ  
 2. วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
3.  สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ วธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลย ี   อยา่ง

ปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วย ใน
การออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

4. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  ในงานท่ีผลิตเอง หรือ
การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ผูอ่ื้นผลิต  
  5. วเิคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ยวธีิการของเทคโนโลยสีะอาด 
สาระท่ี  3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน  ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล              

การเรียนรู้   การส่ือสาร   การแกปั้ญหา  การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตวัช้ีวดั 1. อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 
2. อธิบายองคป์ระกอบและหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 
3. อธิบายระบบส่ือสารขอ้มูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. บอกคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
5.  แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.  เขียนโปรแกรมภาษา 
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7.  พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
8.  ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน 

 9.  ติดต่อส่ือสาร  คน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 
10. ใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตดัสินใจ 
11. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคข์อง

งาน 
12. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
13.  บอกขอ้ควรปฏิบติัส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาระท่ี  4   การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 4. 1  เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยี 
                เพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ตวัช้ีวดั  1.  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพท่ีสนใจ  

2.  เลือก และใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัอาชีพ 
  3. มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนดัและสนใจ 
  4.  มีคุณลกัษณะท่ีดีต่ออาชีพ  
 
แนวคิดเกีย่วกบัหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 

1. ความหมายของหลกัสูตร 
       ค  าวา่  “หลกัสูตร”   แปลมาจากค าในภาษาองักฤษวา่ “curriculum”   ซ่ึงมีรากศพัทม์า

จากภาษาลาตินวา่ “currere” หมายถึง  “running course” หรือเส้นทางท่ีใชว้ิ่งแข่ง  ต่อมาไดน้ าศพัท์
น้ีมาใช้ในทางการศึกษาว่า “running sequence or learning experience” (Armstrong, 1986)  
หลกัสูตรเป็นศพัทท์างการศึกษาค าหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่คุน้เคย  และมีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมายและ
แตกต่างกนัไป เช่น กู๊ด (Good,  1973) ไดใ้หค้วามหมายวา่ หลกัสูตร คือ รายการของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็ก
และเยาวชนต้องท าและมีประสบการณ์   ด้านวิธีการพฒันาความสามารถในการท าส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าวใหดี้    เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติในวยัผูใ้หญ่ได ้  

วชิยั  วงษใ์หญ่  (2533) กมล  สุดประเสริฐ (2526) ธ ารง  บวัศรี (2542) แรมสมร  อยูส่ถาพร  
(2533) และชาตรี  ส าราญ (2544) ได้ไห้ความหมายของหลักสูตรรวมความว่า  หลักสูตร คือ 
ประสบการณ์ทั้งหลายท่ีโรงเรียนจดัให้แก่นกัเรียน   เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองไป
ในทิศทางท่ีโรงเรียนปรารถนา  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อสังคม  และ
ให้มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตตามสภาพของสังคมในขณะนั้น ๆ หลกัสูตรมิไดห้มายความ
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เพียงแต่หนงัสือหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น   แต่ยงัรวมถึงการสอนนกัเรียนของครูดว้ย  
โดยจดัเน้ือหา  สาระกิจกรรม  และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา   ผูเ้รียนตอ้ง
เรียนรู้ดว้ยลีลาการเรียนท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบั  สงบ  ลกัษณะ (2542) นิคม  ชมภูหลง (2542) 
และสงกรานต ์ จ  าปาบุรี (2544)  ท่ีกล่าววา่หลกัสูตรคือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ีจดัให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพสากล  และมาตรฐานท่ีชุมชนท้องถ่ินตอ้งการ อนัจะ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพสากล  และมาตรฐานท่ีชุมชน
ท้องถ่ินต้องการ อนัจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี 
พึงประสงค ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข นอกจากน้ี 
ดร. เอกวทิย ์ณ ถลาง (2511) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัหลกัสูตรไวว้า่ “หลกัสูตร หมายถึง ประมวล
ประสบการณ์ทั้ งหมดท่ีจัดให้กับเด็กได้เรียนเน้ือหาวิชา ทัศนคติ แบบพฤติกรรม กิจว ัตร 
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ฯลฯ เม่ือประมวลกนัเขา้แลว้ก็จะเป็นประสบการณ์ท่ีผ่านเขา้ไปในการรับรู้ของ
เด็ก หลกัสูตร คือ ส่ิงใดก็ตาม ซ่ึงมุ่งหวงัจะเกิดการเรียนรู้แก่เด็ก ๆ” และ มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2543) 
กล่าววา่ หลกัสูตร หมายถึง เอกสารขอ้ก าหนดเก่ียวกบัมวลประสบการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนเจริญงอกงาม
พฒันาไปในแนวทางท่ีตอ้งการ 

ดร.ภิญโญ สาธร (2526) ให้ความหมายของทศันะของนกับริหารการศึกษาว่า “หลกัสูตร
น่าจะหมายถึงโครงการศึกษาท่ีจะก าหนดให้นกัเรียนเรียนรู้และพฒันาตนเองตามแผนการศึกษา
หรือโครงการศึกษาท่ีโรงเรียนปฏิบติัเพื่อบรรลุผลทางการศึกษาตามแผนการศึกษา  

หลกัสูตร คือ โครงการเตรียมนกัเรียนหรือเยาวชนของชาติให้เป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ
ของสังคม สังคมแต่ละสังคมไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งการหรือมีความจ าเป็นเหมือนกนั สังคมไทยจึงตอ้ง
อาศยักฎเกณฑ์ท่ีไดศึ้กษารวบรวมมาจากสภาพความตอ้งการและสภาพความจ าเป็นของสังคมไทย 
การแปลวสัดุของหลกัสูตรไทยไม่จ  าเป็นท่ีจะน ามาใชใ้หดี้ในสภาพสังคมไทย” 

หลกัสูตรโดยทัว่ไปอาจมีความหมายอย่างน้อย 2 ลกัษณะ คือ ความหมายในวงแคบ และ
ความหมายในวงกวา้ง   ความหมายในวงแคบหมายถึงวชิาและเน้ือหาวิชาต่างๆ  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดใหเ้รียนในแต่ละชั้นมากนอ้ยเพียงใด จะตอ้งเรียนอะไรบา้ง 

ในความหมายกวา้งๆ  หลกัสูตร  หมายถึง  ประสบการณ์ทั้งมวลท่ีเรียน  จดัให้กบันกัเรียน
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ ทกัษะ เกิดความคิดและทศันคติท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติ 
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กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไว ้ 3  ประการคือ  
ประการแรก หลกัสูตร คือ เน้ือหาวชิา ท่ีจดัไวเ้ป็นระบบ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  เช่น  หลกัสูตร

สังคมศึกษา หลกัสูตรศิลปศึกษา เป็นตน้ ความมุ่งหมายของหลกัสูตรในขอ้น้ีหมายถึงหลกัสูตรเป็น
วชิาๆ 
 ประการท่ีสอง หลกัสูตร คือ เคา้โครงทัว่ไปของเน้ือหาหรือส่ิงเฉพาะท่ีจะต้องสอนซ่ึง
โรงเรียนจดัให้แก่เด็ก เพื่อให้มีความรู้จบชั้น หรือให้รับประกาศนียบตัร เพื่อให้เขา้เรียนต่อในทาง
วชิาชีพต่อไป ความหมายในขอ้น้ีหมายถึง หลกัสูตรทั้งฉบบัรวมทุกวชิาเขา้ดว้ยกนั 
 ประการสุดทา้ย หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือการจดัประสบการณ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงนกัเรียน
ไดเ้ล่าเรียนภายใตก้ารแนะน าของโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา ความหมายในขอ้น้ี หมายถึง
หลกัสูตรทั้งฉบบั ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาวชิาส่วนหน่ึง และประสบการณ์อีกส่วนหน่ึง 

ทาบา (Taba, 1962) ไดก้ล่าวไวว้า่ “การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง 
หลกัสูตรอนัเดิมใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหาวิชา การเรียนการสอน 
การวดัผลประเมินผล และอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอนัใหม่ท่ีวางไว ้ การเปล่ียนแปลง
หลกัสูตรเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และ
การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรน้ีจะมีผลกระทบกระเทือนทางดา้นความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลกัสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรเพียงบางส่วนโดย    
ไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลกัสูตร ”  
 ค าว่าหลกัสูตร ( Curriculum ) มีความหมายไดห้ลายอย่าง เม่ือศึกษาความหมายของ
หลกัสูตรตามนิยามท่ีมีผูใ้ห้ไว ้สามารถจดัเป็นกลุ่มใหญ่ๆได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมองหลกัสูตรวา่เป็น
ส่ิงท่ีคาดหวงั (Intended) กลุ่มท่ีมองหลกัสูตรว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง (Actualized) และกลุ่มท่ีมอง
หลกัสูตรครอบคลุมทั้งสองกลุ่มท่ีกล่าวมา   กลุ่มท่ีมองหลกัสูตรวา่เป็นส่ิงท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี
ให้ความหมายว่าหลกัสูตรคือวิชาและเน้ือหาวิชา หลกัสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา หลกัสูตรเป็น
เอกสาร และท่ีหมายถึงหลกัสูตรแม่บท ส่วนกลุ่มท่ีมองหลกัสูตรวา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงไดแ้ก่กลุ่มท่ี
ใหค้วามหมายวา่หลกัสูตรคือประสบการณ์  
            2.    องค์ประกอบของหลกัสูตร 

     องคป์ระกอบของหลกัสูตร หมายถึง ส่วนท่ีอยูภ่ายในและประกอบกนัเขา้เป็นหลกัสูตร 
เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหค้วามหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 
การประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบ
ของหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
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ไทเลอร์ (1950) กล่าวถึง องคป์ระกอบของหลกัสูตรคือ 
1. จุดมุ่งหมาย (Education purpose) ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดผล 
2. ประสบการณ์ (Education experience) ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อใหจุ้ดมุ่งหมายบรรลุผล 
3. วิธีการจดัประสบการณ์ (Organization of education experience) เพื่อให้การสอน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. การประเมินผล (Determination of what to evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

 ทาบา (Taba, 1962) ได้ให้ความเห็นว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 อย่าง คือ 1) 
วตัถุประสงค์ทัว่ไปและจุดประสงค์เฉพาะวิชา 2)  เน้ือหาวิชาและจ านวนชัว่โมงส าหรับแต่ละวิชา 3) 
กระบวนการเรียนการสอนและ 4) โครงการประเมินผลตามหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิรมล  ศตวุฒิ
และคณะ (2542)  ท่ีกล่าวว่าหลักสูตรโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบคือ หลักการ จุดมุ่งหมาย 
จุดมุ่งหมายเฉพาะ โครงสร้าง ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การ
ประเมินผลการเรียน และแนวทางการใชห้ลกัสูตร   

วชิยั  ประสิทธ์ิวฒิุเวชช์  (2542)  กล่าววา่ หลกัสูตรไม่วา่จะเป็นการออกแบบในลกัษณะใด
ก็ตาม จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.    จุดหมายและจุดประสงค ์(Aims and objectives) 
  1.1  จุดหมาย เป็นส่ิงท่ีก าหนดไวก้วา้ง ๆ เนน้คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัของผูเ้รียน 
          1.2  จุดประสงค ์เป็นส่ิงท่ีก าหนดเฉพาะเร่ืองในระดบักลุ่มวชิา กลุ่มประสบการณ์ 
และรายวชิา 
               2.   เน้ือหาสาระและประสบการณ์ (Contents and experiences) 
          2.1 เน้ือหาสาระ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามจุดประสงค์  
          2.2 ประสบการณ์ เป็นการก าหนดคุณลกัษณะ เจตคติ ค่านิยม อนัพึงปรารถนาให้
ผูส้อนไดน้ าไปพิจารณาตดัสินใจสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกบัสภาพ ผูเ้รียน
และชั้นเรียน 

3. การน าหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum implementation) เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีมี
การปรับปรุงตลอดเวลาของการใช้หลกัสูตร ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ และ
มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ 

 4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบสัมฤทธ์ิผลของหลกัสูตร คน้หา
สาเหตุของส่ิงท่ีไม่สัมฤทธ์ิผล เป็นงานใหญ่ท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางจะตอ้งวางโครงการประเมินผลไว้
ล่วงหนา้อยา่งเป็นกระบวนการ 
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สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546)  กล่าววา่ หลกัสูตรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ 
1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Curriculum aims) หมายถึง ความตั้งใจหรือความ

คาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูท่ี้จะผ่าน  หลกัสูตรเป็นตวัก าหนดทิศทางและขอบเขตในการ
ใหก้ารศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรมตลอดจนใชเ้ป็นมาตรการอยา่งหน่ึงในการ
ประเมินผล 

2. เน้ือหา (Content) เป็นส่ิงท่ีคาดวา่จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
ไว ้โดยด าเนินการตั้งแต่การเลือกเน้ือหาและประสบการณ์การเรียงล าดับเน้ือหาสาระ และการ
ก าหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 

3. การน าหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum   implementation) เป็นการน าหลกัสูตรไปสู่ การ
ปฏิบติัประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัท าวสัดุหลักสูตร การจดัเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินการสอน 

4. การประเมินผลหลกัสูตร (Evaluation) คือการหาค าตอบว่าหลกัสูตรสัมฤทธิผล
ตามท่ีก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผล
หลกัสูตรเป็นงานใหญ่และมีขอบเขตกวา้งขวาง ผูป้ระเมินจ าเป็นตอ้งวางโครงการประเมินผลไว้
ล่วงหนา้ 
             ธ ารง  บวัศรี (2542)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรวา่  ควรประกอบดว้ย 
              1.   จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
              2.   จุดประสงคข์องการเรียนการสอน 
              3.   เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 
              4.   ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
              5.   วสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 
              6.   การประเมินผล 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบของหลกัสูตรตามท่ีนักพฒันาหลักสูตรและนักการ
ศึกษาไดก้ าหนดไวต้ามท่ีกล่าวมา สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของหลกัสูตร มี 4 
ประการคือ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

 2. เน้ือหา 
 3. การน าหลกัสูตรไปใช้ 
 4. การประเมินผล 
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องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ประการของหลกัสูตร ต่างก็มีความสัมพนัธ์ต่อกนัดงัน้ี 
1.  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
2.  เน้ือหา 
3.  การน าหลกัสูตรไปใช้ 
4.  การประเมินผล 

3.    ประเภทของหลกัสูตร 
ประเภทของหลกัสูตรแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
1. หลกัสูตรเน้ือหาวชิา (Subject matter curriculum or subject centered curriculum) 
2. หลกัสูตรหมวดวชิา (Fusion or fused curriculum)  
3. หลกัสูตรสัมพนัธ์ (Correlation or correlated curriculum) 
4. หลกัสูตรสหสัมพนัธ์ (Broad fields curriculum) 
5. หลกัสูตรแกนกลาง (Core curriculum) 
6. หลกัสูตรประสบการณ์ (Experience curriculum) 
7. หลกัสูตรบูรณาการ (Integration or integrated curriculum) 
1. หลกัสูตรเน้ือหาวิชา (Subject matter curriculum or subject centered curriculum) 

เพื่อความเขา้ใจรูปแบบของหลกัสูตรเน้ือหาได้อย่างชัดเจน ดร.สุจริต เพียรชอบ เสนอลกัษณะ
หลกัสูตรของเน้ือหาวชิาดงัน้ี (สุจริต เพียรชอบ, 2521) 
               1.1  หลกัสูตรเน้ือหาวิชาประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ ความคิด
รวบยอด ทกัษะ กฎและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาเน้ือหาวิชาในแต่ละวิชา
ต่อไป 
               1.2  หลกัสูตรแบบน้ีเนน้ท่ีเน้ือหาความรู้ ไม่ไดเ้นน้ท่ีผูเ้รียน ผูส้ร้างหลกัสูตรจึงได้
สร้างหลกัสูตรโดยค านึงถึงความรู้และสาระส าคญัเป็นหลกั 

      1.3  หลกัสูตรแบบน้ีจดัข้ึนตามความตอ้งการของผูใ้หญ่มากกวา่ท่ีจะค านึงถึงความ
ตอ้งการและความสนใจของเด็ก ความรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ความตอ้งการและความสนใจของเด็ก
ไม่ใช่เร่ืองส าคญัมากนกั คุณค่าของหลกัสูตรท่ีมีต่อเด็กก็อยูท่ี่การเรียนเน้ือหา ถา้เด็กเรียนไดส้อบ
ผา่นก็ถือวา่ใชไ้ด ้ถา้เรียนไม่ดี เรียนซ ้ า ก็ตอ้งท่องซ ้ า เรียนซ ้ าจนกวา่จะสอบผา่น 

      1.4  หลกัสูตรเนน้ท่ีผลการเรียน เด็กทุกคนตอ้งเรียนทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเหมือน ๆ กนั
และจะตอ้งมีความรู้สอบผา่นขอ้สอบอยา่งเดียวกนั จากสาระเน้ือหาอยา่งเดียวกนัไม่มีการจดัเน้ือหา
สาระท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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      1.5  หลกัสูตรจะเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือเน้ือหาวชิาเปล่ียนแปลง  ไม่ ใช่เปล่ียนแปลง
จากความตอ้งการหรือความผนัแปรในสังคม 

      1.6  หลกัสูตรประเภทน้ีไม่ถือวา่จิตวิทยาในการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั เน้ือหาวิชา
เป็นเคร่ืองก าหนดวิธีสอน  การสอนจึงเนน้ในดา้นครูบรรยาย  นกัเรียนท่องจ า  เน้นเร่ืองการสอบ
ใหญ่  สอบยอ่ย นกัเรียนจึงไม่ใคร่มีส่วนร่วมในการเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือความคิดริเร่ิม
ใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.7  การจดัเน้ือหาวิชาจดัเรียงตามล าดบัอยา่งมีระเบียบระบบ เรียงตามเร่ืองหรือ
ล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่มีความคล่องตวัในการท่ีจะจดัเน้ือหาให้ตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนั 

2.   หลกัสูตรหมวดวชิา (Fusion or fused curriculum) 
      หลกัสูตรเน้ือหาวิชาของไทยเม่ือปี พ.ศ. 2493 นั้นแยกออกเป็นรายวิชายอ่ย ๆ เช่น 

วชิาภาษาไทย จะประกอบดว้ยรายวชิายอ่ย ๆ ไดแ้ก่ คดัไทย เขียนไทย ยอ่ไทย เรียงความ เขียนจดหมาย 
อ่านเอาเร่ือง ไวยากรณ์ สายวิชาอ่ืน ๆ ก็แยกออกเป็น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 
ศีลธรรม เลขคณิต เรขาคณิต ฯลฯ เน่ืองจากรูปแบบของหลกัสูตรมีลกัษณะดงักล่าว การประเมินผล
ของการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนกัเรียนก็คือ การวดัความส าเร็จดว้ยคะแนนความจดจ าเน้ือหาวิชา
แต่ละวิชา ใครมีความสามารถจดจ าแลว้ถ่ายทอดออกมาไดม้าก ก็ถือวา่มีความสามารถมาก ถา้ใคร
จดจ าและถ่ายทอดออกมาได้น้อย ก็ถือว่าไม่มีความสามารถหรือไม่เก่ง จากจุดอ่อนดังกล่าว 
หลกัสูตรเน้ือหาวชิาจึงไดรั้บการพฒันาเป็นหลกัสูตรหมวดวิชา โดยการรวมวิชายอ่ย ๆ ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัผสมผสานในดา้นเน้ือหาเขา้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดการผสมกลมกลืนของเน้ือหาและ
สะดวกต่อการจดัการเรียนการสอน ตลอดทั้งการประเมินผลดว้ย ดงัปรากฏในหลกัสูตรการศึกษา
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2503 และบางส่วนของหลกัสูตรมธัยมศึกษาปี พ.ศ.2521 ซ่ึงหลกัสูตร
ดงักล่าวเป็นหมวดวิชาต่าง ๆ เช่น หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาสังคม หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ หมวดวชิาพลานามยั หมวดวชิาศิลปศึกษา เป็นตน้ 

3.  หลกัสูตรสัมพนัธ์ (Correlation or correlated curriculum) 
                           หลกัสูตรสัมพนัธ์คือ หลกัสูตรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในหมวดวชิาหรือระหวา่งวชิา 
แนวคิดของหลกัสูตรสัมพนัธ์น้ี เป็นแนวคิดท่ีจะพยายามขจดัปัญหาอนัเกิดข้ึนในหลกัสูตรหมวด
วชิา เน่ืองจากหลกัสูตรหมวดวชิานั้นมีขอบเขตของเน้ือหาอยา่งกวา้งขวาง ท าใหเ้กิดการซ ้ าซอ้นใน
ด้านเน้ือหาประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงการก าหนดครูให้อยู่แต่ละหมวดวิชา ท าให้ขาด
ความสัมพนัธ์ในเน้ือหาท่ีต่างหมวดวชิากนั 
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       หลักสูตรสัมพนัธ์พยายามก าหนดเน้ือหาวิชาในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหมวดใด
หมวดหน่ึงตามเน้ือหาสาระและโครงสร้างของวิชานั้น ๆ   แล้วน าเน้ือหาสาระวิชาอ่ืน ๆ    ท่ี
สัมพนัธ์กนัมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั ดร.สุจริต เพียรชอบ ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีจะท าให้หมวดวิชาและแต่
ละวชิาสัมพนัธ์ มี 4 วธีิ คือ (สุจริต เพียรชอบ, 2521) 

      1)  การจดัใหมี้การสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาในระดบัท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นมากนกั เช่น 
ครูสอนวรรณคดี ก็อาจใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบเป็นการแสดงออกซ่ึงจินตนาการของนักเรียน 
นกัเรียนอาจร่วมกนัร้องเพลง  เล่นละคร หรืออาจแสดงบทบาทสมมติ  กระบวนการเรียนการสอน
เช่นน้ี คือการสอนวชิาภาษาไทยใหส้ัมพนัธ์กบัวิชาศิลปศึกษา หรืออาจสัมพนัธ์กบัวิชาประวติัศาสตร์ 
               2)  หมวดวชิาสังคมศึกษาและหมวดวชิาวทิยาศาสตร์   มีเน้ือหาบางอยา่งซ ้ าซอ้น
หรือใกลเ้คียงกนั เช่น ในเร่ืองของสุริยจกัรวาล ครูทั้งสองหมวดช่วยกนัคิดและวางแผนกิจกรรม 
การเรียนการสอนร่วมกนั ก็จะท าให้วิชาภูมิศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ในเร่ืองของวิชาฟิสิกส์มี
ความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนและในความรู้สึกของผูเ้รียนก็จะรู้สึกสนุกสนานและจะเรียนเพียงคร้ังเดียว
ก็จะครอบคลุมเน้ือหาทั้งสองวชิา 
               3)  ถา้ปัญหาเกิดข้ึนเหมือนกรณีท่ีสอง ครูทั้งสองหมวดวิชาอาจวางแผนกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมกนั ด าเนินการสอนร่วมกนั และใชเ้วลาการสอนเป็นช่วงระยะยาว  ยาวเป็น
หลาย ๆ คาบติดต่อกนั 
               4)  การก าหนดหัวขอ้เร่ืองหรือปัญหาต่าง ๆ มกัจะตอ้งอาศยัความเก่ียวพนัของ
หมวดวิชาหรือวิชาหลาย ๆ สาขาพิจารณาร่วมกนั กิจกรรมการเรียนการสอนก็จ  าเป็นตอ้งอาศยั
วธีิการหลาย ๆ อยา่ง  เช่น  ในเร่ืองปัญหาท่ีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม  ปัญหาการวางแผนครอบครัว
ตอ้งอาศยัเน้ือหาทั้งทางวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นตน้ 

4.  หลกัสูตรสหสัมพนัธ์ (Broad fields curriculum) 
                          ดร.สุมิตร คุณากร ไดช้ี้ให้เห็นวา่บรรดาหลกัสูตรท่ีพฒันามาจากหลกัสูตรเน้ือหาวชิา 
(ซ่ึงมีหลกัสูตรหมวดวชิาหลกัสูตรสัมพนัธ์และหลกัสูตรสหสัมพนัธ์) หลกัสูตรสหสัมพนัธ์ยงัคงใช้
กนัอยู่ เพราะมีการผสมผสานของความรู้มากกว่า (สุมิตร คุณากร, 2520) นอกจากน้ีแล้วการจดั
หมวดวิชาเป็นสหสัมพนัธ์หรือหมวดวิชาแบบกวา้งน้ีก็มกัจะท ากนัในโรงเรียนระดบัประถมและ
ระดบัมธัยมตน้มากกวา่ระดบัมธัยมปลาย ดร.สุจริต เพียรชอบ (สุจริต เพียรชอบ,  2521) ไดย้กตวัอยา่ง
หลกัสูตรสหสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชใ้นโรงเรียนประถมและมธัยมตน้ในรัฐเทก็ซสันั้น แบ่งเป็นหมวดวชิา
ใหญ่ ๆ 5 หมวดวชิา ดงัน้ี 
               1)  หมวดวชิาภาษา ประกอบดว้ย วรรณคดี การอ่าน  การแสดงออกแบบสร้างสรรค ์
การส่ือสาร การใชภ้าษา หลกัภาษา การวเิคราะห์ภาษา การสะกดค า เป็นตน้ 
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                            2) หมวดวชิาสังคมสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย การผลิต การจ าหน่าย การอุปโภคบริโภค 
การคมนาคม การปกครอง การศึกษา ความประพฤติ สังคมวทิยา ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 
               3) หมวดวชิาคหกรรมและอาชีพ ประกอบดว้ย กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการเตรียม
อาชีพ การเรือน การแนะแนวอาชีพต่าง ๆ  
              4) หมวดวิชาศิลปะสร้างสรรค์และนันทนาการ ประกอบด้วย วิชาสุขศึกษา   
ลกัษณะนิสัย  การแสดงออก  การพฒันาการทางร่างกาย  ดนตรี  ศิลปะ  นนัทนาการ วาดเขียน 
สรีรวทิยา เป็นตน้ 
               5) หมวดวิชาธรรมชาติ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย   วทิยาศาสตร์ 
เบ้ืองตน้  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิและประยกุต ์เลขคณิต ชีววทิยา และ
ฟิสิกส์ 

5. หลกัสูตรแกนกลาง (Core curriculum) 
                            หลกัสูตรแกนกลางมีลกัษณะคล้ายกบัหลกัสูตรหมวดวิชา หลกัสูตรสัมพนัธ์
และหลกัสูตรสหสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีผสมผสานเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ท่ีใกล้เคียงเขา้อยู่เป็น
หมวดหมู่เดียวกนั แต่เนน้วิธีการแกปั้ญหา  ซ่ึงจ าเป็นปัญหาของส่วนบุคคลหรือส่วนรวมก็ได ้เม่ือ
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการแกปั้ญหาเป็นหลกัดงักล่าวแลว้  เวลาเรียนแทนท่ีจะใชค้าบละ  
50  หรือ 55 นาที ก็ตอ้งใชเ้วลาเป็น 2 หรือ 3 ชัว่โมง ติดต่อกนั นอกจากกระบวนการแกปั้ญหาและ
เวลาเรียนแลว้ บทบาทของครูก็จะเปล่ียนไปเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า เป็นท่ีปรึกษาทั้งเป็นรายบุคคล
หรือรายหมู่   นักเรียนจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโดยตรง หลกัสูตรแกนกลางน้ีปรากฏ
ในช่วงปีการศึกษา 2508-2513  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกรมวิชาการพยายามปรับปรุงหลกัสูตรปี 2503  ให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน  ซ่ึงในวงการศึกษาของไทยเราจะรู้จกัหลกัสูตรแกนกลางในนามของ  “การเรียนการ
สอนแบบหน่วย”  เช่น  การรวมวิชาภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์และวรรณคดีไทยเขา้ดว้ยกนั  แลว้ตั้ง
หวัขอ้ข้ึนมาพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ   ในสมยัสุโขทยั กรุงศรีอยุธยาตอนตน้และตอนปลาย นกัเรียน
ก็จะเรียนภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และวรรณกรรมแต่ละสมยัควบคู่กนัไป และในบางคร้ังอาจ
ครอบคลุมไปถึงระบบเศรษฐกิจและการปกครองอีกดว้ย 
                     6.  หลกัสูตรประสบการณ์ (Experience  curriculum) 
                          หลักสูตรประสบการณ์ได้รับการพฒันาข้ึนมาก็เน่ืองจากนักศึกษามีความเช่ือว่า
นักเรียนควรเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
ประสบการณ์ใด ๆ  ก็ตาม  ตอ้งจดัข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเจริญงอกงาม
ในทุก ๆ  ดา้น และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการด ารงชีวิต หลักสูตรประสบการณ์
จ าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเลือกหากิจกรรมการเรียนที่มีประโยชน์และ
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ตรงกบัจุดมุ ่งหมายที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและลกัษณะการร่วมกิจกรรมนั้นตอ้งอยู ่บน
รากฐานของความถนัดและความสนใจของนกัเรียน หลกัสูตรประสบการณ์มีลกัษณะตรงขา้มกบั
หลกัสูตรเน้ือหาวิชาอย่างเห็นไดช้ัด เพราะหลกัสูตรเน้ือหาวิชายึดเน้ือหาวิชาเป็นจุดศูนยก์ลาง แต่
หลกัสูตรประสบการณ์ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรน้ี   ครูตอ้งเป็นทั้งนกัวางแผน  นกัจิตว ิทยา  นักแนะแนวและนักพัฒนาการ 
           หลกัสูตรประสบการณ์น้ีมีความหมายเช่นเดียวกบั “หลกัสูตรเด็กเป็นศูนยก์ลาง
ของ  ดิวอ้ี”  (The Dewey Child Centered Curriculum)  “หลกัสูตรชีวิต”  (The Persistent Life 
Situations Curriculum) ซ่ึงยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง โดยการเลือกและจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน
ตามปัญหาและประสบการณ์ท่ีตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
                     7.  หลกัสูตรบูรณาการ (Integration or Integrated Curriculum) 
                             หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแลว้เม่ือตอนตน้ ๆ นั้น ล้วนแต่เป็นหลกัสูตรท่ียึด
เน้ือหาวิชาเป็นหลกัหรือไม่ก็พยายามปรับปรุงเน้ือหาวิชาเขา้เป็นหมวดหมู่ ทั้งแคบและกวา้ง จะ
มีหลกัสูตรประสบการณ์เท่านั้นที่ยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่วนหลกัสูตรบูรณาการหรือหลกัสูตรสหวิทยาการนั้น มีลกัษณะแตกต่างกว ่าหลกัสูตร
ดงักล่าวมาก เพราะว่าหลกัสูตรบูรณาการเป็นหลกัสูตรท่ีรวมประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เขา้ไว้
ดว้ยกนั ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ท่ีคดัเลือกมาจากหลายสาขาวิชา แลว้จดัเป็นกลุ่ม
หรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ เป็นการบูรณาการเน้ือหาเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์สัมพนัธ์และต่อเน่ือง มีคุณค่าต่อการด ารงชีวติ  

4.    การพฒันาหลกัสูตร   
                     สันต์ ธรรมบ ารุง (2527)  กล่าวถึงความหมายของการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า  การพฒันา 
หลกัสูตร (Curriculum  development)  จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลกัสูตร การวางแผน
หลกัสูตรการปรับปรุงหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรซ่ึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลกัสูตรให้ดี
ข้ึนทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
 บุญมี เณรยอด (2531) กล่าวว่าการพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การปรับปรุงโครงการท่ี
ประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย    เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้ดีข้ึนให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมและเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
 สงดั อุทรานนัท์ (2532) กล่าวค าว่า “การพฒันา” หรือ ค าในภาษาองักฤษว่า “development”    
มีความหมายท่ีเด่นชดัอยู ่2 ลกัษณะ  คือ ลกัษณะแรก  หมายถึง การท าให้ดีข้ึน หรือ ท าให้สมบูรณ์
ข้ึน และอีกลกัษณะหน่ึง หมายถึง ท าให้เกิดข้ึน โดยเหตุน้ี ความหมายของการพฒันาหลกัสูตรจึง
อาจมีความหมายได ้2 ลกัษณะเช่นเดียวกนั คือ ความหมายแรก หมายถึง การท าหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้
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ให้ดีข้ึนหรือสมบูรณ์ข้ึน และอีกความหมายหน่ึงก็ คือ เป็นการสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ โดยไม่มี
หลกัสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยูเ่ลย 
 ใจทิพย ์  เช้ือรัตนพงษ ์ (2539) ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร อยา่งเป็นระบบซ่ึงมีข้ึน
ตอนส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อวนิิจฉยัปัญหาและความตอ้งการ ซ่ึงจะช่วย
ในการตดัสินใจ  
  ขั้นท่ี 2 การก าหนดเป้าประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลงัจากได้วิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานแลว้ จะพิจารณาและก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา 
  ขั้นท่ี 3 การเลือกและการจดัเน้ือหา จะตอ้งมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน มีความยากง่าย
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั เน้ือหาตอ้งเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน และเน้ือหานั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถจดั
ใหผู้เ้รียนได ้ในแง่ของความพร้อมดา้นเวลา ผูส้อน และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  ขั้นท่ี 4 การเลือกและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตอ้ง
สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว รวมไปถึงยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้ส่ือการสอนให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนตอ้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 5 การก าหนดอตัราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ในการวดัประเมินผลการเรียน 
ก าหนดเวลาเรียนการสอน โดยจดัเน้ือหาวิชาตามล าดบัก่อนหลงัให้สัมพนัธ์กบัจ านวนชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ส่วนการวดัผลประเมินผล ควรก าหนดวธีิการเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 
              ขั้นท่ี 6 การน าหลักสูตรไปใช้ หลังจากร่างหลักสูตรแล้วต้องมีการตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม 
             ขั้นท่ี 7 การประเมินผลหลักสูตร เม่ือใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหน่ึง ควรมีการ
ประเมินผลหลกัสูตรในดา้นต่างๆวา่มีขอ้บกพร่องท่ีควรแกไ้ขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบา้ง 

ขั้นท่ี 8 การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร หลงัจากท่ีทราบขอ้บกพร่องของหลกัสูตร 
อาจจะตอ้งมีการศึกษาปัญหาเพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องให้หลกัสูตรเหมาะสมยิง่ข้ึน 

หทัยา เจียมศกัด์ิ (2539) ใหค้วามหมายวา่ การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวางแผนพฒันาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิง่ข้ึน 
            สวสัด์ิ จงกล (2547) ไดใ้หค้วามหมายวา่การพฒันาหลกัสูตร คือ การเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผนพฒันาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิง่ข้ึน 
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            จากการท่ีกล่าวมาแล้วสรุปไดว้่า  การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การปรับ แต่งเสริม เติมต่อ 
หรือการด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความเหมาะสมสอดคล้องกบัความตอ้งการของสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

5.  ทฤษฎีแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตร 
      การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของนกัการศึกษามีหลายรูปแบบ  การเลือกรูปแบบใน

การพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น  เน่ืองจากรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรจะเป็นแนวทาง

เพื่อให้การพฒันาหลกัสูตรไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบหรือกระบวนการ 

พฒันาหลกัสูตรอยา่งหลากหลายจากนกัการศึกษา ทั้งนกัการศึกษาไทยและต่างประเทศดงัน้ี 

 การพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler, 1950) ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น

ต้นแบบท่ีมีนักการศึกษาหลายท่านน าไปประยุกต์ปรับปรุง  โดยแนวคิดของไทเลอร์จะมุ่งให้

ความส าคญัเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ ประสิทธิภาพของประสบการณ์ และการ

ประเมินผลตามจุดมุ่งหมายการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ ไทเลอร์ไดว้างแบบโครงสร้างของหลกัสูตร  โดย

ให้หลกัการ และเหตุผลในการสร้างหลกัสูตรไว ้4 ประการ ท่ีผูส้ร้างหลกัสูตรควรจะตอบค าถามท่ี

เป็นพื้นฐาน 4 ประการ ดงัน้ี 

         1.  มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรแสวงหา 

                              2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 

                       3.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจดัข้ึนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี

วางไว ้

                       4.  จะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอยา่งไรท่ีจะท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 

                       ไทเลอร์เนน้วา่ค าถามทั้ง 4 ขอ้น้ีจะเรียงล าดบัลงมา  เพราะฉะนั้นการตั้งจุดมุ่งหมายท่ี

ก าหนดไว ้ เม่ือก าหนดรูปแบบในการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได ้ 

ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Model) 
ทีม่า:  Tyler, Ralph W. (2006). The Steps of Curriculum Development. (Online), accessed 9 
            January. Available from www.triangcle.co.uk /pdf/validate asp?  
 จากแผนภาพท่ี 2 แสดงถึงแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์วา่ การพฒันาหลกัสูตร
จะตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นดงัต่อน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เร่ิมตน้ด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว 
(Tentative)  โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งก าเนิด (Sources)  ท่ีจะเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ 3 แหล่ง
ดว้ยกนัคือ 

1. ศึกษาจากสังคม 
2. ศึกษาจากตวัผูเ้รียน 
3. ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาวชิา 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งหมดน้ีจะเป็นเคร่ืองช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมายอยา่งคราว ๆ  จุดมุ่งหมายท่ี
ได้ในขั้นน้ีบางคร้ังมีมากเกินกว่าท่ีจะจัดเข้าไวใ้นหลักสูตรได้ทั้ งหมด  จึงควรให้มีการเลือก
จุดมุ่งหมายขอ้ท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกนัใหเ้หนือนอ้ยลง  เพื่อน าไปเป็นหลกัในการปฏิบติัขั้นต่อ ๆ 
ไป ไทเลอร์ได้เสนอว่าการเลือกจุดมุ่งหมายควรผ่านการกลัน่กรองเพื่อคดัขอ้ท่ีไม่ส าคญัและไม่
สอดคลอ้งออก 2 ขั้นตอนคือ 

1. พิจารณาหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ 
2. พิจารณาหลกัปรัชญา 

จุดมุ่งหมายท่ีผา่นการกลัน่กรองแลว้น้ีเรียกวา่ จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง (Precise objectives)   
 ขั้นท่ี 2  การเลือกประสบการณ์การเรียน (Learning experience)  ในการวางโครงสร้างของ
หลกัสูตร  ไทเลอร์ได้ตั้งค  าถามขอ้ท่ี 2 ไวว้่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ จุดมุ่งหมายท่ีระบุทั้งพฤติกรรมและเน้ือหานั้น  เป็นจุดหมาย

เน้ือหาวชิา 

ปรัชญา 

จิตวทิยา 

กลัน่กรอง จุดมุ่งหมาย

ชัว่คราว 

ผูเ้รียน 

แหล่งขอ้มูล 

สงัคม 

จุดมุ่งหมาย

ท่ีแทจ้ริง 

เลือกประสบการณ์ ประเมินผล 

http://www.triangcle.co.uk/


32 
 

 

ปลายทางท่ีตอ้งการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็น
วธีิการท่ีจะใหบ้รรลุถึงจุดหมายท่ีก าหนดไว ้
 ขั้นท่ี 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของแนวคิด ใน
การจัดสร้างหลักสูตรของไทเลอร์ เป็นขั้นสุดท้ายท่ีจะท าให้ผู ้วางแผนจัดท าหลักสูตรรู้ว่า
ประสบการณ์การเรียนท่ีจะจดัข้ึนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 
 ส าหรับโบแชมป์ (Beauchamp, 1981)ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรในรูปแบบท่ี
เป็นระบบระเบียบโดยก าหนดขั้นตอนของการทดลองใช ้ การทบทวนการแกไ้ข  ซ่ึงมีกระบวนการ
ท่ีประกอบดว้ยตวัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Product) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่2  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของโบแชมป์ 
ทีม่า:  Beauchamp George A.  (1981).  Curriculum Theory. 4th ed. (Itsca: F.E Peacock  
           Publisher. 
 
 ส่วนโอลิวา (Oliva, 1992)  ไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์  มาปรับ
ขยายโดยเพิ่มกระบวนการวางแผนภายหลงัจาการก าหนดจุดประสงคข์องการเรียนการสอน ดงั
แผนภาพท่ี 3 
 
 

1. พื้นฐานการศึกษา 

2. ลกัษณะของชุมชน 

3. บุคลิกภาพ 

4. เน้ือหาท่ีเรียนแลว้ 

5. แนวทางของศาสตร์แต่
ละสาขา 

6. คุณค่าของสังคมและ
วฒันธรรม 

1. เลือกขอบข่ายและขั้นตอน
ของหลกัสูตร 

2. เลือกบุคลากร 

3. เลือกล าดบัการด าเนินงาน 

4. พิจารณาวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

5. ทดลองใชก้บัหลกัสูตร 

6. ตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง 

1. รูปเล่มของหลกัสูตรท่ีท า

ใหผู้เ้รียนเพิ่มความรู้ 

เปล่ียนเจตคติและ

สามารถน าไปปฏิบติัได ้

ตัวน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Product) 
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แผนภาพที ่3  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวา 
ทีม่า: Oliva, Peter F.  (1992).   Developing Curriculum.  3rd ed. (New York: Harper Collins  
          Publisher. 
 

ทาบา (Taba, 1962) ได้เสนอแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรท่ีเรียกว่า “Grass roots 
approach” หรือวิธีการจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน ซ่ึงทาบาเช่ือวา่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีสอนในหลกัสูตรควรไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรด้วย   วิธีการพฒันาหลกัสูตรของทาบาน้ีมีขั้นตอนคลา้ยคลึงกบั    
ไทเลอร์แต่ต่างกันตรงวิธีการท่ี ไทเลอร์เสนอนั้นค่อนข้างเป็นวิธีการแบบ “Top-down” คือ           

แหล่งขอ้มูลจากนกัเรียน แหล่งขอ้มูล แหล่งขอ้มูลจากเน้ือหา 

ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมาย 

พิจารณากลัน่กรองโดย

ใชป้รัชญาทางการศึกษา 

พิจารณาโดยใชจิ้ตวทิยา

การเรียนรู้ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 

การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

การรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

การประเมินผลประสบการณ์การเรียนรู้ 
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การพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากขอ้เสนอแนะของนักวิชาการ ให้ครูปฏิบติัและผูบ้ริหารสั่งการมายงั
ครูผูส้อนอีกทีหน่ึง ส าหรับขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตรของทาบา มีดงัน้ี 
 ขั้นที่  1 การส ารวจความตอ้งการ (Diagnosis of needs) ครูหรือผูร่้างหลักสูตรเร่ิม
กระบวนการ ดว้ยการส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนท่ีหลกัสูตรไดว้างแผนไว ้
 ขั้นที ่2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objectives) หลงัจากท่ีครูไดร้ะบุความตอ้งการ
ของนกัเรียนแลว้ ครูก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะใหบ้รรลุผล 
 ขั้นที่ 3 การเลือกเน้ือหา (Selection of contents) จุดมุ่งหมายท่ีเลือกไวห้รือท่ีสร้างข้ึนเป็น 
ตวัช้ีแนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเน้ือหาของหลกัสูตร ซ่ึงควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความเท่ียงตรง
และส าคญัดว้ย 
 ขั้นที่ 4 การจดัเน้ือหา (Organization of contents) เม่ือครูเลือกเน้ือหาไดแ้ลว้ ตอ้งจดัเน้ือหา
โดยเรียงล าดับขั้นตอนให้ถูกต้อง ค านึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ     
ความสนใจของผูเ้รียนดว้ย 
 ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of learning experiences) เม่ือไดเ้น้ือหา
แลว้ครูคดัเลือกวธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียน 
 ขั้นที่ 6 การจดัประสบการณ์เรียน (Organization of learning experiences) กิจกรรมการ
เรียนการสอนควรไดรั้บการจดัเรียงล าดบัขั้นตอนเช่นเดียวกบัเน้ือหา แต่ครูตอ้งจดักิจกรรมการเรียน    
การสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนดว้ย 
 ขั้นที่ 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล (Evaluation and means of evaluation) ผูท่ี้
วางแผนหลกัสูตรตอ้งประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลส าเร็จและทั้งครูและนกัเรียนควรร่วมกนั
ก าหนดวธีิการประเมินผล 
 เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander and Lewis, 1981) ไดเ้สนอแนวคิด 
ในการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงเขามีแนวคิดว่าหลกัสูตรเป็นแผนการในการจดัโอกาสการเรียนรู้ให้กบั
ผูเ้รียน ดงันั้น หลกัสูตรจึงตอ้งมีการก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 
 1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, objectives and domains) การพฒันา
หลกัสูตรควรก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายหลกัสูตรเป็นส่ิงแรก เป้าหมายแต่ละประเด็น จะบ่งบอก
ถึงขอบเขตหน่ึง ๆ ของหลกัสูตร ซ่ึงเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิสไดเ้สนอไวว้่ามี 4 ขอบเขตท่ี
ส าคญั คือ พฒันาการส่วนบุคคล (Personal development) สมรรถภาพทางสังคม (Social competence) 
ทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Continued learning skills) และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
(Specialization) นอกจากน้ียงัมีขอบเขตอ่ืนๆ อีก ซ่ึงนกัพฒันาหลกัสูตรอาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและลกัษณะทางสังคม เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขตต่าง ๆ ของหลกัสูตร
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จะไดรั้บขอ้บงัคบัทางกฎหมายของรัฐ ขอ้คน้พบจากงานวิจยัต่าง ๆ ปรัชญาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นหลกัสูตร เป็นตน้ 
 2. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design) เม่ือก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรแลว้ นกัพฒันาหลกัสูตรตอ้งวางแผนออกแบบหลกัสูตร ตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือก
และจดัเน้ือหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ี
ไดเ้ลือกแลว้ 
 3. การใช้หลักสูตร (Curriculum implementation) หลงัจากตดัสินใจเลือกรูปแบบหลกัสูตร
แล้วขั้นตอนต่อไป คือการน าหลกัสูตรไปใช้ โดยครูผูส้อนตอ้งวางแผนและจดัท าแผนการสอนตาม
รูปแบบต่าง ๆ ครูผูส้อนเลือกวิธีการสอน ส่ือ วสัดุการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไว ้
 4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) การประเมินหลกัสูตร เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของรูปแบบน้ี นักพฒันาหลกัสูตรและครูผูส้อนต้องเลือกวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความส าเร็จของหลกัสูตร ซ่ึงเป็นทั้งการประเมินระหวา่งด าเนินการ (Formative evaluation) และ
การประเมินผลรวม (Summary evaluation) ทั้งน้ี เพื่อน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรต่อไป 

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่ แนวคิดของนกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรนั้น
เห็นวา่เป็นกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ เป็นวงจร เช่ือมโยง 

2.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรเป็นการก าหนดลกัษณะ ระเบียบ วิธีการท่ีจะน าไปสู่การ

พฒันาหลกัสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นโดยมีนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรไดด้งัน้ี 
 ใจทิพย ์  เช้ือรัตนพงษ์ (2539) ไดอ้ธิบายว่า การพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยสามมิติ
(Dimensions) คือ มิติท่ีหน่ึง การวางแผนจดัท าหรือยกร่างหลกัสูตร (Curriculum planning) มิติท่ีสอง
การใช้หลกัสูตร (Curriculum implementation) และมิติสุดทา้ยการประเมินผลหลกัสูตร (Curriculum 
evaluation) การพฒันาหลกัสูตรใหมี้คุณภาพไดน้ั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัวา่แต่ละมิติมีประสิทธิผลมากนอ้ย
เพียงใด นอกจากน้ียงัมีผูรู้้หรือนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านไดก้ล่าวถึงรูปแบบของกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรไวต่้างกนั  
 นิคม ชมภูหลง (2545) ไดส้รุปแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินไว ้6 ขั้นตอน
ดงัน้ี  
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 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนทรัพยากรมนุษย์ สภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สภาพจดัการศึกษา และสภาพความ
ตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชน  
 2.  การสร้างหลกัสูตรฉบบัร่าง ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจง เหตุผลความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร
หลกัของหลกัสูตร โครงสร้างเน้ือหา อตัราเวลาเรียน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ
การเรียนการสอน การวดัประเมินผล ค าอธิบายรายวิชา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์        
เชิงพฤติกรรม รายละเอียดของเน้ือหาของแต่ละหน่วยโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน 
และบรรณานุกรมซ่ึงจะตอ้งปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพฒันาอยา่งจริงจงั แลว้จดัพิมพ์
เป็นรูปเล่ม 
 3.  การตรวจสอบหลกัสูตรฉบบัร่าง เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรและวสัดุ
หลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อน าผลมาปรับปรุงขอ้บกพร่องก่อนน าหลกัสูตรไปทดลองใช้ โดยจะตอ้งมีการ
ก าหนดเป็นแผนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ มีการประชุมพิจารณาร่วมกนัหรือให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบวา่องคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตร เช่น จุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
คาบเวลาเรียนวธีิการวดัและประเมินผล มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 4.  การน าหลกัสูตรไปทดลองใช้ มีการขออนุมติัหลกัสูตร จดัท าตารางแผนการใช้
หลกัสูตรประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เตรียมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วสัดุหลกัสูตร โดย
การใช้หลกัสูตร อาจเป็นการสอนเองหรือให้คนอ่ืนสอนแทน และจะตอ้งมีการจดัท าคู่มือการใช้
หลกัสูตรโดยระบุขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งละเอียด 
 5.  การประเมินผลการน าหลกัสูตรไปทดลองใช ้มีการวางแผนการประเมิน ประเมิน
ยอ่ยประเมินรวบยอด ประเมินการสอนของผูส้อน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 6.  การปรับปรุงแกไ้ข เพื่อปรับแก้หลกัสูตร ได้แก่ แผนการสอน ส่ือและเคร่ืองมือ
วดัผลประเมินผลใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

 เคอร์ (John F. Kerr, 1989) เสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร เรียกวา่เป็น Operational 
Model มีจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดม้าจากแหล่งขอ้มูล 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1.  ระดบัพฒันาการ ความตอ้งการ และความสนใจของนกัเรียน 

2.  สภาพ ปัญหา และความตอ้งการของสังคมท่ีนกัเรียนตอ้งเผชิญ 

3.  ธรรมชาติของเน้ือหาวชิาและชนิดของการเรียนรู้ 

น าจุดมุ่งหมายมาคดัเลือกและจดัอนัดบั โดยน าเอารูปแบบการจ าแนกประเภทจุดประสงค์
ทางการศึกษาของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1956) ท่ีแบ่งจุดประสงคท์างการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น คือ 
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ดา้นพุทธพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย มาช่วยในการพิจารณาจ าแนกจุดประสงคใ์ห้ชดัเจน
ยิง่ข้ึน 

ขั้นต่อไป ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์การเรียน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา 
วิชาท่ีจดัไวแ้ลว้ และในการจดัประสบการณ์การเรียนจะตอ้งพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก เช่น 
ความพร้อมของผูเ้รียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน วิธีสอน  
เป็นตน้ 

ขั้นสุดทา้ย ได้แก่ การประเมินผล ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัหลกัสูตร โดยใชว้ธีิการหลายวธีิ เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

เคอร์ไดใ้ชลู้กศรโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ในรูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรเป็นการ
เนน้วา่ องคป์ระกอบเหล่านั้นจะมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

                เลวี (Arich Lewy, 1977) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนและงานส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร   และ
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเลวีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมโครงร่างของหลกัสูตร 
ขั้นเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน และขั้นด าเนินการ 

                1. ขั้นเตรียมโครงร่างของหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ การเลือก
จุดมุ่งหมายเลือกเน้ือหาวชิา เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน 

                2. ขั้นเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นยอ่ยๆ ไดแ้ก่ การสร้าง
วสัดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน จดัวสัดุอุปกรณ์ตามรายวิชา ทดลองใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
และปรับปรุงแกไ้ข 

 3. ขั้นด าเนินการ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนยอ่ยๆ ไดแ้ก่ การเตรียมจดัระบบงาน ฝึกอบรม
ครู ปรับปรุงแกไ้ขระบบการสอน ประสานงานกบัฝ่ายวชิาการ ควบคุมคุณภาพ ปรับปรุงและน ามาใช้
ใหม่ 

 

3. รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
       การแสวงหารูปแบบในการพฒันาหลักสูตรและการสอนเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น 

เพราะ รูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรนั้น เปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตร
ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน การน ารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรมาใช้จะตอ้งปรับให้เขา้กบัสภาพ
ความเป็นจริงของชีวติและสังคมของผูใ้ช ้แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรมีหลายแนวทาง 

สงดั อุทรานนัท์ (2532) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงต่อเน่ืองสัมพนัธ์เป็น       
วฏัจกัร โดยประยกุตม์าจากแนวคิดของไทเลอร์เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนดงัแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภาพที ่4  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ สงดั  อุทรานนัท ์
ที่มา: สงดั  อุทรานนัท.์ (2532). พืน้ฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์
         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
 
 
 

1. ประวติัและปรัชญาการศึกษา 

2. สังคมและวฒันธรรม 

3. ความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

5. ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตร 

3. คดัเลือกและจดัเน้ือหา 

4. ก าหนดวธีิการประเมินผล 

5. (อาจจะ) ทดลองใชห้ลกัสูตร 

6. ประเมินหลกัสูตรก่อนการ

น าไปใช ้

หลกัสูตร 

1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

หลกัสูตร 

2. ประเมินระบบหลกัสูตร 

1. จดัท าเอกสารประกอบ

หลกัสูตร 

2. เตรียมบุคลากร 

3. บริหารและบริการ

หลกัสูตร 

4. ด าเนินการสอนตาม

หลกัสูตร 

5. นิเทศการใชห้ลกัสูตร 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ระบบการร่างหลกัสูตร ระบบการใช้หลกัสูตร ระบบการประเมินผล 

การปรับปรุง 
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แผนภาพที ่5  ภาพแสดงวฏัจกัรของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ สงดั  อุทรานนัท์ 
ที่มา:  สงัด  อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร :  
          โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

จากแผนภาพท่ี 5  จะเห็นวา่ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่ง
เป็นวฏัจกัร โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดงัรายละเอียด 

1. การก าหนดขอ้มูลพื้นฐานเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัและเป็นขั้นตอนแรก
ของการพฒันาหลกัสูตร  เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียนซ่ึงจะช่วย
ใหส้ามารถจดัหลกัสูตรใหส้นองกบัความตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  จดัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งอีกขั้นตอนหน่ึง 
เป็นขั้นตอนท่ีท าหลงัจากไดว้ิเคราะห์และไดท้ราบสภาพปัญหา ตลอดจนความตอ้งการต่าง ๆ การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นเป็นการมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  อาจเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีอยู่เดิม หรือจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ
ข้ึนมาใหม่ก็ได ้

ขอ้มูลภายนอก 

วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

การก าหนด

จุดมุ่งหมาย 

การเลือกและการ

จดัเน้ือหาสาระ 

การก าหนดมาตรการวดั

และประเมิน 

การน าหลกัสูตร

ไปใช ้

ประเมินการใช้

หลกัสูตร 
การปรับปรุง

แกไ้ข 
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3. การคดัเลือกจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีจะน ามาจดัไวใ้น
หลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมและจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้

4. การก าหนดมาตรการวดัและประเมินผล  ขั้นน้ีมุ่งท่ีจะหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใชใ้น
การวดัและประเมินผล ว่าจะวดัและประเมินผลอะไรบ้างจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

5. การทดลองใช้หลกัสูตร  ขั้นตอนน้ีจะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ของหลกัสูตร  หลงัจากไดมี้การร่างหลกัสูตรเสร็จแลว้  ทั้งน้ีเพื่อหาวิธีการแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตร
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

6. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  หลงัจากไดมี้การยกร่างหลกัสูตร  หรือไดท้  าการ
ทดลองใช้หลกัสูตรแลว้  ก็ควรจะประเมินผลจากการใช้ว่าเป็นอย่างไร  มีส่วนไหนบา้งท่ีควรจะ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขบา้ง  ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะตอ้งปรับปรุงให้เป็นท่ี
เหมาะสมก่อนน าออกไปใชจ้ริงต่อไป 

7.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนน าไปใช้  หลังจากได้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลเบ้ือตน้แลว้  หากพบว่าหลกัสูตรมีขอ้บกพร่องจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้มีความถูกตอ้ง
หรือเหมาะสมก่อนท่ีจะน าหลกัสูตรไปใชใ้นสถานศึกษาจริง  ทั้งน้ีเพื่อให้การใชห้ลกัสูตรบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

การด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีจดัไดว้า่เป็นวฏัจกัรท่ีมีความต่อเน่ืองกนั  ซ่ึง
หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปแลว้การพฒันาหลกัสูตรนั้นจะขาดความสมบูรณ์ 

วชิยั วงษใ์หญ่ (2533) ไดเ้สนอกระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจรไว ้3 ระบบโดย
เร่ิมตน้จากระบบการร่างหลกัสูตร ระบบการน าหลกัสูตรไปใช ้และระบบการประเมินหลกัสูตรซ่ึง
แต่ละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพที ่6 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของวชิยั  วงษใ์หญ่ 
ที่มา: วิชัย  วงษ์ใหญ่. (2533). การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม่. กรุงเทพมหานคร:  
         รุ่งเรืองธรรม. 

 
จากแผนภาพท่ี 7 จะเห็นว่ากระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระบบโดยแต่ละ

ขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งและต่อเน่ืองกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 

ระบบการร่างหลกัสูตร 

1.  ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร

วชิาการ สงัคม เศรษฐกิจ 

การเมือง 

2. รูปแบบหลกัสูตร หลกัการ 

โครงสร้าง องคป์ระกอบ

หลกัสูตร วตัถุประสงค ์

เน้ือหา ประสบการณ์การ

เรียน การประเมินผล 

3. ตรวจสอบคุณภาพ

หลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

การสมัมนา ทดลอง  

น าร่อง การวจิยั 

4. ปรับแกก่้อนให้

คณะกรรมการ 

 1.การอนุมติัหลกัสูตร 
หน่วยงาน กระทรวง 

2. วางแผนการใชห้ลกัสูตร
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 
เตรียมความพร้อม
บุคลากร งบประมาณ 
วสัดุหลกัสูตร บริการ 
สนบัสนุนอาคาร สถานท่ี 
ระบบบริหาร  การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

3. การบริหารหลกัสูตร การ
ด าเนินการตามแผน 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน การจดัตารางสอน 
แผนการสอน คู่มือผูเ้รียน 
ความพร้อมของผูส้อน 
ความพร้อมของผูเ้รียน 
การประเมินผลการเรียน 

1. วางแผนการประเมิน 

ประเมินยอ่ย ประเมิน

รวบยอด ระบบ

หลกัสูตร  ระบบการ

บริหาร การสอนของ

ผูส้อน ผลสมัฤทธ์ิของ

ผูเ้รียน 

2. การเก็บขอ้มูล 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. การรายงานขอ้มูล 

ระบบการประเมนิผล ระบบการใช้หลกัสูตร 

การปรับปรุงแกไ้ข 
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1. ระบบการร่างหลกัสูตร ประกอบดว้ย การก าหนดหลกัสูตร โดยดูความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาวชิา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองหลงัจากนั้นก าหนดรูปแบบหลกัสูตร ไดแ้ก่ การ
ก าหนดหลกัการ โครงร้าง องคป์ระกอบหลกัสูตร วตัถุประสงค ์เน้ือหา ประสบการณ์การเรียนและ
การประเมินผล  หลงัจากนั้นด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตรโดยผ่านผูเ้ช่ียวชาญ หรือการ
สัมมนาและมีการทดลองน าร่อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวจิยัและปรับแกห้ลกัสูตรก่อนน าไปใช ้

2. ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยการขออนุมติัหลักสูตรจากหน่วยงานหรือ
กระทรวงด าเนินการวางแผนการใช้หลกัสูตร โดยเร่ิมจากการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร จดังบประมาณและวสัดุหลักสูตร บริหารสนับสนุนจดัเตรียมอาคาร
สถานท่ี ระบบบริหารและจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ และติดตามผลการใชห้ลกัสูตร หลงัจากนั้น 
เขา้สู่ระบบการบริหารหลกัสูตร โดยการด าเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอน 
คู่มือการสอน คู่ มือการเรียนเตรียมความพร้อมของผู ้สอน ความพร้อมของผู ้เ รียนและการ
ประเมินผลการเรียน 

3. ระบบการประเมินผล ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผนการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
ทั้งการประเมินย่อย การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
หลงัจากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และรายงานขอ้มูลตามล าดบั 

ธ ารง  บวัศรี (2542) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
ขั้นท่ี 2 การก าหนดจุดหมายของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 3 การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 4 การก าหนดจุดประสงคข์องวชิา 
ขั้นท่ี 5 การเลือกเน้ือหา 
ขั้นท่ี 6 การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 7 การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 8 การก าหนดยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 9 การประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 10 การจดัท าวสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 

ทาบา (Taba, 1962) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรไว ้7 ขั้น คือ  
1.การวนิิจฉยัความตอ้งการและความจ าเป็นของสังคม 
2.การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
3.การเลือกเน้ือหาสาระ 
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4.การจดัเน้ือหาสาระ 
5.การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
6.การจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
7.การก าหนดวธีิการประเมินผล 

เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรไว ้ดงัน้ี 

1. การศึกษาตวัแปรต่าง ๆ จากภายนอก 
2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงค ์
3. การออกแบบหลกัสูตร 
4. การน าหลกัสูตรไปใช ้
5. การประเมินผลหลกัสูตร 

เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor Alexander and Lewis, 1981) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1. การศึกษาตวัแปรต่าง ๆ จากภายนอก ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของนกัเรียน สังคม ธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ แผนการศึกษาแห่งชาติ ทรัพยากร และความสะดวกสบายในการพฒันาหลกัสูตร
และค าแนะน าจากผูป้ระกอบอาชีพ 

2. การก าหนดความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ เพื่อการออกแบบหลักสูตร โดย 
นักวางแผนหลักสูตร และใช้ข้อมูลทางการเมืองและสังคมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ การ
ออกแบบหลกัสูตร 

3. การน าหลักสูตรไปใช้ โดยครูเป็นพิจารณาความเหมาะสมของการสอน การ
วางแผนหลกัสูตร รวมถึงการแนะน าแหล่งของส่ือการเรียนรู้โดยให้มีความยืดหยุน่และมีอิสระแก่
ครูและนกัเรียน 

4. การประเมินผลหลักสูตร ท าโดยครูเป็นผู ้พิจารณาขั้นตอนประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน โดยวางแผนหลักสูตรร่วมกันพิจารณาขั้นตอน การ
ประเมินผลหลกัสูตรซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินผลจะใช้เป็นพื้นฐานประกอบการตดัสินใจ เพื่อ
วางแผนในอนาคตต่อไป  

จากท่ีกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การจดัท าหรือพฒันาหลักสูตรนั้นมีส่ิงท่ีต้องปฏิบติัและ
พิจารณาท่ีส าคญั คือ  

 1. การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
 2. การร่างหลกัสูตร 
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 2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 2.2 การก าหนดเน้ือหาสาระ 
 2.3 การก าหนดกระบวนการเรียนรู้ 
 2.4 การก าหนดวธีิการวดัและประเมินผล 
 3. การตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 
 4. การทดลองใชห้ลกัสูตร 
 5. การประเมินหลกัสูตร 
 6. การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

7. การประเมินหลกัสูตร 
      สงดั อุทรานนัท ์(2532) กล่าวไวว้า่ การประเมินหลกัสูตรประกอบดว้ยการประเมินส่ิง

ต่อไปน้ี คือ 
1.  การประเมินเอกสารหลกัสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรว่า มีความ

เหมาะสมดีและถูกตอ้งกบัหลกัการพฒันาหลกัสูตรเพียงใด หากมีขอ้บกพร่องก็ปรับปรุงแกไ้ขก่อน
น าไปใช ้

2.  การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นการตรวจสอบวา่หลกัสูตรนั้นสามารถน าไปใชใ้น
สถานการณ์จริงไดไ้ดดี้เพียงใด ส่วนใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้หลกัสูตร หากพบขอ้บกพร่องใน
ระหว่างการใช้หลักสูตร มักจะได้รับการแก้ไขทันที เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  การประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร โดยทัว่ไปจะด าเนินการหลงัจากท่ีมีผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตรนั้น ๆ การประเมินในลักษณะน้ีมกัจะท าการติดตามความก้าวหน้าของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาวา่สามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด 

4.  การประเมินระบบหลกัสูตร เป็นการประเมินในลกัษณะท่ีมีความสมบูรณ์และ
ซบัซ้อนมาก คือ การประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบอ่ืนของหลกัสูตร เช่น ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้
ความสัมพนัธ์ของระบบหลกัสูตรกบัการบริหารโรงเรียน ระบบการจดัการเรียนการสอน ระบบการ
วดัและประเมินผล เป็นตน้ 

นอกจากน้ี วิชยั ดิสสระ (2535) กล่าวถึงการประเมินหลกัสูตรไวว้า่ การค านึงถึงช่วงเวลา
ในการประเมินผลหลกัสูตร ท าใหไ้ดล้กัษณะของการประเมินผล 3 ลกัษณะ คือ  

1.  การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน (Project analysis) หมายถึง การประเมินหลกัสูตร
ในช่วงท่ีหลกัสูตรยงัไม่น าไปใชใ้นโรงเรียน เป็นการประเมินหลงัจากไดว้างแผนการพฒันาหลกัสูตร
แลว้โดยอาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาหลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวชิา 
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2.  การประเมินขณะด าเนินการ (Formative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลกัสูตร
ในช่วงท่ีไดจ้ากการวางแผนพฒันาไปใชใ้นโรงเรียนตอ้งยึดหลกัการและเหตุผลในขั้นวางแผนเป็น
หลกัแลว้พิจารณาดูวา่หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นเป็นอยา่งไรเป้าหมาย
ของการประเมินผลขณะด าเนินการน้ีมุ่งท่ีจะช่วยให้นกัพฒันาหลกัสูตรสามารถพิจารณาวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ท่ีน าไปใชใ้หส้มเหตุสมผลกบัหลกัการและเหตุผลในขณะ
วางแผนหลกัสูตรเป็นส าคญั 

3.  การประเมินหลงัด าเนินการ (Summative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลกัสูตร
ในช่วงท่ีหลกัสูตรไดน้ าไปใชแ้ลว้หรือประเมินผลจบของโครงการหลกัสูตรนั้น ๆ การประเมินผล
หลกัสูตรช่วงจบน้ีตอ้งวเิคราะห์หาผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของการวางแผนพฒันาหลกัสูตร กระบวนน าหลกัสูตรไปใช ้กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน
และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน อาจใชแ้บบสอบถามชนิดต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือการรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียนของนักเรียน ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ปกครอง ตลอดจนผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตรทั้งทางตรงและทางออ้ม 

การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลง หลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิ่งข้ึนหรือ
สร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
และสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน การพฒันาหลกัสูตรระดบัชาติ เป็นการพฒันาหลกัสูตรใน
ลกัษณะกวา้ง ๆ โดยยึดถือแผนการศึกษาของชาติ เพื่อให้ผูใ้ชใ้นระดบัต่าง ๆ น าไปขยายหรือปรับ
เป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตร ส าหรับการพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน หมายถึง ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จะเป็นการน าหลกัสูตรระดบัชาติมาปรับเปล่ียนเน้ือหาสาระให้มี
ความสอดคล้องกบัทอ้งถ่ิน ส่วนการพฒันาหลกัสูตรระดบัชั้นเรียนเป็นการพฒันาหลกัสูตรโดย
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการขยายและปรับให้มีความสอดคล้องในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการพฒันาระดับหลักสูตรชั้นเรียน เป็นการพฒันาท่ีเน้นความ
ตอ้งการและความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการปรับจุดประสงค ์เน้ือหาวิชา และกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยครูผูเ้รียน จากแนวคิดของนักศึกษาเก่ียวกับการพฒันาสูตรพบว่า เป็น
กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบเป็นวงจรเช่ือมโยงกนัในมิติต่าง ๆ นกัพฒันาหลกัสูตรด าเนินการให้
มิติต่าง ๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

การจดัท าหรือพฒันาหลกัสูตรนั้น มีส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัและพิจารณาท่ีส าคญั คือ การก าหนด
เป้าหมายเบ้ืองตน้ของหลกัสูตรท่ีจดัท านั้นให้ชัดเจนว่าเป้าหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยส่วนรวมและ
ส่วนย่อยของหลกัสูตร หลงัจากนั้นจึงเลือกเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
และก าหนด รูปแบบการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน ซ่ึงการด าเนินการจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จึง
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จะท าให้การพัฒนาหลักสูตรด าเนินไปอย่างครบถ้วนและเกิดผลดี นั่น คือ ได้หลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
หลกัสูตรท้องถิ่น 

1.    ความหมายของหลกัสูตรท้องถิ่น 
                  หลกัสูตร คือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนในลกัษณะของรายวิชา ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีไดจ้ดั
เรียงล าดบัความยากง่าย หรือขั้นตอนไวอ้ย่างดีแลว้  เป็นการวางแผนเพื่อมุ่งหวงัให้ประสบการณ์
และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนไปในทิศทางท่ีตอ้งการ (สงดั  อุทรานนัท,์ 2532) ส่วนค าว่า 
ทอ้งถ่ิน หมายถึง ทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงโดยเฉพาะซ่ึงเนน้ถึงลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์
และทางธรรมชาติ ท่ีมีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นท่ีนั้นๆ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 
2546) กล่าวไดว้า่ ทอ้งถ่ิน เป็นบริเวณท่ีบุคคลนั้นอาศยัอยู ่  

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัความหมายของ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ไวด้งัต่อไปน้ี 
อรสา ปราชญน์คร (2525) กล่าววา่ เป็นการน าเอาหลกัสูตรระดบัชาติมาใช ้โดยพิจารณาถึง

ลกัษณะทอ้งถ่ินเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อเนน้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะพิเศษของแต่ละทอ้งถ่ินและลกัษณะ
ของผูเ้รียนและเป็นการเรียนรู้ท่ีน าไปใชใ้นชีวติจริง 
 ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ์ (2539) กล่าวว่า หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ี
สถานศึกษาหรือหน่วยงานและบุคคลในทอ้งถ่ินจดัให้แก่ผูเ้รียนตามสภาพและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

กรมวิชาการ (2545) กล่าววา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และคุณภาพ
การด ารงชีวติ โดยพยายามใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บนพื้นฐาน
ของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ของชาติบา้นเมือง    

กระทรวงศึกษาธิการ (2551)  กล่าวถึงการจดัท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ต้อง
พิจารณาขอ้มูลจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย
ในการพฒันาผูเ้รียน ระดับทอ้งถ่ิน(หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน) แล้วจึงด าเนินการจดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษา ส าหรับความเป็นทอ้งถ่ิน สถานศึกษา สามารถสอดแทรกในวิชาพื้นฐาน 
สอดแทรกหรือจดัท าเป็นรายวชิาในวชิาเพิ่มเติม และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 อุดม  เชยกีวงศ ์(2545) กล่าววา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หมายถึง หลกัสูตรท่ีสถานศึกษา ครู หรือ
ผูท่ี้เรียนร่วมกนัพฒันาข้ึน  เพื่อให้ผูเ้รียนได้น าไปใช้ในชีวิตจริง  เรียนแล้วเกิดความรู้  สามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอยา่งมีความสุข 
 สรุปไดว้่า หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้ผูเ้รียนสามารถ
น าไปใช้ไดใ้นชีวิตจริง  มีความยืดหยุ่นสูง  เป็นการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช้
ตามเหมาะสมตามสภาพของทอ้งถ่ิน  ท าให้ผูเ้รียนมีการพฒันาตนเองอยา่งเป็นธรรมชาติ  สามารถ
ปรับตวัเพื่อด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานของสังคมและวฒันธรรมท่ีตนเองมี
ปฏิสัมพนัธ์อยู่ โดยในการสอนความเป็นทอ้งถ่ินตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาจจะสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน สอดแทรกในรายวิชาเพิ่มเติมหรือจดัท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก็ได ้

2.   ความส าคัญของการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น 
            จากการก าหนดใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ท่ียงัมีความไม่ชดัเจนของ
หลกัสูตรหลายประการ เช่น มีขอ้บกพร่องดา้นการขาดความสัมพนัธ์สัมพนัธ์กบัชีวิตความเป็นอยู่
กับผูเ้รียน  ละเลยมรดกทางวฒันธรรมและส่ิงอนัพึงอนุรักษ์ของท้องถ่ิน เป็นต้น การเลือกใช้
หลกัสูตรทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ จึงมีบทบาทและความส าคญัในการพฒันาเยาวชนให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีไดรั้บการปรับปรุงข้ึนจากขอ้มูลแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพ
ของคนในสังคมไทยและพฒันาเยาชนสู่ศตวรรษท่ี 21 ให้มีคุณภาพและความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์และศีลธรรม อยู่บนพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ  
ทกัษะ และความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการในการด ารงชีวิตในสังคม (ส านกังานคณะกรรมการการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  

โดยสรุปแล้ว การใช้หลักสูตรท้องถ่ินมีความส าคัญในการปรับปรุงข้อบกพร่องจาก
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จ าแนกได ้ดงัน้ี 

1 ) หลกัสูตรแกนกลางหรือหลกัสูตรแม่บทไดก้ าหนดจุดหมาย  เน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ี
ใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้คลา้ยคลึงกนั  ท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้ือหาสาระและประสบการณ์
ท่ีเป็นหลกัการทัว่ไป ไม่สามารถประมวลรายละเอียดเก่ียวกบัสาระความรู้ตามสภาพแวดลอ้มสังคม   
เศรษฐกิจ  ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินในแต่ละแห่งได้ทั้งหมด  จึงตอ้งพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดม้ากท่ีสุด  
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2)  การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
มีผลกระทบโดยตรงต่อทรรศนะและการด าเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท  จึงตอ้งมี
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อปรับสภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถรับกบัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ดงักล่าว   
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิล าเนาทอ้งถ่ินของตน  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปพฒันาตน  ครอบครัวและทอ้งถ่ิน  ตลอดจนด าเนินชีวิตอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนอย่าง
เป็นสุข  

3)  การเรียนรู้ท่ีดีควรจะเรียนรู้จากส่ิงท่ีใกลต้วัไปยงัส่ิงท่ีไกลตวัเพราะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนสามารถดูดซบัไดร้วดเร็วกวา่  ดงันั้นจึงควรมีหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ชีวิตจริงตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคมของทอ้งถ่ินตน  แทนท่ีจะเรียนรู้เร่ืองไกลตวั  ซ่ึงท าให้
ผูเ้รียนไม่รู้จกัตนเอง ไม่รู้จกัชีวิต  ไม่เขา้ใจและไม่มีความรู้สึกท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มรอบ
ตวัเอง  นอกจากน้ี การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินจะช่วยปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรักและความผกูพนั 
รวมทั้งภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน  

4)  ทรัพยากรทอ้งถ่ินโดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้นในชนบทของ
ไทยมีอยู่มากมายและมีค่าบ่งบอกถึงความเจริญมาเป็นเวลานาน  หลกัสูตรแม่บทหรือหลกัสูตร
แกนกลางไม่สามารถน าเอาทรัพยากรทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาชาวบา้นทั้งหลายมาใช้ในการเรียน   
การสอนดา้นอาชีพ  หตัถกรรม  เกษตรกรรม  ดนตรี  การแสดง  วรรณกรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ซ่ึงมีผลท าให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัทอ้งถ่ินของตน  เกิดความรักความผกูพนักบัทอ้งถ่ินของตน 
และสามารถใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินในการประกอบอาชีพได ้ 
 ดังนั้ น การใช้หลักสูตรท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีความส าคญั ดงัน้ี 

1. สามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนตามสภาพ
ปัญหาท่ีเป็นจริง  

2. สามารถตอบสนองความหลากหลายของปัญหา  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เหมาะสมกบัเพศ  วยั  มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะ  เนน้กระบวนการสอนให้
ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริง จนเกิดทกัษะและสามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์อ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ท าใหก้ารเรียนมีความหมายต่อชีวิตจริง และผูเ้รียนสามารถประยุกตไ์ปใชไ้ดใ้นชีวิต
จริง สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตจริง และมุ่งเนน้การเรียนรู้อย่างบูรณาการ ไม่แยกส่วนหรือตดัตอน
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมทางวชิาการ โดยผูเ้รียนเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ย
การช้ีแนะของผูส้อนอนัจะน าไปสู่การคิดเป็น โดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่นสังคมตนเองและวิชาการอยา่ง
เหมาะสม  
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4. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิการแสวงหาความรู้เพื่อท่ีจะมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาใน
ชีวิตของตนเองในวนัขา้งหนา้ รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่ีเหมาะสม (คิด
เป็น) กบัชีวติของตนเอง  

5. ชุมชนเป็นภูมิปัญญาเบ้ืองตน้ และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนซ่ึง
เป็นสมาชิก ส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรของตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ประโยชน์จากการเรียนรู้จากทอ้งถ่ินของตน  เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียนกบัชีวิตจริงและการ
ท างาน  รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรักและความผกูพนักบัทอ้งถ่ินของตน  มีการส่งเสริมให้ใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 

6. ส่งเสริมความเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของสังคมในดา้นศีลธรรม จริยธรรม  
การธ ารงไวซ่ึ้งสังคมประชาธิปไตย  การร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  ก่อให้เกิดศรัทธาเช่ือมัน่ภูมิใจใน 
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ชุมชนและชาติ  

7. สามารถพฒันาเพิ่มข้ึนไดต้ลอดเวลา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปไดต้ลอดเวลา   และเม่ือเร่ืองนั้นไม่เป็นท่ีสนใจและตอ้งการของทอ้งถ่ินรวมทั้งลา้สมยัแลว้  สามารถ 
ปรับเปล่ียนไดท้นัที  เป็นหลกัสูตรบูรณาการท่ีผูเ้รียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึนเพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
เรียนจากชีวิตจริง  เรียนแลว้เกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอยา่งมีคุณภาพและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมอยา่งมีความสุข  การเรียนการสอนจะสอนตามความตอ้งการของผูเ้รียน โดย
ครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 นอกจากนั้น นกัวชิาการไดแ้สดงเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินไว ้
ไดแ้ก่ 

วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2533)  ให้เหตุผลวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นการน าเอาหลกัสูตรแม่บทมา
ปรับใช ้ให้เหมาะกบัสภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องชุมชนนั้น ๆ สาระการเรียนจะสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กบัทอ้งถ่ินมากข้ึน ไม่ใช่การเรียนรู้แบบ รู้ไวใ้ช่วา่แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริงในชีวติ 

สงดั  อุทรานนัท์ (2532) ให้เหตุผลว่า หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสร้างข้ึนจ าเป็นจะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและสนองความตอ้งการของสังคมท่ีใชห้ลกัสูตรนั้น ๆ  ดว้ยเหตุน้ีหาก
หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนมีจุดหมายส าหรับใช้ในชุมชนแห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะ  ก็ย่อมจะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมไดม้ากท่ีสุด   

ดงันั้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงหมายถึงหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดโครงสร้างของหลกัสูตร เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนใน
ทอ้งถ่ิน  เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนสามารถพฒันาชีวติ  พฒันาอาชีพ  พฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของตนเอง ครอบครัวและทอ้งถ่ินได ้
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นอกจากน้ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ยงัก าหนดให้สถานศึกษาสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษาซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีเกิดจากการท่ีสถานศึกษาน าสภาพต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น 
เอกลกัษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อ
การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มาก าหนดเป็นสาระและจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนบนพื้นฐานของหลกัสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้หรือรายวิชาได้ตามความถนัด ความสนใจของผูเ้รียน โดยความร่วมมือของทุกคนใน
โรงเรียนและชุมชน หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพต้องเป็นหลักสูตรท่ีพฒันามาจากข้อมูล
สารสนเทศดา้นต่างๆของ สถานศึกษาและชุมชน สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
ระดมทรัพยากรทั้งของ สถานศึกษาและชุมชนมาอยา่งคุม้ค่า เต็มตามศกัยภาพ (กรมวิชาการ, 2545) 
             จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์หลายประการในการน า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริงและสามารถ
น าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไป 

3.    ลกัษณะการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น 
        หลักสูตรท้องถ่ินเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนจากปัญหาและความต้องการของ
ผูเ้รียน  เป็นหลักสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อแก้ปัญหาในท้องถ่ินทางด้านอาชีพและด้านอ่ืนร่วมกัน  
สามารถท าการปรับปรุงหลกัสูตรจากหลกัสูตรท่ีมีอยู่แลว้ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  มี
ความใหม่  ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอและเป็นหลกัสูตรท่ีปรับให้เขา้กบัชีวิตของผูเ้รียน  ซ่ึง
ครูและผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ร่วมกนัพฒันา หรือสร้างหลกัสูตรส าหรับตนเองข้ึนมาตามสภาพของ
เหตุการณ์หรือปัญหาในขณะนั้น  ดงันั้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   3.1  เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองชีวติจริงของผูเ้รียนท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่การเตรียม
อนาคต   รวมทั้งมีความเขา้ใจในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนในยุคโลกาภิวตัน์   
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้  เรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการปฏิบติัจริง  เรียนรู้
เพื่อการอยูร่่วมกนัและเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตน  
 3.2  เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาจากความตอ้งการหรือส่ิงท่ีเป็นปัญหา  ท่ีสอนให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา  
   3.3  เป็นหลกัสูตรระยะสั้นท่ีเป็นปัจจุบนัและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจุบนั 
   3.4  เป็นหลกัสูตรท่ีบูรณาการกบัวชิาต่างๆ และบูรณาการกบัชีวติจริงได ้เป็นหลกัสูตร 
ท่ีไดม้าจากสภาพปัญหาหรือความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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 3.5   เป็นหลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามระดบัความสามารถ
และตรงกบัสภาพปัญหาของตนเอง  โดยครูเป็นเพียงผูร่้วมวางแผนให้ค  าแนะน าช้ีแนะ  และอ านวย
ความสะดวกเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งสูงสุด  

4.  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น 
                   การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นการน าหลกัสูตรแม่บทมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพทอ้งถ่ิน  หรือเป็นการพฒันาหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินของผูเ้รียน  มี
ลกัษณะท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตรและสภาพทอ้งถ่ิน การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความ
จ าเป็นตอ้งศึกษาลกัษณะของทอ้งถ่ินแลว้น ามาทดลองสร้างหลกัสูตรและปรับให้หลกัสูตรมีความ
เหมาะสมต่อผูเ้รียนและความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้นๆ โดย ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ ์(2539) ไดเ้สนอ
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินสามารถท าไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
             1)   การจดัท าหรือสร้างโครงสร้างหลกัสูตรรายวชิาใหม่ท่ีไม่ไดป้รากฏอยูใ่นหลกัสูตร
แม่บทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หรือสร้างหลกัสูตรยอ่ยในระดบั
ทองถ่ินข้ึนมาเสริมหลกัสูตรแม่บท 
 2)  การปรับหลกัสูตรแม่บทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงสามารถด าเนินการ ไดด้งัน้ี 

3)  ปรับ เพิ่ม และ/หรือ ขยายเน้ือหาสาระรายวชิาในหลกัสูตรแม่บท 
 4) ปรับ เพิ่ม และ/หรือ ขยายกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม 
 5) ปรับ เพิ่ม และ/หรือ จดัท าส่ือการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ 
 6)  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในลกัษณะหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับทอ้งถ่ินใด
ทอ้งถ่ินหน่ึงโดยเฉพาะ โดยไม่มีหลกัสูตรแม่บทเป็นกรอบ 

อุดม เชยกีวงศ ์(2545) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
1. การส ารวจสภาพปัญหาชุมชน เป็นการศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชนและผูเ้รียน

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  
2. การวเิคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดความตอ้งการ  
3. การจดัท าผงัหลกัสูตร  
4. การเขียนแผนการสอน  

4.1 การก าหนดหวัขอ้เร่ือง  
4.2 การเขียนสาระส าคญั  
4.3 การก าหนดขอบเขตเน้ือหา  
4.4 การก าหนดจุดประสงคท์ัว่ไปหรือจุดประสงคป์ลายทาง 
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4.5 การก าหนดจุดประสงคเ์ฉพาะหรือจุดประสงคน์ าทาง  
4.6 การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4.7 การก าหนดส่ือการเรียนการสอน  

5. การจดัการเรียนการสอน  
6. การประเมินผล  

สงดั อุทรานนัท ์(2532) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรในระดบัทอ้งถ่ิน ให้เป็นไป
อยา่งมีระบบและเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 จดัตั้งคณะท างาน 
ขั้นท่ี 2 ศึกษาสภาพขอ้มูลพื้นฐาน  
ขั้นท่ี 3 ก าหนดจุดมุ่งหมายส าหรับหลกัสูตรทอ้งถ่ิน                                                  
ขั้นท่ี 4 พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรกลางกบัสภาพของทอ้งถ่ิน  
ขั้นท่ี 5 ด าเนินการเลือกเน้ือหาสาระของหลกัสูตร และ/หรือจดัสร้างรายวชิาข้ึนมาใหม่  
ขั้นท่ี 6 ด าเนินการใชห้ลกัสูตร  
ขั้นท่ี 7 ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  
ขั้นท่ี 8 ท าการปรับปรุงแกไ้ข  

 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน เป็นการขยายความรู้จากหลักสูตรแม่บทให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  มีความใหม่  ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั
และเป็นหลกัสูตรท่ีปรับให้เขา้กบัชีวิตของผูเ้รียน  ซ่ึงครูและผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ร่วมกนัพฒันา หรือ
สร้างหลกัสูตรส าหรับตนเองข้ึนมาตามสภาพของเหตุการณ์หรือปัญหาในขณะนั้น   
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดสวน 
             การตกแต่งสถานท่ี (Landscape architecture)  หมายถึง การพฒันา การวางแผน และการจดั
ระเบียบพืชพรรณบนพื้นท่ีส่วนบุคคลหรือพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสวยงามสูงส่ง
ดว้ยรสนิยม เต็มไปดว้ยศิลปะ เสริมสร้างความร่ืนรมย์ในยามปฏิบติังานและสนุกเพลิดเพลินใน
ยามพกัผอ่น   การตกแต่งสถานท่ีอาจหมายความรวมถึงการจดัสวนพกัผอ่น (Landscape gardening)         
       1.     ความส าคัญของการจัดสวน 
                     1.1  เพื่อสร้างความโอ่อ่าสง่างามหรือเพื่อความสวยงามและน่าอยูอ่าศยัของตวัอาคาร  
    1.2  เพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัเม่ือมองจากภายนอกบา้น เช่น ภายในบา้นมีสระ
วา่ยน ้า หรือมีมุมสงบส่วนตวั 
    1.3  เพื่อปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าดู เช่น การปลูกตน้ไมเ้พื่อบดบงัส้วม กองขยะ  
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    1.4  เพื่อลดความไม่น่าร่ืนรมยข์องตวัอาคาร เช่น อาคารรูปทรงส่ีเหล่ียม   
    1.5  เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีมีอยูใ่นบรรยากาศ  
    1.6  เพื่อลดเสียงรบกวนจากผูค้นและยวดยานบนทอ้งถนนมกัใชพุ้ม่ไมห้นาหรือไมย้ืนตน้  
    1.7  เพื่อเป็นสถานท่ีคลายเครียดหลงักลบัจากท างาน  
    1.8  เพื่อเป็นงานอดิเรกยามวา่ง  
 

2.    ความเป็นมาของการจัดสวน 
        การจดัสวนต่างประเทศ มีหลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดคือ สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลเนีย ต่อมาได้
แพร่หลายไปยงัอาณาจกัรกรีก และโรมนั   และเป็นตน้แบบของสวนในแถบยโุรป  การจดัสวนของ
แต่ละประเทศจะมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไปตามสภาพพื้นท่ี ความเป็นอยู ่ทรัพยากรธรรมชาติ ในยคุ
ปัจจุบนั การตกแต่งสถานท่ีใหมี้ววิทิวทศัน์สวยงาม  มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาสถานท่ีพกัอาศยั 
สถานท่ีราชการ เมืองและนคร เป็นอยา่งมาก  (พรรณเพญ็  ฉายปรีชา, 2550) 
                    การจดัสวนในประเทศไทยท่ีมีหลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดคือการจดัสวนในสมยัสุโขทยั ท่ี
ปรากฏในหลกัศิลาจารึกสมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ซ่ึงการจดัสวนส่วนใหญ่เป็นการปลูกไมผ้ล 
ต่อมาไดรั้บอิทธิพลจากฝร่ังเศส จีนและญ่ีปุ่น พืชท่ีปลูกในสวนไทยส่วนใหญ่เป็นพืชผกัสวนครัว 
และไมด้อกไมป้ระดบั เช่น ตะโก ข่อย ชาดดั ชวนชม เป็นตน้ 

3.  ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน 
                   3.1  ประเภทของสวน แบ่งออกเป็น 1) สวนจีน 2) สวนญ่ีปุ่น 3) สวนตะวนัตก  4) สวนไทย 
      3.2  ชนิดของสวน แบ่งออกเป็น 15 ชนิด ไดแ้ก่  1) สวนหิน  2) สวนกรวด  3) สวน
ทะเลทราย 4) สวนน ้า  5) สวนแขวน  6) สวนดาดฟ้า  7) สวนพรรณไม ้ 8) สวนภูเขา   9) สวนผนงั  
10) สวนท่ีราบ 11) สวนสมุนไพร  12) สวนหยอ่ม  13) สวนกระถาง  14) สวนสาธารณะและ 15) 
สวนสุขภาพ 
                    3.3  รูปแบบของสวน แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1) สวนธรรมชาติ  2) สวนประดิษฐ ์  
3) สวนนามธรรม  และ 4) สวนจินตนาการ 
 4.  พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจัดสวน 
                   4.1  พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  แบ่งออกเป็น 1) ไมย้นืตน้  2) ไมพุ้ม่ 3) ไมเ้ล้ือย 4) ไม้
คลุมดินและ 5) ไมน้ ้า 
                  4.2  วสัดุอุปกรณ์การจดัสวน ประกอบดว้ย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลรักษาสวน  ไฟฟ้า  
วสัดุตกแต่งสวน ไดแ้ก่ 1)  หิน  2)  วสัดุอ่ืน ๆ 3)  น ้า  4)  ทางเดิน   
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5.   การเตรียมพืน้ทีจั่ดสวน 
                    การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวนเป็นขั้นตอนส าคญัก่อนการลงมือจดัสวน  นกัจดัสวนตอ้ง
ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีเกิดจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย แลว้ปรับพื้นท่ีใหไ้ดร้ะดบัตามตอ้งการ โดย
ค านึงถึงดินฟ้าอากาศ และบริเวณท่ีใชจ้ดัสวน จะท าใหจ้ดัตกแต่งสวนไดง่้าย  ช่วยใหส้วนสวยงาม
และดูแลรักษาไดง่้ายข้ึน 

6.    การออกแบบจัดสวน 
        ขวญัชยั  จิตส ารวย (2540) และพรรณเพญ็  ฉายปรีชา (2550) กล่าวถึงการออกแบบจดัสวน
ไวด้งัน้ี 
                     6.1  องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
                           การจดัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนนั้น ผูอ้อกแบบจะตอ้งใชค้วามคิด
เลือกสรรส่วนประกอบต่าง ๆ   ใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและความงาม  โดยอาศยัหลกัของ
ธรรมชาติเป็นแนวคิด การออกแบบจดัสวนใหมี้ความสวยงามถูกหลกัศิลปะ ผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษา
หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนใหเ้ขา้ใจเสียก่อนวา่ใชว้สัดุ
อะไร  หาไดท่ี้ไหน  จดัวางรูปแบบอยา่งไรจึงจะมีความเหมาะสมกลมกลืนกนั องคป์ระกอบศิลป์ท่ี
ใชใ้นการออกแบบจดัสวน ไดแ้ก่ 1) เส้น 2) รูปร่างและรูปทรง  3) ผวิสัมผสั 4) สี  5) พื้นท่ีวา่ง  และ  
6) ลวดลาย 
      6.2  หลกัการออกแบบจดัสวน 
                              การออกแบบจดัสวนเป็นการน าองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนมาจดัวาง
ใหถู้กตอ้งตามหลกัการออกแบบ  หลกัการต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบนั้น   
จะช่วยให้ผูส้นใจงานดา้นน้ีสามารถวินิจฉยัคุณค่าทางความงามท่ีมองเห็นจากผลงานไดดี้ข้ึน  ใน
การออกแบบโดยทัว่ไปนั้น  ผูอ้อกแบบจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลและวางแนวคิดหลกั (Concept) ใน
การออกแบบไวก่้อนวา่จะให้รูปแบบและเน้ือหาโดยส่วนรวมของงานเป็นไปในแบบใดสนองตอบ 
วตัถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด หลกัการออกแบบจดัสวน ได้แก่  1)  เอกภาพ  2) จงัหวะ 3) 
ความสมดุล 4) ความกลมกลืน  5) ความแตกต่าง 6) สัดส่วน  7)  จุดเด่น     
 6.3  การออกแบบจดัสวน 
                           เป็นขั้นตอนการออกแบบจดัสวน โดยการใชส้ัญลกัษณ์ในการออกแบบถ่ายทอด
ออกมาเป็นแบบแปลนใหค้นอ่ืนสามารถเขา้ใจไดต้รงกนั 
  6.4  การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
                              การประเมินราคาการจดัสวนเป็นส่ิงจ าเป็นในการปรับปรุงสวน หรือการจดัสวน
ใหม่  ส าหรับเจา้ของสถานท่ีและนกัออกแบบ เพราะเจา้ของสถานท่ีตอ้งการจะทราบถึงราคาหรือ
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ค่าใชจ่้ายจริงในการจดัสวน โดยเจา้ของสถานท่ีจะบอกถึงงบประมาณคร่าว ๆ ท่ีสามารถจ่ายไดแ้ละ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ นกัออกแบบจะช่วยออกแบบและค านวณใหค้่าใชจ่้ายอยูใ่นระหวา่งงบประมาณ
ของเจา้ของสถานท่ีตอ้งการ โดยการตดัทอนหรือเปล่ียนแปลงบางอยา่ง  ถา้การประเมินราคาสูงกวา่
งบประมาณท่ีตั้งไว ้ หรือเพิ่มเติมการจดัสวนใหม้ากข้ึนเม่ือมีงบประมาณเหลือ 
              7.   การวางแผนการจัดสวน 
        การศึกษาความรู้พื้นฐานการจดัตกแต่งสวนให้เขา้ใจ และการสืบคน้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือวสัดุท่ีเกิดจากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  น ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัตกแต่งสวน    จะช่วยใหส้ามารถสร้างผลงานการจดัสวนอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์โดยใชท้กัษะ
การท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะในการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน  

 8.   การปฏิบัติงานจัดสวน 
         8.1  การเตรียมหลุมปลูกตน้ไม ้
        8.2   การก าจดัวชัพืช 
 8.3  การจดัวางกอ้นหิน 
 8.4  การปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน 
 8.5  การปูหญา้ 
  8.6  การปูทางเทา้ 
       9.  การประเมินผลงานการจัดสวน 
                  การจดัการในการประกอบธุรกิจการจดัสวนท่ีครบวงจรเป็นการกระท าท่ีครอบคลุมถึง
การท่ีผูจ้ดัสวนมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการออกแบบจดัสวนท่ีถูกตอ้งตามหลกัการจดัสวน  
การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  การรู้จกัเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และพรรณไม  ้ มีการวางแผนและ
ปฏิบติัตามแผน  รวมทั้งการวิเคราะห์ผลงานการจดัสวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินงานให้
ประสบผลส าเร็จและเจริญกา้วหนา้  ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการวเิคราะห์ผลงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
การบนัทึกการปฏิบติังาน  
 
บริบทของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

1.   ประวติัของโรงเรียน 
      โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้รับประกาศจัดตั้ งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น       

สายสามญัตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2524 ให้ช่ือว่า โรงเรียนโนนหนัวิทยายน ให้รับนกัเรียน 3 ห้องเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 152 คน 
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โรงเรียนยงัไม่ไดรั้บประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จึงอาศยัเรียนท่ีหอประชุมโรงเรียนชุมชนโนนหนัวนั
ครู ทางราชการแต่งตั้งให้นายอนนัต ์ อิสสระพงษ์ รักษาการต าแหน่งครูใหญ่  กรมสามญัศึกษาได้
แต่งตั้งนายบรรจบ  ค ่าคูณ  ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  และ
ไดย้า้ยมาเรียนท่ีอาคารชัว่คราว เลขท่ี 108   หมู่ท่ี 9  บา้นมิตรภาพ ต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ 
จงัหวดัขอนแก่น ในปีการศึกษา 2525  ในเน้ือท่ี  45 ไร่   3  งาน   25   ตารางวา 

ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นเม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2550
 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  เปิดสอนทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และ 
ตอนปลาย   ผูเ้รียนจ านวนทั้งส้ิน 1,123  คน จ านวน 33  หอ้งเรียน  มีครู 34 คน  ครูอตัราจา้ง 24  คน  
เจา้หนา้ท่ี 4 คน นกัการภารโรง  3 คน  พนกังานขบัรถ 1 คน  และลูกจา้งชัว่คราว 5 คน 

2.  สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน 
      2.1  โรงเรียนโนนหนัวทิยายน    ตั้งอยูเ่ลขท่ี  108 หมู่ 9  บา้นมิตรภาพ  ถนน มลิวรรณ   

ต าบล โนนสะอาด   อ าเภอ ชุมแพ   จงัหวดั ขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์40290 โทรศพัท ์0-4339106-7  
โทรสาร  0-4339136-8 e-mail  - nonhunwit@hotmail.com website  http://www.nonhan.ac.th 

     2.2  สังกดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดั ขอนแก่น 
     2.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

                   2.4  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 9 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
      2.5  ปรัชญาโรงเรียน 
  คุณธรรมน าหนา้  การศึกษาประเสริฐ  ล ้าเลิศพลานามยั 

     2.6  วสิัยทศัน์      
                         “พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม    
สืบสานความเป็นไทย ด ารงไวซ่ึ้งคุณธรรม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

     2.7   พนัธกิจ 
1)   จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างสรรคใ์ห้เป็นสังคม แห่งการ

เรียนรู้ 
2)  พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
3)  พฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม     
4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปลูกฝังจิตส านึกในเอกลกัษณ์และค่านิยมความ

เป็นไทย 
                        5)   ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                        6)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการศึกษา 



57 
 

 

      2.8   เป้าหมาย 
 เพื่อใหน้กัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงมี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถด ารงชีวติ
แบบวถีิไทยอยูใ่นสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 
                     2.9   ลกัษณะของชุมชน 
                             ลกัษณะเด่นของชุมชน เป็นชุมชนท่ีอยูใ่นเขตรอยต่อสามจงัหวดั  มีผูน้  าชุมชน 
ท่ีมีความรู้ความสามารถและสนใจงานดา้นการศึกษา ใหก้ารดูแลช่วยเหลือโรงเรียนอยูต่ลอดเวลา  
มีการประสานงานระหวา่งบา้น วดั โรงเรียนอยูเ่ป็นประจ า   มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย   มีการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพื้นบา้น เช่น งานสงกรานตย์อ้นยคุ งานแห่เทียนพรรษา  
งานลอยกระทง  งานบุญบั้งไฟ 
                      2.10  ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินท่ีเด่นท่ีสุด 
                               องคค์วามรู้ของภูมิปัญญาท่ีเด่น ไดแ้ก่ หมอนวด หมอสู่ขวญั  หมอแคน หมอล า  
สรภญัญะ  ผญา  ทอผา้พื้นเมือง  จกัสาน  ท าดอกไมจ้ากดินญ่ีปุ่น  แหนมหมู  ผลิตภณัฑไ์ม ้ ไมไ้ผ ่  
มีการส่งเสริมประกวดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยสภาวฒันธรรมต าบลโนนสะอาด  มีแหล่งเรียนรู้ไร่นา
สวนผสม  
 2.11  อาชีพในชุมชน 
     อาชีพส าคญัในชุมชนคือเกษตรกร  นอกจากการท านาแลว้  ยงัมีการปลูกพืชผกั
ไดแ้ก่ พริก  มะเขือ  เป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม  มีการปลูกพืชสมุนไพร และผงสมุนไพรเป็น
สินคา้โอทอ้ปท่ีมีช่ือเสียง  ร้านจ าหน่ายพนัธ์ุไมแ้ละรับจดัสวนในทอ้งถ่ิน มีจ านวน 6 ร้าน คนชุมชน
สนใจการจดัสวนและการสะสมพนัธ์ุไมป้ระดบับา้นเรือน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้การจดัสวนได ้
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น 

1. งานวจัิยภายในประเทศ 

  จริยา  ศรีเพชร (2550)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหา
สวสัด์ิ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ทดลองใชห้ลกัสูตร และประเมินการพฒันาหลกัสูตร 
เก่ียวกบัผลการเรียนรู้  ความสามารถในการท าโครงงานและศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
หลกัสูตร  โดยทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองมหาสวสัด์ิ  อ าเภอ
พุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม จ านวน 15 คน  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550  เป็นเวลา 20 
ชัว่โมง  เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย 1) หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น  ประเด็นการสนทนากลุ่ม  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  แบบประเมิน
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ความสามารถในการท าโครงงาน  ผลการวิจยั พบว่า 1)  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  พบว่า  นกัเรียน
และผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นความส าคญัและตอ้งการใหน้ าผูรู้้ทอ้งถ่ินร่วมจดัการเรียนและประเมินผล  2)  ผล
การพฒันาหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรประกอบด้วยแนวคิด หลกัการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวิชา  
มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  โครงสร้าง  เวลาเรียน  ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ แนว
ทางการจดัการเรียนรู้  ส่ือการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และแผนการจดัการเรียนรู้  
เน้ือหาหลกัสูตรประกอบด้วย 1)  ประวติัความเป็นมาของคลองมหาสวสัด์ิ  2)  ความส าคญัของ
คลองมหาสวสัด์ิ  3)  บทบาทของคลองมหาสวสัด์ิกบัวิถีชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบนั  4)  สภาพ
ภูมิศาสตร์  5)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  6)  การอนุรักษ์คลองมหาสวสัด์ิและหลกัสูตรมีความ
สอดคลอ้ง  3)  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบา้นคลอง
มหาสวสัด์ิ   ขณะทดลองใช้หลกัสูตร พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีความร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม  และสนใจปฏิบติักิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  4)  ผลการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร  พบว่า  นักเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกับคลองมหาสวสัด์ิก่อนและหลังใช้หลักสูตร
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน
เก่ียวกบัการอนุรักษค์ลองมหาสวสัด์ิระดบัสูง  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรและ
เห็นวา่หลกัสูตรเร่ืองคลองมหาสวสัด์ิท าใหน้กัเรียนรัก ภูมิใจในทอ้งถ่ินและเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
   สมาน  ไกรทตั (2550)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ เร่ือง พืชพื้นบา้น  ต าบลชยัฤทธ์ิ  อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง โดยการส ารวจความตอ้งการ
ของชุมชน ไดแ้ก่ กรรมการสถานศึกษา จ านวน 5 คน ผูน้ าชุมชน จ านวน 2 คน ผูป้กครองนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 15 คน  ประชากรท่ีใช้ทดลองได้แก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 25 คน ใชเ้วลา 18 ชัว่โมง  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการประเมินหลกัสูตร โดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินแบบปุยแซงส์ พบว่า หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เร่ือง พืชพื้นบา้น ต าบล
ชยัฤทธ์ิ อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง  ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพสูง คือ มีค่า P.M. 12.95  2)  ผลการ
ทดลองใช้หลักสูตรพบว่าหลักสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก (1) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (2)  
นกัเรียนท่ีผา่นการเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  มีคะแนนรวมทกัษะการปฏิบติังานและคุณลกัษณะความ
กระตือรือร้นในการเรียน  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินหลงัเรียนเฉล่ียร้อยละ 
84.04  และ (3)  นกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชพื้นบา้น  มีเจตคติต่อการ
เรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเฉล่ียร้อยละ 88.48 
  สุนิสสัย  มาตน้ (2550)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 เร่ือง การท าปลาส้มสมุนไพร 
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ของโรงเรียนด่านแม่ค  ามนัพิทยาคม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์  และความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อหลกัสูตร  กลุ่มทดลองไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนด่าน
แม่ค  ามนัพิทยาคม อ าเภอลับแล จงัหวดัอุตรดิตถ์  จ  านวน 25 คน  ผลการวิจยัพบว่า ผลการหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 83.06/80.13  ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐาน 80/80  ท่ีก าหนดไว ้  
และผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตร พบวา่ นกัเรียนมีวามพึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง
ต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 เร่ือง การท าปลาส้มสมุนไพรของโรงเรียนด่านแม่ค  ามนัพิทยาคม อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
  ไพรสัณฑ์  ค  าเอ่ียม (2552)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง พืชสมุนไพร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถ่ินตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 8/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง พืชสมุนไพร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ทดลองใช้หลกัสูตรกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นโนนเลียง  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ  านวน 30 คน  ผลการวิจยัพบว่า  1)  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง พืช
สมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
มีความสอดคลอ้งกบัความสนใจและพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน  2)  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง พืชสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 90.05/90.25  และ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง พืชสมุนไพร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .01   
  ธัญดา  ไตรวนาธรรม (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลักสูตร เร่ือง การประดิษฐ์
ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ซ่ึงขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร 
เร่ือง การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  2)  พฒันาหลกัสูตร เร่ือง  การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพ  ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 3) ทดลองใช้หลกัสูตร  4)  ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลกัสูตร  โดย
ทดลองใชห้ลกัสูตรกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
จ านวน 52 คน  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552  เป็นเวลาทั้งหมด 16 คาบ  ผลการวิจยัพบว่า 1)  
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ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  พบวา่ นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการให้พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและจดักิจกรรม   
การเรียนรู้  โดยให้นักเรียนศึกษาจากของจริง โดยมีครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญงานประดิษฐ์ร่วม
จดัการเรียนรู้และประเมินผล 2)  ผลการพฒันาหลกัสูตรพบว่า หลกัสูตรประกอบด้วย แนวคิด 
หลกัการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวชิา  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระการเรียนรู้  
โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน  แนวทางการจดัการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
และการวดัและประเมินผล และแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) เร่ือง ผา้น่าฉงน  2) การ
ประดิษฐ์ช้ินงานจากเศษผา้ไหมเป็นของใช ้ 3)  ประดิษฐ์ช้ินงานจากเศษผา้เป็นของประดบัตกแต่ง  
หลกัสูตรมีความเหมาะสม  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00  3)  ผลการทดลองใช้
หลกัสูตร  พบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  พร้อมกบัร่วมมือกนัใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็น
อย่างดี 4)  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกับงาน
ประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์
ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้อยู่ในระดบัสูง  และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง 
  ประภาพรรณ  โซ่มาลา (2554)  ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การท าขนม
นางเล็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1)  ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและผูป้กครอง  จ  านวนทั้งส้ิน  
17 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนหนองโก จ านวน 9 คน  3)  นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองทุ่มประชาสรรค ์ จ  านวน 20 คน  และ 4) ครู จ  านวน 10 คน  
และผูป้กครองนักเรียน จ านวน 20 คน  ผลการวิจยัพบว่า 1) หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การท าขนม
นางเล็ด เป็นหลกัสูตรท่ีน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เรียนรู้ตามสภาพ
จริง (Authentic  learning)  โดยใชรู้ปแบบกระบวนการแกปั้ญหาและใชเ้ทคนิคการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment)  เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ในการท าขนมนางเล็ด  มีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคแ์ละมีความสามารถในการปฏิบติังาน 2)  ผลการประเมินหลกัสูตรท้องถ่ิน เร่ือง การ
ท าขนมนางเล็ด  (1) ผลการประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร  ด้านจิตพิสัย (Affective domain)  
นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (ความขยนั  ความอดทน  สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน และ
ความรับผิดชอบ)  ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับพอใช้ข้ึนไป  ด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor domain)  
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นกัเรียนมีความสามารถในการท างาน (ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะกระบวนการท างาน  และ
ทกัษะในการแสวงหาความรู้)  มีความสามารถในการแกปั้ญหา (การรับรู้และเขา้ใจ คิดหาทางเลือก 
เลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา  ด าเนินการแกปั้ญหา  ประเมินผลและสรุปผล)  ผ่านเกณฑ์อยู่ใน
ระดบัพอใชข้ึ้นไป  และการประเมินคุณภาพของผลงาน พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถพิมพแ์ผน่
ขา้วและท าขนมนางเล็ดผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด  ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain)  จาก
การประเมินระหวา่งเรียน พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจการท าขนมนางเล็ดผ่านเกณฑ์
ประเมินอยู่ระดบัพอใชข้ึ้นไป  (2)  ผลการประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร  นกัเรียนจ านวนร้อยละ 
85.00  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่ร้อยละ 70 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด  และนกัเรียน 
ครู และผูป้กครอง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างมากต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การท าขนมนางเล็ด ใน
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเบ้ืองตน้  กระบวนการเรียนการสอน และผลผลิต 
  นงเยาว ์ พึ่งสวา่ง (2554)  ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง งานประดิษฐ์จากไมไ้ผ ่   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บา้นยางค า  จงัหวดัขอนแก่น  ผลการศึกษาพบวา่  1)  ผลการส ารวจพบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  จ  านวนร้อยละ 80 ตอ้งการเรียนงานประดิษฐ์จากไมไ้ผ ่ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน 4 คน 
พร้อมท่ีจะสอนการสานกระติบขา้วให้แก่นกัเรียน  2)  ผลการสร้างและทดลองใช้หลกัสูตร  (1)  
ร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง งานประดิษฐจ์ากไมไ้ผ ่ ประกอบดว้ยหวัขอ้ วิสัยทศัน์ หลกัการ จุดหมาย 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ค  าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเน้ือหา  เวลาเรียน แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
และการวดัผลและประเมินผล  ผลการประเมินร่างหลกัสูตร โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่องคป์ระกอบของ
หลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องสัมพนัธ์กนั  (2)  การทดลองใช้หลกัสูตร  ด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน พบวา่ จ  านวนนกัเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
80 ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ (Cognitive domain)  คิดเป็นร้อยละ 82.41  ดา้นทกัษะกระบวนการ 
(Psychomotor domain) คิดเป็นร้อยละ 100  และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Affective domain)  
คิดเป็นร้อยละ 92.13 

2. งานวจัิยต่างประเทศ 
ฮอบคินส์ (Hopkins, 1985)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง การจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินส าหรับ 

Valley View School ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีมีกระทบต่อการจดัหลกัสูตร คือ ปัญหา
การปรับใชแ้ผนปฏิบติัการของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ขาดหลกัสูตร
ท่ีมีเฉพาะทอ้งถ่ิน  ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่เรียกร้องให้มีการจดัหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินของตน ไม่มี
การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร 
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ทาแวง (Tawang, 1995)  ไดท้  าการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและรูปแบบการ
คิดเร่ืองการให้การเรียนรู้เก่ียวกบัความเช่ือในการดูแลสุขภาพแต่ละทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน เม่ือน าไปใช้
สอนกบัทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัยงัให้ผลสัมฤทธ์ิเหมือนเดิม  การน าไปสอนพบว่าด้านการ
ฝึกอบรม  ส่วนดา้นเน้ือหา  ดา้นทกัษะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  สรุปส าหรับรูปแบบการคิด ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

เบรียทบัท ์(Breithaupt, 1997) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรโดยการร่วมมือกนัโดยเนน้
รูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนการสอนส าหรับหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนกบัมหาวิทยาลยั  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดสอบตน้แบบน าร่องท่ีออกแบบมาเพื่อให้ใชก้ารเรียนท่ีอาศยัคอมพิวเตอร์
เป็นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการสนับสนุนหลกัสูตรของตน  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษา
ฝึกสอนระดับมัธยมศึกษา ท่ีก าหนดให้เรียนรายวิชาบังคับ – แกน คอมพิวเตอร์ และได้รับ
ประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์เฉพาะจากการเรียนรายวิชาวิธีการสอน จากนั้นก าหนดให้นกัศึกษา
ฝึกสอนจบัคู่กบัครูพี่เล้ียงท่ีสนใจร่วมกนัพฒันาการสนบัสนุนการใชค้อมพิวเตอร์ ภายในโครงสร้าง
ของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย  ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า 1)  การพฒันา
หลกัสูตรโดยการร่วมมือกนัเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพต่อนกัศึกษาฝึกสอนและครูพี่เล้ียงในการใช้
คอมพิวเตอร์สนับสนุนหลักสูตรของพวกตน 2)  นักศึกษาฝึกสอนอาจจะจดัการช่วยเหลือจาก
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมาให้ครูพี่ เ ล้ียงก็ได้ และ 3)  ความต้องการท่ีจะใช้
คอมพิวเตอร์มาสนบัสนุนหลกัสูตรจะตอ้งเกิดจากความตอ้งการใช้อยา่งแทจ้ริงของครู ไม่ใช่ค าสั่ง
จากโรงเรียนหรือจากผูบ้ริหารระดบัเขตการศึกษา 

แกดดิส (Gaddis,  1998)  ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์แบบมีส่วนร่วมซ่ึง
เป็นกรณีศึกษาจาก กวาซูลูเนาตาล  ประเทศแอฟริกาใต ้ ใชเ้วลาศึกษาเกินกวา่หน่ึงปี  โดยวิธีการท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมรับรู้และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร มีผู ้เข้าร่วมโปรแกรมจ านวนมาก แต่มีผู ้เข้าร่วมปฏิบัติและตัดสินใจหลัก
ประกอบดว้ยสตรีสองกลุ่ม ๆ ละ จ านวน 10 คน กบัผูว้จิยัอีกหน่ึงคน อายรุะหวา่ง 24-64 ปี มีภูมิหลงั 
การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัด้วย
การศึกษาอาศยัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและวิธีการตีความ  โดยมุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะของธรรมชาติ
ของบริบทและการร่วมมือในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  ลกัษณะเด่นของวิธีการท่ีมีส่วนร่วมท่ี
เกิดข้ึน คือ 1)  การศึกษากระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  โดยเปล่ียนมาตรฐานและกฎเกณฑ์ใน
กระบวนการเรียนการสอน  2) การระบุปัญหาและตวัอยา่ง คือ ปัญหาและตวัอยา่งทางคณิตศาสตร์
เกิดข้ึนอย่างไร และติดตามแกอ้ยา่งไร  3) การประสานงานดา้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นแผน
ซ่ึงจดัข้ึนเพื่อติดตามปัญหาและหวัขอ้คณิตศาสตร์ 
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ค่านิยมและความเช่ือท่ีใช้มีผลกระทบต่อลักษณะต่าง ๆ 3 ลักษณะ คือ ความเช่ือ
เก่ียวกับคณิตศาสตร์  ความเช่ือเก่ียวกบัการสอนและการเรียน  และค่านิยมเก่ียวกบัสังคมและ
การเมือง  โดยอิทธิพลของส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างไปในแต่ละลกัษณะ เช่น ค่านิยมและความเช่ือในการ
เจรจาต่อรอง จะช้ีน าพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ๆ ส่วนอีกสองลักษณะเบ้ืองตน้จะถูก
ปรับเปล่ียนไปตามความมุ่งหมายและวิสัยทศัน์หรือความคิดของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมและนกัวิจยั  
นอกจากน้ีแนวความคิดหรือวสิัยทศัน์ของผูเ้ขา้ร่วมท่ีใชใ้นการระบุปัญหาและตวัอยา่ง จะท าให้เกิด
การจ าแนกความแตกต่างของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีปรากฏอยู่ในวิธีการพฒันาหลกัสูตร
ทัว่ไปในเอกสารพฒันาหลกัสูตร 

ผลของการเสนอแนะวา่ มีลกัษณะส าคญัของบทบาทของผูพ้ฒันาหลกัสูตและครูอยู ่5 
ประการ ท่ีใช่ในการพฒันาหลกัสูตรแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงบทบาทดงักล่าวมีประโยชน์หลายประการ
ต่อหลกัสูตรและการสอนท่ีสามารถน ามาประสมประสานกนัในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 

วธิเทอร์ (Wither, 2000)  ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และการจดัการศึกษา
พื้นฐาน  เพื่อพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินของสถาบนัการศึกษา YVLE  
พบว่า   โรงเรียนมีการวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรว่าปรับปรุงหลักสูตรให้เ กิด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  ท าใหเ้ด็กเกิดความคิด  ใชป้ระสาทสัมผสัทุกส่วนของเด็ก
กับส่ิงแวดล้อม  ให้โอกาสนักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้กับชุมชน  ซ่ึงหลักสูตรได้พฒันาทุก
ระดบัชั้น  โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เนน้ในเร่ืองระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด  โดยร่วมมือกนั
ระหวา่งครู ชุมชน นกัเรียนและผูน้ าชุมชนจะจดัเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานซ่ึง
เป็นท่ียอมรับ 
  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สรุปไดว้่า หลกัสูตรหมายถึง
มวลประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  เพื่อให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้  พฒันาตนเองและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยองค์ประกอบของ
หลกัสูตร ประกอบดว้ย  1. จุดมุ่งหมาย (Aims) 2.  เน้ือหาวิชาและประสบการณ์ (Subject matter 
and experience)  3.  กิจกรรมการเรียนการสอน  (Activities) และ 4.  การประเมินผล (Evaluation)  
ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วน  ตอ้งมีความสัมพนัธ์และมีผลต่อเน่ืองกนั  หลกัสูตรจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดข้ึนอยูก่บักระบวนการพฒันาหลกัสูตร  ซ่ึงการพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การจดัท าหลกัสูตร
ข้ึนใหม่ หรือปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน  รวมถึงกระบวนการวางแผนจดักิจกรรมส าหรับ
ผูเ้รียน  โดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนมี
พฤติกรรมตามท่ีก าหนด  งานวิจยัท่ีศึกษามีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบั 4 ขั้นตอน 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนของรูปแบบการวิจยัและพฒันา ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอน
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ท่ี 2  การออกแบบหลกัสูตร  ซ่ึงประกอบดว้ยการพฒันาโครงร่างหลกัสูตร  และการน าโครงร่าง
หลกัสูตรท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้ง แลว้น าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงหลกัสูตรอีกคร้ัง ขั้นตนท่ี 3  การทดลองใชห้ลกัสูตร  
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงหลกัสูตร  น าขอ้มูลจากการทดลองมาท าการปรับปรุงหลกัสูตรในส่วน
ของเน้ือหา  และรายละเอียดบางประการภายในหลกัสูตร     
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด และงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
หลักสูตร  พบว่า การพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ควรมีความสอดคล้องกบัความตอ้งการของนักเรียน  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง  เน้นการลงมือปฏิบติัจริงโดยการวางแผนออกแบบ และปฏิบติังานในพื้นท่ี
จริง  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และสามารถสรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานได้อย่าง
เหมาะสม ซ่ึงมีนกัการศึกษาเสนอแนวคิดขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ีคือ ไทเลอร์ (Tyler, 1950) 
ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร ไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum planning) โดยอาศยัการระดมความคิด 
แสวงหาค าตอบ 4 ประการต่อไปน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าหลกัสูตร คือ 

1.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาของสถานศึกษาคืออะไร 
2. การท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาดงักล่าว นกัเรียนจะตอ้งใชป้ระสบการณ์

การศึกษาและการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบา้ง 
3. ประสบการณ์การศึกษาของนักเรียนดงักล่าว จะมีหลกัและวิธีการจดัการเรียนรู้

อยา่งไรใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย 
4. เพื่อให้มัน่ใจว่านักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามท่ีก าหนดไว ้จะมี

วธีิการประเมินผลคุณภาพของหลกัสูตรไดอ้ยา่งไร 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum development) จากขั้นตอนการวางแผน
หลกัสูตร  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปก าหนดเป็นแนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรให้ครอบคลุมประเด็น
ส าคญัโดยแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรไทเลอร์ เน้นกระบวนการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นต่อการก าหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษาจาก 3 แหล่งขอ้มูลแรก หรือแหล่งขอ้มูลดา้น
สังคม ไดแ้ก่ การศึกษาค่านิยม  ความเช่ือ และบรรทดัฐานการด ารงชีวิตของคนในสังคมโครงสร้าง
ท่ีส าคญัของสังคม รวมทั้งความมุ่งหวงัจากคนในทอ้งถ่ิน ชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่ แหล่งขอ้มูลท่ี
สอง คือแหล่งขอ้มูลดา้นนกัเรียน  ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความเขา้ใจ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ี
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พึงประสงค์  สมรรถนะ  ตามท่ีหลักสูตรแห่งชาติต้องการ และแหล่งท่ีสามจากผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาต่าง ๆ รวมถึงงานวจิยั ท่ีสรุปผลการวจิยัและขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์  ซ่ึงเม่ือ
รวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีไดแ้ลว้ตอ้งน ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลเป้าหมายของการจดัการศึกษา 
และเม่ือก าหนดเป้าหมายได้แล้ว  ต้องน ามาศึกษาร่วมกันกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา
การศึกษากลุ่มต่างๆ เพื่อน าผลการวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้มาผสมผสานกบัแนวคิดพื้นฐานดา้น
ปรัชญาการศึกษา  จึงสามารถสรุปเป็นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดช้ดัเจนสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

1. นกัเรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและเรียนรู้เน้ือหาตามท่ีระบุไวใ้นจุดประสงค ์
2. กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะท าให้นักเรียนพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติตาม

พฤติกรรมท่ีไดร้ะบุไวใ้นจุดประสงค ์
3. กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะอยูใ่นขอบข่ายความพอใจท่ีพึงปฏิบติัได ้
4. กิจกรรมและประสบการณ์หลาย ๆ ดา้นของการเรียนรู้อาจน าไปสู่จุดประสงค์ท่ี

ก าหนดไวเ้พยีงขอ้เดียว  ในท านองเดียวกนักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงอยา่งเดียวอาจ
ตอบสนองจุดประสงคห์ลาย ๆ ขอ้ก็ได ้
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล  เพื่อจะตรวจสอบดูวา่การเรียนการสอนไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  สมควรจะมีการปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง ควรพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. ก าหนดจุดประสงคท่ี์จะวดัและพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
2. วดัและวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีจะใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้น 
3. ศึกษาส ารวจขอ้มูลเพื่อสร้างเคร่ืองมือท่ีจะวดัพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นปรนัย 

(Objectivity)  ความเช่ือมัน่ (Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) 
5. การพิจารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์เพื่ออธิบายผลการเรียนรู้เป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  การอธิบายถึงส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีตอ้งปรับแกเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน  ส่วนเซเลอร์  อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor,Alexander 
and Lewis, 1981) ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัแนวคิดของไทเลอร์ ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงค์ และขอบเขต  ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบหลกัสูตร  
ขั้นตอนท่ี 3 การน าหลกัสูตรไปใช ้ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลหลกัสูตร    
 นอกจากน้ี  Hilda  Taba  (1902-1967) เป็นผูใ้ห้ความส าคญักบัครูผูส้อนในการออกแบบ
และพฒันาหลกัสูตร โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่   
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                  1.  การวินิจฉยัความตอ้งการ (Diagnosis of needs)  การศึกษาความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก  ผูพ้ฒันาหลกัสูตร (ครู) จะตอ้งวินิจฉยัประสบการณ์ ความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียนเพื่อน ามาก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตร 
                     2.  การก าหนดวตัถุประสงค ์(Formulation of objectives) เม่ือทราบความตอ้งการของ
ผูเ้รียนหรือของสังคมแลว้  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ซ่ึงจะใช้
ก าหนดเน้ือหาวา่จะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวธีิการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   
                     3.  การเลือกเน้ือหา (Selection of content)  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรเลือกเน้ือหาสาระท่ีจะ
น ามาให้ผูเ้รียนศึกษาโดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์  เน้ือหาท่ีเลือกมานั้นจะต้องมีความตรง 
(Validity) ตามวตัถุประสงคแ์ละมีนยัส าคญั  (Significance) ต่อผูเ้รียน      

4.  การจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา (Organization of content)  เน้ือหาท่ีคดัเลือกมาได้
นั้น  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งน ามาจดัเรียงล าดบั (sequence) โดยใชเ้กณฑห์รือระบบบางอยา่ง ทั้งยงั
จะตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงและการเนน้ (Focus) ให้เหมาะกบัวตัถุประสงค์ท่ีจะสอนและระดบั
ของผูเ้รียน 
                     5.  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of learning experiences)  ผูพ้ฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งพิจารณาเร่ืองของการจดัเรียงล าดบัประสบการณ์   และจะตอ้งเลือกวิธีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีจะสร้างประสบการณ์เก่ียวกบัเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์  
                     6. การจดัองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้  (Organization of learning 
experiences) การจดัองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึง
ยุทธศาสตร์การสอนท่ีส าคญัคือการพฒันากระบวนการสร้างมโนทศัน์  (Strategic of concept 
attainment) และค านึงถึงค าถามส าคญั ไดแ้ก่ จะท าอยา่งไรให้เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัประสบการณ์
และความสนใจของผูเ้รียน  และจะท าอย่างไรให้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล    
                     7.  การวินิจฉัยว่าส่ิงท่ีจะประเมินคืออะไรและจะใช้วิธีการและเคร่ืองมือใดในการ
ประเมิน  (Determination of  what to evaluate and of the ways and means of doing it) นกัหลกัสูตร
จะตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  โดยจะตอ้งตอบค าถามว่า 
จะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและจะใชเ้คร่ืองมือและวธีิการใดในการประเมิน 
  นอกจากแนวคิดนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว ยงัมีผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา

หลกัสูตร โดยระบุขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่าน เช่น งานวิจยั

ของ จริยา  ศรีเพชร (2550) ได้พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวสัด์ิส าหรับนกัเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูล



67 
 

 

พื้นฐาน วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  ศึกษาความต้องการของ

นกัเรียน ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ  ไดแ้ก่  

ศึกษานิเทศก ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผูเ้ช่ียวชาญ ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ศึกษาขอ้มูล

ทอ้งถ่ินคลองมหาสวสัด์ิ ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยหลกัสูตรฉบบัร่างประกอบดว้ย

แนวคิด หลกัการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  โครงสร้าง  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้  เวลาเรียน  แนวทางการจดัการเรียนรู้ ส่ือการจดัการเรียนรู้  การวดัและ

ประเมินผล และแผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 3  ทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  น าหลกัสูตรท่ี

พฒันาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวสัด์ิ  สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร  โดย

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในเร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ ความสามารถในการท าโครงงานของ

นกัเรียน และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ ท านองเดียวกนักบั 

งานวิจยัของธญัดา   ไตรวนาธรรม (2553)  ไดท้  าการพฒันาหลกัสูตร เร่ือง การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์

จากเศษผา้สู่งานอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2โดยมี

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร 

เร่ือง การประดิษฐผ์ลิตภณัฑจ์ากเศษผา้ สู่งานอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดัการ

ศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วเิคราะห์หลกัสูตร ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้  สอบถามความ

คิดเห็นและความตอ้งการของนกัเรียน ผูอ้  านวยสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  ครูผูส้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 คน เก่ียวกับความต้องการในการพฒันา

หลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร  เร่ือง การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพ ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงหลกัสูตร ก่อนน าหลกัสูตรไปทดลอง

ใช้  ขั้นตอนท่ี 3  ทดลองใช้หลักสูตร เป็นการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยท าการทดลองตามแบบ

แผนการวิจยัแบบ Pre Experimental research แบบ The One Group Pretest – Posttest Design  และ
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ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง แกไ้ขให้

ไดห้ลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 

การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ
สงดั  อุทรานนัท ์(2532) 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยอาศัยการระดมความคิด แสวงหาค าตอบ 
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของการศึกษาของสถานศึกษา การจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ความตอ้งการของผูเ้รียน 
เน้ือหาหลกัสูตร หลกัและวิธีการจดัการเรียนรู้จากผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง
นกัเรียนและนกัเรียน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร คดัเลือกและจดัเน้ือหา ก าหนดวิธีการประเมินผล จดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตร มีการ
ตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตรก่อนน าไปใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ดา้นเน้ือหา ดา้นการวดัและ
ประเมินผล  

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร โดยการ ด าเนินการสอนตามหลกัสูตรและนิเทศการ
ใชห้ลกัสูตร บนัทึกผลการใชห้ลกัสูตรเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เพื่อจะตรวจสอบวา่การ
เรียนการสอนไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  สมควรจะมีการปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง  
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ขั้นตอนท่ี 1 (วจิยั) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนท่ี 2 (พฒันา)  

พฒันาหลกัสูตร 

 ขั้นตอนท่ี 3 (วจิยั)  

ทดลองใชห้ลกัสูตร 

 ขั้นตอนท่ี 4 (พฒันา)  

ประเมินผลและปรับปรุง 

1. วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
โนนหนัวทิยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

2. ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และรูปแบบของ
หลกัสูตร 

3. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนโครงงานอาชีพ ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ผูป้กครองนกัเรียน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ศึกษาขอ้มูลการจดักิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการ
ปฏิบติัจากเอกสารต ารา 

5. ศึกษาขอ้มูลการจดัสวนและพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน 

  

พฒันาหลกัสูตร 

1. วสิยัทศัน ์
2. หลกัการ 
3. จุดหมาย 
4. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
5. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
6. ผลการเรียนรู้ 
7. สาระการเรียนรู้ 
8. โครงสร้างรายวชิา 
9. แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
10. ส่ือการเรียนรู้ 
11. การวดัผลและประเมินผล 
12. หน่วยการเรียนรู้ 
13. แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 1. ทดสอบการเรียนรู้ก่อน
ทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2. น าหลกัสูตรไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนั
วทิยายน จ านวน 33 คน 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการ 
ปฏิบติังาน  

4. ทดสอบผลการเรียนรู้หลงั
การใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ 

2. ผลการปฏิบติังานจดัสวน 
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยดว้ยสองมือ 

 

 

ตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 

ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผลการประเมิน 

หลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 

ผา่น 

แผนภูมิที ่7 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
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