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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดสาคัญจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
2.1 ความหมายของหลักสู ตร
2.2 องค์ประกอบของหลักสู ตร
2.3 ประเภทของหลักสู ตร
2.4 การพัฒนาหลักสู ตร
2.5 ปรัชญากับการพัฒนาหลักสู ตร
2.6 รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
2.7 การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา
3. การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
3.1 ความหมายของหลักสู ตรท้องถิ่น
3.2 ความหมายของการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
3.3 สาเหตุและความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
3.4 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสวน
5. บริ บทของโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
1. แนวคิด
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้
เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ น
พลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้
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และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ
2. หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2.2 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
2.3 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
2.4 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้ างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและ
การจัดการเรี ยนรู้
2.5 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.6 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
3. จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข
มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชี พ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
3.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็ นคุ ณค่าของตนเอง มี วินัย
และปฏิ บตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ ตนนับถื อ ยึดหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 มี ความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิ ด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวติ
3.3 มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
3.4 มีความรักชาติ มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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3.5 มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุ ณภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนด ซึ่ ง จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญและคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้
4.1 สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5
ประการ ดังนี้
4.1.1 ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรั บหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
4.1.2 ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุ ณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้
ประยุกต์ค วามรู ้ มาใช้ใ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี ก ารตัดสิ นใจที่ มีประสิ ทธิ ภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4.1.4 ความสามารถในการใช้ ท ัก ษะชี วิ ต เป็ นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสัง คมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุ คคล การ
จัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรั บตัวให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลี่ ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
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4.1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การท างาน การแก้ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ ถู กต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม
4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี้
4.2.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
4.2.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต
4.2.3 มีวนิ ยั
4.2.4 ใฝ่ เรี ยนรู้
4.2.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง
4.2.6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
4.2.7 รักความเป็ นไทย
4.2.8 มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง
ตามบริ บทและจุดเน้นของตนเอง
5. มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ ปัญญา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
5.1 ภาษาไทย
5.2 คณิ ตศาสตร์
5.3 วิทยาศาสตร์
5.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.5 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
5.6 ศิลปะ
5.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.8 ภาษาต่างประเทศ
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ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ไ ด้ก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู ้ เป็ นเป้ าหมายส าคัญ ของ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้ ปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นกลไก
สาคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้จะสะท้อนให้ทราบว่า
ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมิ นอย่างไร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมื อในการตรวจสอบเพื่ อ
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาโดยใช้ระบบการประเมินคุ ณภาพภายในและการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอก ซึ่ งรวมถึ ง การทดสอบระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และการทดสอบระดับ ชาติ ระบบ
การตรวจสอบเพื่ อประกันคุ ณภาพดัง กล่ า วเป็ นสิ่ ง สาคัญที่ ช่ วยสะท้อนภาพการจัดการศึ กษาว่า
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู ้กาหนดเพียงใด
6. หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
6.1 ความสาคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการงานอาชี พและเทคโนโลยี มี ทกั ษะการทางาน ทักษะการจัดการ
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ก ารทางานอย่างถู กต้องเหมาะสม
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม
คุม้ ค่าและมีคุณธรรม สร้ างและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ สามารถทางานเป็ นหมู่คณะมี
นิสัยรักการทางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่
เป็ นพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัดและอดทน อันจะนาไปสู่ การให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ช่วยเหลื อตนเองและพึ่งพาตนเองได้ตามพระราชดาริ เศรษฐกิ จพอเพียง สามารถดารงชี วิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข ร่ วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริ บทของสังคมไทย
6.2 วิสัยทัศน์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นสาระที่เน้นกระบวนการทางานและ
การจัดการอย่างมีระบบ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ มี ทกั ษะการออกแบบงานและทางานอย่างมี
กลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาใช้และ
ประยุกต์ใช้ในการทางาน รวมทั้งการสร้ างพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และวิธีการใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดงั กล่าว กลุ่มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีจึงกาหนดการเรี ยนรู ้ ยึดงาน กระบวนการจัดการ และการแก้ปัญหาเป็ นสาคัญ
บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็ นหลักในการทางานและการแก้ปัญหา งานที่นามาฝึ กฝน
เพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์ของกลุ่มนั้น เป็ นงานเพื่อการดารงชี วิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ซึ่ งงานทั้งสองประเภทนี้ เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนและปฏิบตั ิตามกระบวนการเรี ยนรู้
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กลุ่มงานอาชี พและเทคโนโลยีแล้ว ผูเ้ รี ยนได้รับการปลูกฝั ง และพัฒนาให้มีคุณภาพและศีลธรรม
การเรี ยนรู ้จากการทางาน และการแก้ปัญหาของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็ นการเรี ยนรู ้
ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู ้ ทักษะ และความดีที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็ นคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
6.3 คุณภาพของผู้เรี ยน
กลุ่มการงานอาชี พและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวมเพื่อให้เป็ นคนดี
มีความรู ้ ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชีวติ และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชีพ
2) มีทกั ษะในการท างาน การประกอบอาชี พ การจัดการ การแสวงหาความรู้
เลื อกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน สามารถทางานอย่างมีกลยุทธ์ สร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
3) มี ความรั บผิดชอบ ซื่ อสั ตย์ ขยัน อดทน รั กการท างาน ประณี ต ประหยัด
อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้ อ เสี ยสละและมีวินยั ในการทางาน เห็นคุณค่าความสาคัญของงานและ
อาชีพสุ จริ ต ตระหนักถึงความสาคัญของสารสนเทศ การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม
และพลังงาน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวม
เพื่ อให้มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ทกั ษะในการท างาน เห็ นแนวทางในการประกอบอาชี พ และ
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การดารงชี วิตและครอบครัว เป็ นสาระเกี่ ยวกับการทางานในชี วิตประจาวัน
ช่วยเหลื อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิ จที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เน้น
การปฏิบตั ิจริ งจนเกิ ดความมัน่ ใจและภูมิใจในผลสาเร็ จของงาน เพื่อให้คน้ พบความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของตนเอง
2. การออกแบบและเทคโนโลยี เป็ นสาระการเรี ย นรู ้ ที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นา
ความสามารถของมนุ ษย์อย่างสร้ างสรรค์ โดยนาความรู ้ มาใช้กบั กระบวนการเทคโนโลยี สร้ าง
สิ่ งของเครื่ องใช้ วิธีการ หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดารงชีวติ
3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ นสาระเกี่ ย วกับ กระบวนการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การติ ด ต่ อ สื่ อสาร การค้น หาข้อ มู ล การใช้ข ้อมู ล และสารสนเทศ การ
แก้ปัญหาหรื อการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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4. การอาชี พ เป็ นสาระที่เกี่ ยวข้องกับทักษะที่จาเป็ นต่ออาชี พ เห็ นความสาคัญ
ของคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชี พ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชี พ
สุ จริ ตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
6.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การดารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทัก ษะกระบวนการแก้ปัญหา ทัก ษะการท างานร่ วมกันและทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิ สัยในการทางาน มีจิตสานึ กในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้
หรื อ วิ ธี ก ารตามกระบวนการเทคโนโลยีอ ย่า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เลื อ กใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชี วิต สังคม สิ่ งแวดล้อม และมีส่วนร่ วมในการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชี พอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผลและ มีคุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
6.5 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สาระที่ 1 การดารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง 1. 1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว
ตัวชี้วดั
1. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวติ
2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
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3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
7. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2. 1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ งของ
เครื่ องใช้หรื อวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม และมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั 1. อธิ บายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์อื่นๆ
2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3. สร้างและพัฒนาสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่าง
ปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพฉายและแบบจาลองเพื่อนาไปสู่ การสร้างชิ้นงาน หรื อ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ ช่วย ใน
การออกแบบหรื อนาเสนอผลงาน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง หรื อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู้ ื่นผลิต
5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3. 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชี พอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วดั 1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
3. อธิ บายระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. เขียนโปรแกรมภาษา
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7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
8. ใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน
9. ติดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต
10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสิ นใจ
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
งาน
12. ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
13. บอกข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4. 1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วดั 1. อภิปรายแนวทางสู่ อาชีพที่สนใจ
2. เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
3. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
4. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
แนวคิดเกีย่ วกับหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
1. ความหมายของหลักสู ตร
คาว่า “หลักสู ตร” แปลมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า “curriculum” ซึ่ งมีรากศัพท์มา
จากภาษาลาตินว่า “currere” หมายถึง “running course” หรื อเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้นาศัพท์
นี้ มาใช้ในทางการศึกษาว่า “running sequence or learning experience” (Armstrong, 1986)
หลักสู ตรเป็ นศัพท์ทางการศึกษาคาหนึ่งที่คนส่ วนใหญ่คุน้ เคย และมีผใู้ ห้ความหมายไว้มากมายและ
แตกต่างกันไป เช่น กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายว่า หลักสู ตร คือ รายการของสิ่ งต่าง ๆ ที่เด็ก
และเยาวชนต้องท าและมี ป ระสบการณ์ ด้า นวิ ธี ก ารพัฒ นาความสามารถในการท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ
ดังกล่าวให้ดี เพื่อให้สามารถดารงชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่ได้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2533) กมล สุ ดประเสริ ฐ (2526) ธารง บัวศรี (2542) แรมสมร อยูส่ ถาพร
(2533) และชาตรี ส าราญ (2544) ได้ไ ห้ ค วามหมายของหลัก สู ต รรวมความว่า หลัก สู ตร คื อ
ประสบการณ์ ท้ งั หลายที่โรงเรี ยนจัดให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองไป
ในทิศทางที่โรงเรี ยนปรารถนา มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีทศั นคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น ต่อสังคม และ
ให้มีทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชี วิตตามสภาพของสังคมในขณะนั้น ๆ หลักสู ตรมิได้หมายความ
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เพียงแต่หนังสื อหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งการสอนนักเรี ยนของครู ดว้ ย
โดยจัดเนื้ อหา สาระกิ จกรรม และมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึ กษา ผูเ้ รี ยนต้อง
เรี ยนรู ้ ดว้ ยลี ลาการเรี ยนที่หลากหลาย สอดคล้องกับ สงบ ลักษณะ (2542) นิ คม ชมภูหลง (2542)
และสงกรานต์ จาปาบุรี (2544) ที่กล่าวว่าหลักสู ตรคือมวลประสบการณ์ท้ งั ปวงที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ย นรู ้ ค รบถ้วนตามมาตรฐานคุ ณภาพสากล และมาตรฐานที่ ชุม ชนท้องถิ่ นต้องการ อันจะ
ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ค รบถ้วนตามมาตรฐานคุ ณภาพสากล และมาตรฐานที่ ชุ ม ชน
ท้องถิ่ นต้องการ อัน จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมไปในทิ ศทางที่
พึงประสงค์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข นอกจากนี้
ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง (2511) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับหลักสู ตรไว้วา่ “หลักสู ตร หมายถึง ประมวล
ประสบการณ์ ท้ ัง หมดที่ จ ัด ให้ ก ับ เด็ ก ได้ เ รี ยนเนื้ อ หาวิ ช า ทัศ นคติ แบบพฤติ ก รรม กิ จ วัต ร
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ฯลฯ เมื่อประมวลกันเข้าแล้วก็จะเป็ นประสบการณ์ ที่ผ่านเข้าไปในการรับรู ้ของ
เด็ก หลักสู ตร คือ สิ่ งใดก็ตาม ซึ่ งมุ่งหวังจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ แก่เด็ก ๆ” และ มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ (2543)
กล่าวว่า หลักสู ตร หมายถึง เอกสารข้อกาหนดเกี่ ยวกับมวลประสบการณ์เพื่อให้ผเู้ รี ยนเจริ ญงอกงาม
พัฒนาไปในแนวทางที่ตอ้ งการ
ดร.ภิญโญ สาธร (2526) ให้ความหมายของทัศนะของนักบริ หารการศึกษาว่า “หลักสู ตร
น่ าจะหมายถึ งโครงการศึ กษาที่จะกาหนดให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองตามแผนการศึ กษา
หรื อโครงการศึกษาที่โรงเรี ยนปฏิบตั ิเพื่อบรรลุผลทางการศึกษาตามแผนการศึกษา
หลักสู ตร คือ โครงการเตรี ยมนักเรี ยนหรื อเยาวชนของชาติให้เป็ นสมาชิกที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของสังคม สังคมแต่ละสังคมไม่จาเป็ นที่จะต้องการหรื อมีความจาเป็ นเหมือนกัน สังคมไทยจึงต้อง
อาศัยกฎเกณฑ์ที่ได้ศึกษารวบรวมมาจากสภาพความต้องการและสภาพความจาเป็ นของสังคมไทย
การแปลวัสดุของหลักสู ตรไทยไม่จาเป็ นที่จะนามาใช้ให้ดีในสภาพสังคมไทย”
หลักสู ตรโดยทัว่ ไปอาจมีความหมายอย่างน้อย 2 ลักษณะ คือ ความหมายในวงแคบ และ
ความหมายในวงกว้าง ความหมายในวงแคบหมายถึงวิชาและเนื้ อหาวิชาต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดให้เรี ยนในแต่ละชั้นมากน้อยเพียงใด จะต้องเรี ยนอะไรบ้าง
ในความหมายกว้างๆ หลักสู ตร หมายถึง ประสบการณ์ท้ งั มวลที่เรี ยน จัดให้กบั นักเรี ยน
ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้ ทักษะ เกิดความคิดและทัศนคติที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีวติ
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กูด๊ (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของหลักสู ตรไว้ 3 ประการคือ
ประการแรก หลักสู ตร คือ เนื้อหาวิชา ที่จดั ไว้เป็ นระบบ ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา เช่น หลักสู ตร
สังคมศึกษา หลักสู ตรศิลปศึกษา เป็ นต้น ความมุ่งหมายของหลักสู ตรในข้อนี้ หมายถึงหลักสู ตรเป็ น
วิชาๆ
ประการที่ ส อง หลัก สู ตร คื อ เค้า โครงทัว่ ไปของเนื้ อหาหรื อสิ่ งเฉพาะที่ จะต้องสอนซึ่ ง
โรงเรี ยนจัดให้แก่เด็ก เพื่อให้มีความรู ้ จบชั้น หรื อให้รับประกาศนี ยบัตร เพื่อให้เข้าเรี ยนต่อในทาง
วิชาชีพต่อไป ความหมายในข้อนี้หมายถึง หลักสู ตรทั้งฉบับรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน
ประการสุ ดท้าย หลักสู ตร คือ กลุ่มวิชาหรื อการจัดประสบการณ์ ที่กาหนดไว้ ซึ่ งนักเรี ยน
ได้เล่ าเรี ยนภายใต้ก ารแนะนาของโรงเรี ย นและสถาบันการศึ ก ษา ความหมายในข้อนี้ หมายถึ ง
หลักสู ตรทั้งฉบับ ซึ่ งประกอบด้วยเนื้อหาวิชาส่ วนหนึ่ง และประสบการณ์อีกส่ วนหนึ่ง
ทาบา (Taba, 1962) ได้กล่าวไว้วา่ “การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง
หลักสู ตรอันเดิมให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรี ยนการสอน
การวัดผลประเมินผล และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุ ถึงจุ ดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลง
หลักสู ตรเป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรื อเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และ
การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรนี้ จะมีผลกระทบกระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ส่ วนการปรับปรุ งหลักสู ตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรเพียงบางส่ วนโดย
ไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรื อรู ปแบบของหลักสู ตร ”
คาว่าหลักสู ตร ( Curriculum ) มีความหมายได้หลายอย่าง เมื่อศึกษาความหมายของ
หลักสู ตรตามนิ ยามที่มีผใู ้ ห้ไว้ สามารถจัดเป็ นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มองหลักสู ตรว่าเป็ น
สิ่ งที่คาดหวัง (Intended) กลุ่มที่มองหลักสู ตรว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง (Actualized) และกลุ่มที่มอง
หลักสู ตรครอบคลุมทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา กลุ่มที่มองหลักสู ตรว่าเป็ นสิ่ งที่คาดหวัง ได้แก่ กลุ่มที่
ให้ความหมายว่าหลักสู ตรคือวิชาและเนื้ อหาวิชา หลักสู ตรเป็ นโปรแกรมการศึกษา หลักสู ตรเป็ น
เอกสาร และที่หมายถึงหลักสู ตรแม่บท ส่ วนกลุ่มที่มองหลักสู ตรว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งได้แก่กลุ่มที่
ให้ความหมายว่าหลักสู ตรคือประสบการณ์
2. องค์ ประกอบของหลักสู ตร
องค์ประกอบของหลักสู ตร หมายถึง ส่ วนที่อยูภ่ ายในและประกอบกันเข้าเป็ นหลักสู ตร
เป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ความหมายของหลักสู ตรสมบูรณ์เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผลและการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของหลักสู ตรไว้ดงั นี้
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ไทเลอร์ (1950) กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสู ตรคือ
1. จุดมุ่งหมาย (Education purpose) ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเกิดผล
2. ประสบการณ์ (Education experience) ที่โรงเรี ยนจัดขึ้นเพื่อให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล
3. วิธีการจัดประสบการณ์ (Organization of education experience) เพื่อให้การสอน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การประเมินผล (Determination of what to evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
ทาบา (Taba, 1962) ได้ให้ความเห็ นว่าหลักสู ตรมี องค์ประกอบอย่างน้อย 4 อย่าง คื อ 1)
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปและจุดประสงค์เฉพาะวิชา 2) เนื้ อหาวิชาและจานวนชัว่ โมงสาหรับแต่ละวิชา 3)
กระบวนการเรี ยนการสอนและ 4) โครงการประเมินผลตามหลักสู ตร ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ รมล ศตวุฒิ
และคณะ (2542) ที่ ก ล่ า วว่า หลัก สู ต รโดยทั่ว ไปจะมี ส่ ว นประกอบคื อ หลัก การ จุ ด มุ่ ง หมาย
จุ ดมุ่ งหมายเฉพาะ โครงสร้ าง ระยะเวลาการจัดการเรี ยนการสอน กิ จกรรมการเรี ยนการสอน การ
ประเมินผลการเรี ยน และแนวทางการใช้หลักสู ตร
วิชยั ประสิ ทธิ์ วฒ
ุ ิเวชช์ (2542) กล่าวว่า หลักสู ตรไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบในลักษณะใด
ก็ตาม จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. จุดหมายและจุดประสงค์ (Aims and objectives)
1.1 จุดหมาย เป็ นสิ่ งที่กาหนดไว้กว้าง ๆ เน้นคุณลักษณะที่คาดหวังของผูเ้ รี ยน
1.2 จุดประสงค์ เป็ นสิ่ งที่กาหนดเฉพาะเรื่ องในระดับกลุ่มวิชา กลุ่มประสบการณ์
และรายวิชา
2. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ (Contents and experiences)
2.1 เนื้อหาสาระ ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตามจุดประสงค์
2.2 ประสบการณ์ เป็ นการกาหนดคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิ ยม อันพึงปรารถนาให้
ผูส้ อนได้นาไปพิจารณาตัดสิ นใจสร้ างเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพ ผูเ้ รี ยน
และชั้นเรี ยน
3. การนาหลักสู ตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องที่มี
การปรับปรุ งตลอดเวลาของการใช้หลักสู ตร ต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ และ
มีการติดตามผลเป็ นระยะ ๆ
4. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการตรวจสอบสัมฤทธิ์ ผลของหลักสู ตร ค้นหา
สาเหตุของสิ่ งที่ไม่สัมฤทธิ์ ผล เป็ นงานใหญ่ที่มีขอบเขตกว้างขวางจะต้องวางโครงการประเมินผลไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็ นกระบวนการ
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สุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2546) กล่าวว่า หลักสู ตรมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
1. จุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร (Curriculum aims) หมายถึ ง ความตั้งใจหรื อความ
คาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นในตัวผูท้ ี่จะผ่าน หลักสู ตรเป็ นตัวกาหนดทิศทางและขอบเขตในการ
ให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้ อหาและกิจกรรมตลอดจนใช้เป็ นมาตรการอย่างหนึ่ งในการ
ประเมินผล
2. เนื้ อหา (Content) เป็ นสิ่ งที่คาดว่าจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้ โดยดาเนิ นการตั้งแต่การเลื อกเนื้ อหาและประสบการณ์ ก ารเรี ยงลาดับเนื้ อหาสาระ และการ
กาหนดเวลาเรี ยนที่เหมาะสม
3. การนาหลักสู ตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็ นการนาหลักสู ตรไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิ ประกอบด้วยกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น การจัดท าวัส ดุ หลักสู ตร การจัดเตรี ยมความพร้ อมด้า น
บุคลากรและสิ่ งแวดล้อม การดาเนินการสอน
4. การประเมินผลหลักสู ตร (Evaluation) คือการหาคาตอบว่าหลักสู ตรสัมฤทธิ ผล
ตามที่ ก าหนดไว้ใ นจุ ด มุ่ ง หมายหรื อไม่ ม ากน้อ ยเพี ย งใดและอะไรเป็ นสาเหตุ การประเมิ นผล
หลักสู ตรเป็ นงานใหญ่และมีขอบเขตกว้างขวาง ผูป้ ระเมินจาเป็ นต้องวางโครงการประเมินผลไว้
ล่วงหน้า
ธารง บัวศรี (2542)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสู ตรว่า ควรประกอบด้วย
1. จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
2. จุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
3. เนื้อหาสาระและประสบการณ์
4. ยุทธศาสตร์การเรี ยนการสอน
5. วัสดุอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอน
6. การประเมินผล
จากแนวคิ ดที่ เกี่ ย วกับ องค์ประกอบของหลัก สู ตรตามที่ นัก พัฒนาหลัก สู ตรและนัก การ
ศึกษาได้กาหนดไว้ตามที่กล่าวมา สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบหลักที่สาคัญของหลักสู ตร มี 4
ประการคือ
1. จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
2. เนื้อหา
3. การนาหลักสู ตรไปใช้
4. การประเมินผล
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องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ประการของหลักสู ตร ต่างก็มีความสัมพันธ์ต่อกันดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
2. เนื้อหา
3. การนาหลักสู ตรไปใช้
4. การประเมินผล
3. ประเภทของหลักสู ตร
ประเภทของหลักสู ตรแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. หลักสู ตรเนื้ อหาวิชา (Subject matter curriculum or subject centered curriculum)
2. หลักสู ตรหมวดวิชา (Fusion or fused curriculum)
3. หลักสู ตรสัมพันธ์ (Correlation or correlated curriculum)
4. หลักสู ตรสหสัมพันธ์ (Broad fields curriculum)
5. หลักสู ตรแกนกลาง (Core curriculum)
6. หลักสู ตรประสบการณ์ (Experience curriculum)
7. หลักสู ตรบูรณาการ (Integration or integrated curriculum)
1. หลักสู ตรเนื้ อหาวิชา (Subject matter curriculum or subject centered curriculum)
เพื่อความเข้าใจรู ปแบบของหลักสู ตรเนื้ อหาได้อย่างชัดเจน ดร.สุ จริ ต เพียรชอบ เสนอลัก ษณะ
หลักสู ตรของเนื้อหาวิชาดังนี้ (สุ จริ ต เพียรชอบ, 2521)
1.1 หลักสู ตรเนื้ อหาวิชาประกอบไปด้วยเนื้ อหาสาระสาคัญ ซึ่ งได้แก่ ความคิด
รวบยอด ทักษะ กฎและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งจะใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาเนื้ อหาวิชาในแต่ละวิชา
ต่อไป
1.2 หลักสู ตรแบบนี้ เน้นที่เนื้ อหาความรู ้ ไม่ได้เน้นที่ผเู ้ รี ยน ผูส้ ร้างหลักสู ตรจึงได้
สร้างหลักสู ตรโดยคานึงถึงความรู้และสาระสาคัญเป็ นหลัก
1.3 หลักสู ตรแบบนี้จดั ขึ้นตามความต้องการของผูใ้ หญ่มากกว่าที่จะคานึ งถึงความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก ความรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด ความต้องการและความสนใจของเด็ก
ไม่ใช่ เรื่ องสาคัญมากนัก คุ ณค่าของหลักสู ตรที่มีต่อเด็กก็อยูท่ ี่การเรี ยนเนื้ อหา ถ้าเด็กเรี ยนได้สอบ
ผ่านก็ถือว่าใช้ได้ ถ้าเรี ยนไม่ดี เรี ยนซ้ า ก็ตอ้ งท่องซ้ า เรี ยนซ้ าจนกว่าจะสอบผ่าน
1.4 หลักสู ตรเน้นที่ผลการเรี ยน เด็กทุกคนต้องเรี ยนทุกสิ่ งทุกอย่างที่เหมือน ๆ กัน
และจะต้องมีความรู ้สอบผ่านข้อสอบอย่างเดียวกัน จากสาระเนื้ อหาอย่างเดียวกันไม่มีการจัดเนื้ อหา
สาระที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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1.5 หลักสู ตรจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเนื้อหาวิชาเปลี่ยนแปลง ไม่ ใช่เปลี่ยนแปลง
จากความต้องการหรื อความผันแปรในสังคม
1.6 หลักสู ตรประเภทนี้ ไม่ถือว่าจิตวิทยาในการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสาคัญ เนื้ อหาวิชา
เป็ นเครื่ องกาหนดวิธีสอน การสอนจึงเน้นในด้านครู บรรยาย นักเรี ยนท่องจา เน้นเรื่ องการสอบ
ใหญ่ สอบย่อย นักเรี ยนจึงไม่ใคร่ มีส่วนร่ วมในการเรี ยน การแสดงความคิดเห็นหรื อความคิดริ เริ่ ม
ใด ๆ ทั้งสิ้ น
1.7 การจัดเนื้ อหาวิชาจัดเรี ยงตามลาดับอย่างมีระเบียบระบบ เรี ยงตามเรื่ องหรื อ
ลาดับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ไม่มีความคล่องตัวในการที่จะจัดเนื้ อหาให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ประจาวัน
2. หลักสู ตรหมวดวิชา (Fusion or fused curriculum)
หลักสู ตรเนื้ อหาวิชาของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2493 นั้นแยกออกเป็ นรายวิชาย่อย ๆ เช่น
วิชาภาษาไทย จะประกอบด้วยรายวิชาย่อย ๆ ได้แก่ คัดไทย เขียนไทย ย่อไทย เรี ยงความ เขียนจดหมาย
อ่านเอาเรื่ อง ไวยากรณ์ สายวิชาอื่ น ๆ ก็แยกออกเป็ น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมื อง
ศีลธรรม เลขคณิ ต เรขาคณิ ต ฯลฯ เนื่ องจากรู ปแบบของหลักสู ตรมีลกั ษณะดังกล่าว การประเมินผล
ของการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก็คือ การวัดความสาเร็ จด้วยคะแนนความจดจาเนื้ อหาวิชา
แต่ละวิชา ใครมีความสามารถจดจาแล้วถ่ายทอดออกมาได้มาก ก็ถือว่ามีความสามารถมาก ถ้าใคร
จดจ าและถ่ า ยทอดออกมาได้น้อ ย ก็ ถื อ ว่า ไม่ มี ค วามสามารถหรื อ ไม่ เ ก่ ง จากจุ ด อ่ อ นดัง กล่ า ว
หลักสู ตรเนื้อหาวิชาจึงได้รับการพัฒนาเป็ นหลักสู ตรหมวดวิชา โดยการรวมวิชาย่อย ๆ ที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันผสมผสานในด้านเนื้อหาเข้าเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดการผสมกลมกลืนของเนื้ อหาและ
สะดวกต่อการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดทั้งการประเมินผลด้วย ดังปรากฏในหลักสู ตรการศึกษา
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2503 และบางส่ วนของหลักสู ตรมัธยมศึกษาปี พ.ศ.2521 ซึ่ งหลักสู ตร
ดังกล่ าวเป็ นหมวดวิชาต่าง ๆ เช่ น หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาสังคม หมวดวิชาคณิ ตศาสตร์
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาพลานามัย หมวดวิชาศิลปศึกษา เป็ นต้น
3. หลักสู ตรสัมพันธ์ (Correlation or correlated curriculum)
หลักสู ตรสัมพันธ์คือ หลักสู ตรที่มีความสัมพันธ์กนั ในหมวดวิชาหรื อระหว่างวิชา
แนวคิดของหลักสู ตรสัมพันธ์น้ ี เป็ นแนวคิดที่จะพยายามขจัดปั ญหาอันเกิดขึ้นในหลักสู ตรหมวด
วิชา เนื่องจากหลักสู ตรหมวดวิชานั้นมีขอบเขตของเนื้อหาอย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดการซ้ าซ้อนใน
ด้านเนื้ อหาประการหนึ่ ง และอี กประการหนึ่ งการกาหนดครู ให้อยู่แต่ละหมวดวิชา ทาให้ขาด
ความสัมพันธ์ในเนื้อหาที่ต่างหมวดวิชากัน
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หลักสู ตรสั ม พันธ์ พยายามกาหนดเนื้ อหาวิชาในวิช าใดวิช าหนึ่ งหรื อหมวดใด
หมวดหนึ่ ง ตามเนื้ อหาสาระและโครงสร้ า งของวิ ช านั้น ๆ แล้วนาเนื้ อหาสาระวิช าอื่ น ๆ ที่
สัมพันธ์กนั มารวมเข้าไว้ดว้ ยกัน ดร.สุ จริ ต เพียรชอบ ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะทาให้หมวดวิชาและแต่
ละวิชาสัมพันธ์ มี 4 วิธี คือ (สุ จริ ต เพียรชอบ, 2521)
1) การจัดให้มีการสัมพันธ์ระหว่างวิชาในระดับที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนมากนัก เช่น
ครู สอนวรรณคดี ก็อาจให้นกั เรี ยนวาดภาพประกอบเป็ นการแสดงออกซึ่ งจินตนาการของนัก เรี ยน
นักเรี ยนอาจร่ วมกันร้องเพลง เล่นละคร หรื ออาจแสดงบทบาทสมมติ กระบวนการเรี ยนการสอน
เช่นนี้ คือการสอนวิชาภาษาไทยให้สัมพันธ์กบั วิชาศิลปศึกษา หรื ออาจสัมพันธ์กบั วิชาประวัติศาสตร์
2) หมวดวิชาสังคมศึกษาและหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาบางอย่างซ้ าซ้อน
หรื อใกล้เคียงกัน เช่ น ในเรื่ องของสุ ริยจักรวาล ครู ท้ งั สองหมวดช่ วยกันคิดและวางแผนกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนร่ วมกัน ก็จะทาให้วิชาภูมิศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องของวิชาฟิ สิ กส์ มี
ความสัมพันธ์กนั มากขึ้นและในความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนก็จะรู ้สึกสนุกสนานและจะเรี ยนเพียงครั้งเดียว
ก็จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งสองวิชา
3) ถ้าปั ญหาเกิดขึ้นเหมือนกรณี ที่สอง ครู ท้ งั สองหมวดวิชาอาจวางแผนกิจกรรม
การเรี ยนการสอนร่ วมกัน ดาเนินการสอนร่ วมกัน และใช้เวลาการสอนเป็ นช่วงระยะยาว ยาวเป็ น
หลาย ๆ คาบติดต่อกัน
4) การกาหนดหัวข้อเรื่ องหรื อปั ญหาต่าง ๆ มักจะต้องอาศัยความเกี่ยวพันของ
หมวดวิชาหรื อวิชาหลาย ๆ สาขาพิจารณาร่ วมกัน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนก็จาเป็ นต้องอาศัย
วิธีการหลาย ๆ อย่าง เช่น ในเรื่ องปั ญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ปัญหาการวางแผนครอบครัว
ต้องอาศัยเนื้ อหาทั้งทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็ นต้น
4. หลักสู ตรสหสัมพันธ์ (Broad fields curriculum)
ดร.สุ มิตร คุณากร ได้ช้ ีให้เห็นว่าบรรดาหลักสู ตรที่พฒั นามาจากหลักสู ตรเนื้ อหาวิชา
(ซึ่งมีหลักสู ตรหมวดวิชาหลักสู ตรสัมพันธ์และหลักสู ตรสหสัมพันธ์) หลักสู ตรสหสัมพันธ์ยงั คงใช้
กันอยู่ เพราะมีการผสมผสานของความรู ้ มากกว่า (สุ มิตร คุ ณากร, 2520) นอกจากนี้ แล้วการจัด
หมวดวิชาเป็ นสหสัมพันธ์หรื อหมวดวิชาแบบกว้างนี้ ก็มกั จะทากันในโรงเรี ยนระดับประถมและ
ระดับมัธยมต้นมากกว่าระดับมัธยมปลาย ดร.สุ จริ ต เพียรชอบ (สุ จริ ต เพียรชอบ, 2521) ได้ยกตัวอย่าง
หลักสู ตรสหสัมพันธ์ที่นิยมใช้ในโรงเรี ยนประถมและมัธยมต้นในรัฐเท็กซัสนั้น แบ่งเป็ นหมวดวิชา
ใหญ่ ๆ 5 หมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาภาษา ประกอบด้วย วรรณคดี การอ่าน การแสดงออกแบบสร้างสรรค์
การสื่ อสาร การใช้ภาษา หลักภาษา การวิเคราะห์ภาษา การสะกดคา เป็ นต้น
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2) หมวดวิชาสังคมสัมพันธ์ ประกอบด้วย การผลิต การจาหน่าย การอุปโภคบริ โภค
การคมนาคม การปกครอง การศึกษา ความประพฤติ สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
3) หมวดวิชาคหกรรมและอาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยม
อาชีพ การเรื อน การแนะแนวอาชีพต่าง ๆ
4) หมวดวิช าศิลปะสร้ างสรรค์และนันทนาการ ประกอบด้วย วิชาสุ ขศึกษา
ลักษณะนิสัย การแสดงออก การพัฒนาการทางร่ างกาย ดนตรี ศิลปะ นันทนาการ วาดเขียน
สรี รวิทยา เป็ นต้น
5) หมวดวิชาธรรมชาติ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์
เบื้องต้น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป วิทยาศาสตร์ บริ สุทธิ์ และประยุกต์ เลขคณิ ต ชีววิทยา และ
ฟิ สิ กส์
5. หลักสู ตรแกนกลาง (Core curriculum)
หลักสู ตรแกนกลางมีลกั ษณะคล้ายกับหลักสู ตรหมวดวิชา หลักสู ตรสัมพันธ์
และหลักสู ตรสหสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่ ผสมผสานเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ ที่ ใกล้เคี ยงเข้าอยู่เป็ น
หมวดหมู่เดียวกัน แต่เน้นวิธีการแก้ปัญหา ซึ่ งจาเป็ นปั ญหาของส่ วนบุคคลหรื อส่ วนรวมก็ได้ เมื่อ
กระบวนการเรี ยนการสอนเน้นการแก้ปัญหาเป็ นหลักดังกล่าวแล้ว เวลาเรี ยนแทนที่จะใช้คาบละ
50 หรื อ 55 นาที ก็ตอ้ งใช้เวลาเป็ น 2 หรื อ 3 ชัว่ โมง ติดต่อกัน นอกจากกระบวนการแก้ปัญหาและ
เวลาเรี ยนแล้ว บทบาทของครู ก็จะเปลี่ยนไปเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา เป็ นที่ปรึ กษาทั้งเป็ นรายบุคคล
หรื อรายหมู่ นักเรี ยนจะมี ประสบการณ์ ใ นการแก้ปัญหาโดยตรง หลัก สู ตรแกนกลางนี้ ปรากฏ
ในช่ วงปี การศึกษา 2508-2513 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่กรมวิชาการพยายามปรับปรุ งหลักสู ตรปี 2503 ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้ น ซึ่ งในวงการศึกษาของไทยเราจะรู้จกั หลักสู ตรแกนกลางในนามของ “การเรี ยนการ
สอนแบบหน่วย” เช่ น การรวมวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีไทยเข้าด้วยกัน แล้วตั้ง
หัวข้อขึ้นมาพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยาตอนต้นและตอนปลาย นักเรี ยน
ก็จะเรี ยนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมแต่ละสมัยควบคู่กนั ไป และในบางครั้ งอาจ
ครอบคลุมไปถึงระบบเศรษฐกิจและการปกครองอีกด้วย
6. หลักสู ตรประสบการณ์ (Experience curriculum)
หลักสู ตรประสบการณ์ ได้รั บการพัฒนาขึ้ นมาก็ เนื่ องจากนักศึ กษามี ความเชื่ อว่า
นักเรี ย นควรเป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางของการเรี ย นการสอน การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนหรื อ
ประสบการณ์ใด ๆ ก็ตาม ต้องจัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเจริ ญงอกงาม
ในทุก ๆ ด้า น และสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งของการดารงชี วิต หลักสู ตรประสบการณ์
จาเป็ นต้องให้ผเู้ รี ยนมีบทบาทและส่ ว นร่ ว มในการเลื อ กหากิ จกรรมการเรี ย นที่ มี ป ระโยชน์แ ละ
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ตรงกับ จุ ด มุ ่ง หมายที ่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต รและลัก ษณะการร่ ว มกิ จ กรรมนั้ น ต้อ งอยู ่บ น
รากฐานของความถนัดและความสนใจของนักเรี ยน หลักสู ตรประสบการณ์ มีลกั ษณะตรงข้ามกับ
หลักสู ตรเนื้ อหาวิชาอย่างเห็ นได้ชัด เพราะหลักสู ตรเนื้ อหาวิชายึดเนื้ อหาวิชาเป็ นจุดศูนย์กลาง แต่
หลักสู ตรประสบการณ์ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การเรี ยนการสอน
ตามหลัก สู ต รนี้ ครู ต อ้ งเป็ นทั้ง นัก วางแผน นัก จิต วิท ยา นัก แนะแนวและนัก พัฒ นาการ
หลักสู ตรประสบการณ์ น้ ี มีความหมายเช่ นเดี ยวกับ “หลักสู ตรเด็กเป็ นศูนย์กลาง
ของ ดิ วอี้ ” (The Dewey Child Centered Curriculum) “หลักสู ตรชี วิต” (The Persistent Life
Situations Curriculum) ซึ่ งยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง โดยการเลื อกและจัดประสบการณ์ ให้แก่ผูเ้ รี ยน
ตามปั ญหาและประสบการณ์ที่ตอ้ งใช้ในชีวติ ประจาวัน
7. หลักสู ตรบูรณาการ (Integration or Integrated Curriculum)
หลักสู ตรต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตอนต้น ๆ นั้น ล้วนแต่เป็ นหลักสู ตรที่ยึด
เนื้อหาวิชาเป็ นหลักหรื อไม่ก็พยายามปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาเข้าเป็ นหมวดหมู่ ทั้งแคบและกว้าง จะ
มีหลัก สู ตรประสบการณ์เท่านั้นที่ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ส่ ว นหลัก สู ต รบูร ณาการหรื อ หลัก สู ต รสหวิท ยาการนั้ น มี ล กั ษณะแตกต่า งกว่า หลัก สู ต ร
ดัง กล่ า วมาก เพราะว่า หลักสู ตรบูรณาการเป็ นหลักสู ตรที่ รวมประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน ประสบการณ์ดงั กล่าวเป็ นประสบการณ์ ที่คดั เลื อกมาจากหลายสาขาวิชา แล้วจัดเป็ นกลุ่ม
หรื อ หมวดหมู ่ข องประสบการณ์ เป็ นการบู รณาการเนื้ อหาเข้าด้วยกัน เพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
ประสบการณ์สัมพันธ์และต่อเนื่อง มีคุณค่าต่อการดารงชีวติ
4. การพัฒนาหลักสู ตร
สันต์ ธรรมบารุ ง (2527) กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสู ตรไว้ว่า การพัฒนา
หลักสู ตร (Curriculum development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสู ตร การวางแผน
หลักสู ตรการปรับปรุ งหลักสู ตร การพัฒนาหลักสู ตรซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพของหลักสู ตรให้ดี
ขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การเรี ยนการสอน การใช้สื่อการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
บุ ญมี เณรยอด (2531) กล่ า วว่า การพัฒนาหลัก สู ตร หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง โครงการที่
ประมวลความรู ้และประสบการณ์ท้ งั หลาย เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมและเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวคาว่า “การพัฒนา” หรื อ คาในภาษาอังกฤษว่า “development”
มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทาให้ดีข้ ึน หรื อ ทาให้สมบูรณ์
ขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ ง หมายถึ ง ทาให้เกิ ดขึ้น โดยเหตุน้ ี ความหมายของการพัฒนาหลักสู ตรจึง
อาจมีความหมายได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การทาหลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้ว
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ให้ดีข้ ึนหรื อสมบูรณ์ ข้ ึน และอีกความหมายหนึ่ งก็ คือ เป็ นการสร้ างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มี
หลักสู ตรเดิมเป็ นพื้นฐานอยูเ่ ลย
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตร อย่างเป็ นระบบซึ่ งมีข้ ึน
ตอนสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน เพื่อวินิจฉัยปั ญหาและความต้องการ ซึ่ งจะช่วย
ในการตัดสิ นใจ
ขั้นที่ 2 การกาหนดเป้ าประสงค์ จุ ดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานแล้ว จะพิจารณาและกาหนดความมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นที่ 3 การเลือกและการจัดเนื้อหา จะต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผูเ้ รี ยน มีความยากง่าย
สอดคล้องเหมาะสมกับวัย เนื้ อหาต้องเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน และเนื้ อหานั้นเป็ นสิ่ งที่สามารถจัด
ให้ผเู ้ รี ยนได้ ในแง่ของความพร้อมด้านเวลา ผูส้ อน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้อง
สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้เร็ ว รวมไปถึ งยุทธวิธีการสอน การเลื อกใช้สื่อการสอนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนต้องเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 5 การก าหนดอัตราเวลาเรี ย น หลัก เกณฑ์ใ นการวัดประเมิ นผลการเรี ย น
กาหนดเวลาเรี ยนการสอน โดยจัดเนื้ อหาวิชาตามลาดับก่อนหลังให้สัมพันธ์กบั จานวนชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ส่วนการวัดผลประเมินผล ควรกาหนดวิธีการเกณฑ์การจบหลักสู ตร
ขั้นที่ 6 การน าหลักสู ตรไปใช้ หลัง จากร่ างหลักสู ตรแล้วต้องมี ก ารตรวจสอบ
ข้อบกพร่ องที่ควรปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นที่ 7 การประเมิ นผลหลักสู ตร เมื่ อใช้หลักสู ตรไปได้สั กระยะหนึ่ ง ควรมี การ
ประเมินผลหลักสู ตรในด้านต่างๆว่ามีขอ้ บกพร่ องที่ควรแก้ไขปรับปรุ งหรื อเพิม่ เติมอะไรบ้าง
ขั้นที่ 8 การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร หลังจากที่ทราบข้อบกพร่ องของหลักสู ตร
อาจจะต้องมีการศึกษาปั ญหาเพื่อปรับปรุ งข้อบกพร่ องให้หลักสู ตรเหมาะสมยิง่ ขึ้น
หัทยา เจียมศักดิ์ (2539) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนพัฒนาหรื อคิดประสบการณ์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรื อดียงิ่ ขึ้น
สวัสดิ์ จงกล (2547) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสู ตร คือ การเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนพัฒนาหรื อคิดประสบการณ์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรื อดียงิ่ ขึ้น
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จากการที่กล่าวมาแล้วสรุ ปได้ว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับ แต่งเสริ ม เติ มต่อ
หรื อการดาเนิ นงานอื่ น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
5. ทฤษฎีแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของนักการศึกษามีหลายรู ปแบบ การเลือกรู ปแบบใน
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ น เนื่ องจากรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรจะเป็ นแนวทาง
เพื่อให้การพัฒนาหลักสู ตรได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบหรื อกระบวนการ
พัฒนาหลักสู ตรอย่างหลากหลายจากนักการศึกษา ทั้งนักการศึกษาไทยและต่างประเทศดังนี้
การพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิ ดของไทเลอร์ (Tyler, 1950) ซึ่ งอาจกล่ าวได้ว่าเป็ น
ต้นแบบที่ มี นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นนาไปประยุก ต์ป รั บ ปรุ ง โดยแนวคิ ดของไทเลอร์ จ ะมุ่ ง ให้
ความสาคัญเกี่ ยวกับจุ ดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ ประสิ ทธิ ภาพของประสบการณ์ และการ
ประเมินผลตามจุดมุ่งหมายการศึกษาที่กาหนดไว้ ไทเลอร์ ได้วางแบบโครงสร้างของหลักสู ตร โดย
ให้หลักการ และเหตุผลในการสร้างหลักสู ตรไว้ 4 ประการ ที่ผสู้ ร้างหลักสู ตรควรจะตอบคาถามที่
เป็ นพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้
1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรี ยนควรแสวงหา
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรี ยนควรจะแสวงหา
3. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรี ยนควรจัดขึ้นเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่
วางไว้
4. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรที่จะทาให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
ไทเลอร์ เน้นว่าคาถามทั้ง 4 ข้อนี้จะเรี ยงลาดับลงมา เพราะฉะนั้นการตั้งจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ เมื่อกาหนดรู ปแบบในการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ สามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้
ดังแผนภาพที่ 1
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ปรัชญา

สังคม
เนื้อหาวิชา

แหล่งข้อมูล

จุดมุ่งหมาย

ผูเ้ รี ยน
เลือกประสบการณ์

ชัว่ คราว

กลัน่ กรอง

จุดมุ่งหมาย
ที่แท้จริ ง

จิตวิทยา
ประเมินผล

แผนภาพที่ 1 รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler Model)
ทีม่ า: Tyler, Ralph W. (2006). The Steps of Curriculum Development. (Online), accessed 9
January. Available from www.triangcle.co.uk /pdf/validate asp?
จากแผนภาพที่ 2 แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ วา่ การพัฒนาหลักสู ตร
จะต้องเป็ นไปตามลาดับขั้นดังต่อนี้
ขั้นที่ 1 การก าหนดจุ ดมุ่ งหมายของหลักสู ตร เริ่ มต้นด้วยการก าหนดจุ ดมุ่ งหมายชั่วคราว
(Tentative) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งกาเนิ ด (Sources) ที่จะเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ 3 แหล่ง
ด้วยกันคือ
1. ศึกษาจากสังคม
2. ศึกษาจากตัวผูเ้ รี ยน
3. ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
ข้อมูลที่ได้จากทั้งหมดนี้จะเป็ นเครื่ องช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมายอย่างคราว ๆ จุดมุ่งหมายที่
ได้ใ นขั้น นี้ บางครั้ งมี ม ากเกิ น กว่า ที่ จ ะจัด เข้า ไว้ใ นหลัก สู ต รได้ท้ งั หมด จึ ง ควรให้ มี ก ารเลื อ ก
จุดมุ่งหมายข้อที่สาคัญและสอดคล้องกันให้เหนือน้อยลง เพื่อนาไปเป็ นหลักในการปฏิบตั ิข้ นั ต่อ ๆ
ไป ไทเลอร์ ได้เสนอว่าการเลื อกจุ ดมุ่งหมายควรผ่านการกลัน่ กรองเพื่อคัดข้อที่ ไม่สาคัญและไม่
สอดคล้องออก 2 ขั้นตอนคือ
1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้
2. พิจารณาหลักปรัชญา
จุดมุ่งหมายที่ผา่ นการกลัน่ กรองแล้วนี้เรี ยกว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง (Precise objectives)
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรี ยน (Learning experience) ในการวางโครงสร้างของ
หลักสู ตร ไทเลอร์ ได้ต้ งั คาถามข้อที่ 2 ไว้ว่าจะเลื อกประสบการณ์ การเรี ยนอย่างไรจึ งจะช่ วยให้
บรรลุ ถึ งจุ ดมุ่ง หมายที่ กาหนดไว้ จุ ดมุ่ งหมายที่ ระบุ ท้ งั พฤติ กรรมและเนื้ อหานั้น เป็ นจุ ดหมาย
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ปลายทางที่ตอ้ งการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรี ยนที่เกิ ดขึ้น เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ น
วิธีการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของแนวคิด ใน
การจัด สร้ า งหลัก สู ต รของไทเลอร์ เป็ นขั้น สุ ด ท้า ยที่ จ ะท าให้ ผู ้ว างแผนจัด ท าหลัก สู ต รรู ้ ว่ า
ประสบการณ์การเรี ยนที่จะจัดขึ้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เพียงใด
สาหรับโบแชมป์ (Beauchamp, 1981)ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรในรู ปแบบที่
เป็ นระบบระเบียบโดยกาหนดขั้นตอนของการทดลองใช้ การทบทวนการแก้ไข ซึ่ งมีกระบวนการ
ที่ประกอบด้วยตัวนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวนาเข้ า (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Product)

พื้นฐานการศึกษา
ลักษณะของชุมชน
บุคลิกภาพ
เนื้อหาที่เรี ยนแล้ว
แนวทางของศาสตร์ แต่
ละสาขา
คุณค่าของสังคมและ
วัฒนธรรม

1. เลือกขอบข่ายและขั้นตอน

1. รู ปเล่มของหลักสู ตรที่ทา

ของหลักสู ตร
2. เลือกบุคลากร
3. เลือกลาดับการดาเนินงาน
4. พิจารณาวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร
ั หลักสู ตร
5. ทดลองใช้กบ
6. ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ ง

ให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มความรู ้
เปลี่ยนเจตคติและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้

แผนภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของโบแชมป์
ทีม่ า: Beauchamp George A. (1981). Curriculum Theory. 4th ed. (Itsca: F.E Peacock
Publisher.
ส่ วนโอลิวา (Oliva, 1992) ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ มาปรับ
ขยายโดยเพิ่มกระบวนการวางแผนภายหลังจาการกาหนดจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน ดัง
แผนภาพที่ 3
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แหล่งข้อมูลจากนักเรี ยน

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลจากเนื้ อหา

กาหนดเป็ นจุดมุ่งหมาย
พิจารณากลัน่ กรองโดย

พิจารณาโดยใช้จิตวิทยา

ใช้ปรัชญาทางการศึกษา

การเรี ยนรู้
กาหนดจุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอน
การคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้
การรวบรวมประสบการณ์การเรี ยนรู้
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
การประเมินผลประสบการณ์การเรี ยนรู้

แผนภาพที่ 3 รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของโอลิวา
ทีม่ า: Oliva, Peter F. (1992). Developing Curriculum. 3rd ed. (New York: Harper Collins
Publisher.
ทาบา (Taba, 1962) ได้เสนอแนวคิ ดในการพัฒนาหลักสู ตรที่ เรี ยกว่า “Grass roots
approach” หรื อวิธีการจากเบื้องล่างสู่ เบื้องบน ซึ่ งทาบาเชื่ อว่าผูท้ ี่มีหน้าที่สอนในหลักสู ตรควรได้มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสู ตรของทาบานี้ มีข้ นั ตอนคล้ายคลึ งกับ
ไทเลอร์ แต่ ต่า งกัน ตรงวิ ธี ก ารที่ ไทเลอร์ เสนอนั้น ค่ อ นข้า งเป็ นวิธี ก ารแบบ “Top-down” คื อ
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การพัฒนาหลักสู ตรที่มาจากข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ให้ครู ปฏิ บตั ิและผูบ้ ริ หารสั่งการมายัง
ครู ผสู ้ อนอีกทีหนึ่ง สาหรับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตรของทาบา มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การส ารวจความต้องการ (Diagnosis of needs) ครู หรื อผูร้ ่ างหลักสู ตรเริ่ ม
กระบวนการ ด้วยการสารวจความต้องการของนักเรี ยนที่หลักสู ตรได้วางแผนไว้
ขั้นที่ 2 การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objectives) หลังจากที่ครู ได้ระบุความต้องการ
ของนักเรี ยนแล้ว ครู กาหนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผล
ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้ อหา (Selection of contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรื อที่สร้างขึ้นเป็ น
ตัวชี้ แนะแนวทางในการเลื อกรายวิชาหรื อเนื้ อหาของหลักสู ตร ซึ่ งควรเลือกเนื้ อหาที่มีความเที่ยงตรง
และสาคัญด้วย
ขั้นที่ 4 การจัดเนื้ อหา (Organization of contents) เมื่อครู เลือกเนื้ อหาได้แล้ว ต้องจัดเนื้ อหา
โดยเรี ย งล าดับ ขั้นตอนให้ถู ก ต้อง ค านึ ง ถึ ง วุฒิภาวะของนัก เรี ย น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยนด้วย
ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรี ยน (Selection of learning experiences) เมื่อได้เนื้ อหา
แล้วครู คดั เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์เรี ยน (Organization of learning experiences) กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนควรได้รับการจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครู ตอ้ งจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้เหมาะกับผูเ้ รี ยนด้วย
ขั้นที่ 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล (Evaluation and means of evaluation) ผูท้ ี่
วางแผนหลักสู ตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลสาเร็ จและทั้งครู และนักเรี ยนควรร่ วมกัน
กาหนดวิธีการประเมินผล
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander and Lewis, 1981) ได้เสนอแนวคิด
ในการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งเขามีแนวคิดว่าหลักสู ตรเป็ นแผนการในการจัดโอกาสการเรี ยนรู ้ ให้กบั
ผูเ้ รี ยน ดังนั้น หลักสู ตรจึงต้องมีการกาหนดไว้อย่างเป็ นระบบ ดังนี้
1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, objectives and domains) การพัฒนา
หลักสู ตรควรกาหนดเป้ าหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสู ตรเป็ นสิ่ งแรก เป้ าหมายแต่ละประเด็น จะบ่งบอก
ถึงขอบเขตหนึ่ ง ๆ ของหลักสู ตร ซึ่ งเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิสได้เสนอไว้ว่ามี 4 ขอบเขตที่
สาคัญ คือ พัฒนาการส่ วนบุคคล (Personal development) สมรรถภาพทางสังคม (Social competence)
ทัก ษะการเรี ย นรู ้ อย่า งต่ อเนื่ อง (Continued learning skills) และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
(Specialization) นอกจากนี้ ยงั มีขอบเขตอื่นๆ อีก ซึ่ งนักพัฒนาหลักสู ตรอาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและลักษณะทางสังคม เป้ าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขตต่าง ๆ ของหลักสู ตร
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จะได้รับข้อบังคับทางกฎหมายของรั ฐ ข้อค้นพบจากงานวิจยั ต่าง ๆ ปรัชญาของกลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านหลักสู ตร เป็ นต้น
2. การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum design) เมื่อกาหนดเป้ าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตรแล้ว นักพัฒนาหลักสู ตรต้องวางแผนออกแบบหลักสู ตร ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเลือก
และจัดเนื้ อหาสาระ การเลือกประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระที่
ได้เลือกแล้ว
3. การใช้ หลักสู ตร (Curriculum implementation) หลังจากตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบหลักสู ตร
แล้วขั้นตอนต่อไป คื อการนาหลักสู ตรไปใช้ โดยครู ผูส้ อนต้องวางแผนและจัดทาแผนการสอนตาม
รู ปแบบต่าง ๆ ครู ผูส้ อนเลื อกวิธีการสอน สื่ อ วัสดุ การเรี ยนการสอนที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
ตามที่กาหนดไว้
4. การประเมินหลักสู ตร (Curriculum evaluation) การประเมินหลักสู ตร เป็ นขั้นตอน
สุ ดท้า ยของรู ป แบบนี้ นัก พัฒนาหลัก สู ตรและครู ผูส้ อนต้องเลื อกวิธีการประเมิ นเพื่อตรวจสอบ
ความสาเร็ จของหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นทั้งการประเมินระหว่างดาเนิ นการ (Formative evaluation) และ
การประเมินผลรวม (Summary evaluation) ทั้งนี้ เพื่อนาผลการประเมิน ไปปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตรต่อไป
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้วา่ แนวคิดของนักเรี ยนศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรนั้น
เห็นว่าเป็ นกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ เป็ นวงจร เชื่อมโยง
2. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นการกาหนดลักษณะ ระเบี ยบ วิธีการที่ จะนาไปสู่ การ
พัฒนาหลักสู ตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นโดยมีนกั การศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวถึงรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรได้ดงั นี้
ใจทิพย์ เชื้ อรั ตนพงษ์ (2539) ได้อธิ บายว่า การพัฒนาหลักสู ตรประกอบด้วยสามมิ ติ
(Dimensions) คือ มิติที่หนึ่ ง การวางแผนจัดทาหรื อยกร่ างหลักสู ตร (Curriculum planning) มิติที่สอง
การใช้หลักสู ตร (Curriculum implementation) และมิติสุดท้ายการประเมินผลหลักสู ตร (Curriculum
evaluation) การพัฒนาหลักสู ตรให้มีคุณภาพได้น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั ว่าแต่ละมิติมีประสิ ทธิ ผลมากน้อย
เพียงใด นอกจากนี้ยงั มีผรู ้ ู ้หรื อนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงรู ปแบบของกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรไว้ต่างกัน
นิคม ชมภูหลง (2545) ได้สรุ ปแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรระดับท้องถิ่นไว้ 6 ขั้นตอน
ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุ ษย์
สร้ างขึ้ นทรั พ ยากรมนุ ษย์ สภาพความต้องการของท้องถิ่ น สภาพจัดการศึ กษา และสภาพความ
ต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชน
2. การสร้างหลักสู ตรฉบับร่ าง ได้แก่ คาชี้ แจง เหตุผลความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตร
หลักของหลักสู ตร โครงสร้างเนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ
การเรี ย นการสอน การวัดประเมิ นผล คาอธิ บายรายวิชา ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร จุ ดประสงค์
เชิ งพฤติกรรม รายละเอียดของเนื้ อหาของแต่ละหน่ วยโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน
และบรรณานุ กรมซึ่ งจะต้องปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับเรื่ องที่จะพัฒนาอย่างจริ งจัง แล้วจัดพิมพ์
เป็ นรู ปเล่ม
3. การตรวจสอบหลักสู ตรฉบับร่ าง เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตรและวัสดุ
หลักสู ตรต่าง ๆ เพื่อนาผลมาปรับปรุ งข้อบกพร่ องก่อนนาหลักสู ตรไปทดลองใช้ โดยจะต้องมีการ
กาหนดเป็ นแผนอย่างมี ข้ นั ตอนและเป็ นระบบ มี การประชุ มพิจารณาร่ วมกันหรื อให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสู ตร เช่น จุดประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน
คาบเวลาเรี ยนวิธีการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรื อไม่ อย่างไร
4. การนาหลักสู ตรไปทดลองใช้ มีการขออนุ มตั ิหลักสู ตร จัดทาตารางแผนการใช้
หลักสู ตรประชาสัมพันธ์หลักสู ตร เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุหลักสู ตร โดย
การใช้หลักสู ตร อาจเป็ นการสอนเองหรื อให้คนอื่นสอนแทน และจะต้องมีการจัดทาคู่มือการใช้
หลักสู ตรโดยระบุข้ นั ตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด
5. การประเมินผลการนาหลักสู ตรไปทดลองใช้ มีการวางแผนการประเมิน ประเมิน
ย่อยประเมินรวบยอด ประเมินการสอนของผูส้ อน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
6. การปรับปรุ งแก้ไข เพื่อปรั บแก้หลักสู ตร ได้แก่ แผนการสอน สื่ อและเครื่ องมื อ
วัดผลประเมินผลให้สมบูรณ์และมีคุณภาพ
เคอร์ (John F. Kerr, 1989) เสนอรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร เรี ยกว่าเป็ น Operational
Model มีจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้มาจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่
1. ระดับพัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจของนักเรี ยน
2. สภาพ ปัญหา และความต้องการของสังคมที่นกั เรี ยนต้องเผชิญ
3. ธรรมชาติของเนื้ อหาวิชาและชนิดของการเรี ยนรู ้
นาจุดมุ่งหมายมาคัดเลือกและจัดอันดับ โดยนาเอารู ปแบบการจาแนกประเภทจุดประสงค์
ทางการศึกษาของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1956) ที่แบ่งจุดประสงค์ทางการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน คือ
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ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย มาช่วยในการพิจารณาจาแนกจุดประสงค์ให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น
ขั้นต่อไป ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรี ยน ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้ อหา
วิชาที่จดั ไว้แล้ว และในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่ นๆ อีก เช่ น
ความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ความแตกต่างระหว่างบุ คคล ความสัมพันธ์ ระหว่างครู กบั นักเรี ยน วิธีสอน
เป็ นต้น
ขั้นสุ ดท้าย ได้แก่ การประเมินผล ซึ่ งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับหลักสู ตร โดยใช้วธิ ี การหลายวิธี เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็ นต้น
เคอร์ ได้ใช้ลูกศรโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในรู ปแบบของการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นการ
เน้นว่า องค์ประกอบเหล่านั้นจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
เลวี (Arich Lewy, 1977) ได้กล่าวถึงขั้นตอนและงานสาคัญในการพัฒนาหลักสู ตร และ
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของเลวีแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยมโครงร่ างของหลักสู ตร
ขั้นเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยน และขั้นดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมโครงร่ า งของหลัก สู ตร แบ่ งออกเป็ น 3 ขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ การเลื อก
จุดมุ่งหมายเลือกเนื้อหาวิชา เลือกกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. ขั้นเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นย่อยๆ ได้แก่ การสร้าง
วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน จัดวัสดุอุปกรณ์ตามรายวิชา ทดลองใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นใหม่
และปรับปรุ งแก้ไข
3. ขั้นดาเนิ นการ แบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ การเตรี ยมจัดระบบงาน ฝึ กอบรม
ครู ปรับปรุ งแก้ไขระบบการสอน ประสานงานกับฝ่ ายวิชาการ ควบคุมคุณภาพ ปรับปรุ งและนามาใช้
ใหม่
3. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
การแสวงหารู ปแบบในการพัฒนาหลัก สู ตรและการสอนเป็ นสิ่ ง สาคัญและจาเป็ น
เพราะ รู ปแบบของการพัฒนาหลักสู ตรนั้น เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสู ตร
ได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น การนารู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพ
ความเป็ นจริ งของชีวติ และสังคมของผูใ้ ช้ แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรมีหลายแนวทาง
สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งต่อเนื่ องสัมพันธ์เป็ น
วัฏจักร โดยประยุกต์มาจากแนวคิดของไทเลอร์ เพื่อเป็ นการกาหนดขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 4
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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ประวัติและปรัชญาการศึกษา
2. สังคมและวัฒนธรรม
3. ความเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
5. ธรรมชาติของเนื้อหาสาระ

ระบบการร่ างหลักสู ตร
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของ

หลักสู ตร
3. คัดเลือกและจัดเนื้อหา
4. กาหนดวิธีการประเมินผล
5. (อาจจะ) ทดลองใช้หลักสู ตร
6. ประเมินหลักสู ตรก่อนการ

นาไปใช้

ระบบการใช้ หลักสู ตร
1. จัดทาเอกสารประกอบ

หลักสู ตร
2. เตรี ยมบุคลากร
3. บริ หารและบริ การ

หลักสู ตร

ระบบการประเมินผล
หลักสู ตร
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ

หลักสู ตร
2. ประเมินระบบหลักสู ตร

4. ดาเนินการสอนตาม

หลักสู ตร
5. นิเทศการใช้หลักสู ตร

การปรับปรุ ง
แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ สงัด อุทรานันท์
ที่มา: สงัด อุทรานันท์. (2532). พืน้ ฐานและหลักการพัฒนาหลักสู ตร. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ข้อมูลภายนอก
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
การกาหนด

ประเมินการใช้
หลักสู ตร

การนาหลักสู ตร

จุดมุ่งหมาย
การปรับปรุ ง
แก้ไข

ไปใช้

การเลือกและการ
จัดเนื้ อหาสาระ

การกาหนดมาตรการวัด
และประเมิน
แผนภาพที่ 5 ภาพแสดงวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์
ที่ ม า: สงัด อุ ท รานัน ท์ . (2532). พื้น ฐานและหลั ก การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร. กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จากแผนภาพที่ 5 จะเห็นว่าขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่าง
เป็ นวัฏจักร โดยมีข้ นั ตอน 7 ขั้นตอน ดังรายละเอียด
1. การกาหนดข้อมูลพื้นฐานเป็ นกระบวนการที่ มีความสาคัญและเป็ นขั้นตอนแรก
ของการพัฒนาหลักสู ตร เพื่อให้ทราบถึงสภาพปั ญหาความต้องการของสังคมและผูเ้ รี ยนซึ่ งจะช่วย
ให้สามารถจัดหลักสู ตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
2. การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร จัดเป็ นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งอีกขั้นตอนหนึ่ ง
เป็ นขั้นตอนที่ทาหลังจากได้วิเคราะห์และได้ทราบสภาพปั ญหา ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ การ
กาหนดจุ ดมุ่ง หมายของหลักสู ตรนั้นเป็ นการมุ่ งแก้ปั ญหาและสนองความต้องการที่ ไ ด้จากการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล อาจเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ มีอยู่เดิ ม หรื อจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ขึ้นมาใหม่ก็ได้
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3. การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนการสอนที่จะนามาจัดไว้ใน
หลัก สู ต รจะต้อ งผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองถึ ง ความเหมาะสมและจ าเป็ นต้อ งสอดคล้อ งกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่กาหนดไว้
4. การกาหนดมาตรการวัดและประเมินผล ขั้นนี้ มุ่งที่จะหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การวัด และประเมิ น ผล ว่า จะวัด และประเมิ นผลอะไรบ้า งจึ ง จะสอดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ หรื อ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
5. การทดลองใช้หลักสู ตร ขั้นตอนนี้ จะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ของหลักสู ตร หลังจากได้มีการร่ างหลักสู ตรเสร็ จแล้ว ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้ดียงิ่ ขึ้น
6. การประเมินผลการใช้หลักสู ตร หลังจากได้มีการยกร่ างหลักสู ตร หรื อได้ทาการ
ทดลองใช้หลักสู ตรแล้ว ก็ควรจะประเมินผลจากการใช้ว่าเป็ นอย่างไร มีส่วนไหนบ้างที่ควรจะ
ได้รับการปรั บปรุ งแก้ไขบ้าง ถ้ามี จุดอ่อนหรื อไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรั บปรุ งให้เป็ นที่
เหมาะสมก่อนนาออกไปใช้จริ งต่อไป
7. การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขหลัก สู ต รก่ อ นน าไปใช้ หลัง จากได้มี ก ารตรวจสอบและ
ประเมินผลเบื้อต้นแล้ว หากพบว่าหลักสู ตรมีขอ้ บกพร่ องจะต้องปรับปรุ งแก้ไขให้มีความถูกต้อง
หรื อเหมาะสมก่อนที่จะนาหลักสู ตรไปใช้ในสถานศึกษาจริ ง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้หลักสู ตรบรรลุผล
ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
การดาเนิ นการตามกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ จดั ได้วา่ เป็ นวัฏจักรที่มีความต่อเนื่ องกัน ซึ่ ง
หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปแล้วการพัฒนาหลักสู ตรนั้นจะขาดความสมบูรณ์
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2533) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรแบบครบวงจรไว้ 3 ระบบโดย
เริ่ มต้นจากระบบการร่ างหลักสู ตร ระบบการนาหลักสู ตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสู ตรซึ่ ง
แต่ละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดังแผนภาพที่ 6
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ระบบการร่ างหลักสู ตร
1. สิ่ งที่กาหนดหลักสูตร
วิชาการ สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง
2. รู ปแบบหลักสูตร หลักการ
โครงสร้าง องค์ประกอบ
หลักสูตร วัตถุประสงค์
เนื้อหา ประสบการณ์การ
เรี ยน การประเมินผล
3. ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
การสัมมนา ทดลอง
นาร่ อง การวิจยั
4. ปรับแก้ก่อนให้
คณะกรรมการ

ระบบการใช้ หลักสู ตร
1.การอนุมตั ิหลักสูตร
หน่วยงาน กระทรวง
2. วางแผนการใช้หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เตรี ยมความพร้อม
บุคลากร งบประมาณ
วัสดุหลักสูตร บริ การ
สนับสนุนอาคาร สถานที่
ระบบบริ หาร การ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. การบริ หารหลักสูตร การ
ดาเนินการตามแผน
กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน การจัดตารางสอน
แผนการสอน คู่มือผูเ้ รี ยน
ความพร้อมของผูส้ อน
ความพร้อมของผูเ้ รี ยน
การประเมินผลการเรี ยน

ระบบการประเมินผล
1. วางแผนการประเมิน
ประเมินย่อย ประเมิน
รวบยอด ระบบ
หลักสูตร ระบบการ
บริ หาร การสอนของ
ผูส้ อน ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รี ยน
2. การเก็บข้อมูล
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การรายงานข้อมูล

การปรับปรุ งแก้ไข

แผนภาพที่ 6 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่
ที่ม า: วิชัย วงษ์ใ หญ่ . (2533). การพัฒ นาหลัก สู ต รและการสอนมิ ติ ใ หม่ . กรุ งเทพมหานคร:
รุ่ งเรื องธรรม.
จากแผนภาพที่ 7 จะเห็ นว่ากระบวนการพัฒนาหลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 3 ระบบโดยแต่ละ
ขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ระบบการร่ างหลักสู ตร ประกอบด้วย การกาหนดหลักสู ตร โดยดูความสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองหลังจากนั้นกาหนดรู ปแบบหลักสู ตร ได้แก่ การ
กาหนดหลักการ โครงร้าง องค์ประกอบหลักสู ตร วัตถุประสงค์ เนื้ อหา ประสบการณ์การเรี ยนและ
การประเมินผล หลังจากนั้นดาเนิ นการตรวจสอบคุ ณภาพหลักสู ตรโดยผ่านผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อการ
สัมมนาและมีการทดลองนาร่ อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจยั และปรับแก้หลักสู ตรก่อนนาไปใช้
2. ระบบการใช้หลัก สู ตร ประกอบด้วยการขออนุ มตั ิ หลักสู ตรจากหน่ วยงานหรื อ
กระทรวงดาเนิ นการวางแผนการใช้หลักสู ตร โดยเริ่ มจากการประชาสัมพันธ์หลักสู ตร การเตรี ยม
ความพร้ อมของบุ คลากร จัดงบประมาณและวัส ดุ หลัก สู ตร บริ หารสนับสนุ นจัดเตรี ย มอาคาร
สถานที่ ระบบบริ หารและจัดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ และติดตามผลการใช้หลักสู ตร หลังจากนั้น
เข้าสู่ ระบบการบริ หารหลักสู ตร โดยการดาเนิ นการตามแผน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแผนการสอน
คู่ มื อ การสอน คู่ มื อ การเรี ยนเตรี ยมความพร้ อ มของผู ้ส อน ความพร้ อ มของผู ้เ รี ย นและการ
ประเมินผลการเรี ยน
3. ระบบการประเมินผล ซึ่ งประกอบด้วยการวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
ทั้ง การประเมิ นย่อย การประเมิ น ระบบหลัก สู ตร ระบบการบริ หารและผลสั ม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย น
หลังจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานข้อมูลตามลาดับ
ธารง บัวศรี (2542) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 2 การกาหนดจุดหมายของหลักสู ตร
ขั้นที่ 3 การกาหนดรู ปแบบและโครงสร้างของหลักสู ตร
ขั้นที่ 4 การกาหนดจุดประสงค์ของวิชา
ขั้นที่ 5 การเลือกเนื้อหา
ขั้นที่ 6 การกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 7 การกาหนดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 8 การกาหนดยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 9 การประเมินผลการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 10 การจัดทาวัสดุหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
ทาบา (Taba, 1962) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ 7 ขั้น คือ
1.การวินิจฉัยความต้องการและความจาเป็ นของสังคม
2.การกาหนดจุดมุ่งหมาย
3.การเลือกเนื้อหาสาระ
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4.การจัดเนื้อหาสาระ
5.การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้
6.การจัดประสบการณ์เรี ยนรู้
7.การกาหนดวิธีการประเมินผล
เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรไว้ ดังนี้
1. การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
3. การออกแบบหลักสู ตร
4. การนาหลักสู ตรไปใช้
5. การประเมินผลหลักสู ตร
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor Alexander and Lewis, 1981) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบด้วย
1. การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก ได้แก่ ภูมิหลังของนักเรี ยน สังคม ธรรมชาติ
ของการเรี ยนรู้ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ ทรั พยากร และความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสู ตร
และคาแนะนาจากผูป้ ระกอบอาชีพ
2. การก าหนดความมุ่ ง หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การออกแบบหลัก สู ต ร โดย
นัก วางแผนหลัก สู ต ร และใช้ข ้อ มู ล ทางการเมื อ งและสั ง คมเป็ นพื้ น ฐานในการตัด สิ น ใจ การ
ออกแบบหลักสู ตร
3. การน าหลัก สู ต รไปใช้ โดยครู เ ป็ นพิ จ ารณาความเหมาะสมของการสอน การ
วางแผนหลักสู ตร รวมถึงการแนะนาแหล่งของสื่ อการเรี ยนรู ้โดยให้มีความยืดหยุน่ และมีอิสระแก่
ครู และนักเรี ยน
4. การประเมิ น ผลหลัก สู ต ร ท าโดยครู เ ป็ นผู ้พิ จ ารณาขั้น ตอนประเมิ น ผล เพื่ อ
ตรวจสอบความก้า วหน้ า ของนั ก เรี ย น โดยวางแผนหลัก สู ต รร่ ว มกัน พิ จ ารณาขั้น ตอน การ
ประเมินผลหลักสู ตรซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้เป็ นพื้นฐานประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อ
วางแผนในอนาคตต่อไป
จากที่ ก ล่ า วมาแล้วสรุ ป ได้ว่า การจัดท าหรื อพัฒนาหลัก สู ต รนั้น มี สิ่ ง ที่ ต้องปฏิ บ ตั ิ และ
พิจารณาที่สาคัญ คือ
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
2. การร่ างหลักสู ตร
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2.1 การกาหนดจุดมุ่งหมาย
2.2 การกาหนดเนื้อหาสาระ
2.3 การกาหนดกระบวนการเรี ยนรู้
2.4 การกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
3. การตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร
4. การทดลองใช้หลักสู ตร
5. การประเมินหลักสู ตร
6. การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
7. การประเมินหลักสู ตร
สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวไว้วา่ การประเมินหลักสู ตรประกอบด้วยการประเมินสิ่ ง
ต่อไปนี้ คือ
1. การประเมินเอกสารหลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบคุ ณภาพของหลักสู ตรว่า มีความ
เหมาะสมดีและถูกต้องกับหลักการพัฒนาหลักสู ตรเพียงใด หากมีขอ้ บกพร่ องก็ปรับปรุ งแก้ไขก่อน
นาไปใช้
2. การประเมินการใช้หลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบว่าหลักสู ตรนั้นสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์จริ งได้ได้ดีเพียงใด ส่ วนใดที่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้หลักสู ตร หากพบข้อบกพร่ องใน
ระหว่ า งการใช้ ห ลัก สู ต ร มัก จะได้รั บ การแก้ ไ ขทัน ที เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ห ลัก สู ต รเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. การประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร โดยทัว่ ไปจะดาเนิ นการหลังจากที่มีผสู ้ าเร็ จ
การศึ ก ษาจากหลัก สู ตรนั้น ๆ การประเมิ นในลักษณะนี้ มกั จะท าการติ ดตามความก้า วหน้าของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาว่าสามารถประสบความสาเร็ จในการทางานเพียงใด
4. การประเมินระบบหลักสู ตร เป็ นการประเมินในลักษณะที่มีความสมบูรณ์ และ
ซับซ้อนมาก คือ การประเมินที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของหลักสู ตร เช่น ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
ความสัมพันธ์ของระบบหลักสู ตรกับการบริ หารโรงเรี ยน ระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระบบการ
วัดและประเมินผล เป็ นต้น
นอกจากนี้ วิชยั ดิสสระ (2535) กล่าวถึงการประเมินหลักสู ตรไว้วา่ การคานึ งถึงช่วงเวลา
ในการประเมินผลหลักสู ตร ทาให้ได้ลกั ษณะของการประเมินผล 3 ลักษณะ คือ
1. การประเมินผลก่อนการดาเนิ นงาน (Project analysis) หมายถึง การประเมินหลักสู ตร
ในช่วงที่หลักสู ตรยังไม่นาไปใช้ในโรงเรี ยน เป็ นการประเมินหลังจากได้วางแผนการพัฒนาหลักสู ตร
แล้วโดยอาศัยความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา
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2. การประเมินขณะดาเนินการ (Formative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสู ตร
ในช่วงที่ได้จากการวางแผนพัฒนาไปใช้ในโรงเรี ยนต้องยึดหลักการและเหตุผลในขั้นวางแผนเป็ น
หลักแล้วพิจารณาดูวา่ หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนที่ปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั เป็ นอย่างไรเป้ าหมาย
ของการประเมินผลขณะดาเนิ นการนี้ มุ่งที่จะช่ วยให้นกั พัฒนาหลักสู ตรสามารถพิจารณาวิเคราะห์
และปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน ที่นาไปใช้ให้สมเหตุสมผลกับหลักการและเหตุผลในขณะ
วางแผนหลักสู ตรเป็ นสาคัญ
3. การประเมินหลังดาเนินการ (Summative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสู ตร
ในช่วงที่หลักสู ตรได้นาไปใช้แล้วหรื อประเมินผลจบของโครงการหลักสู ตรนั้น ๆ การประเมินผล
หลักสู ตรช่วงจบนี้ตอ้ งวิเคราะห์หาผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ
ของการวางแผนพัฒนาหลักสู ตร กระบวนนาหลักสู ตรไปใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
และผลที่เกิ ดขึ้นจากการเรี ยนการสอน อาจใช้แบบสอบถามชนิ ดต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือการรวบรวม
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลการเรี ย นของนัก เรี ย น ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย น ครู ปกครอง ตลอดจนผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสู ตรทั้งทางตรงและทางอ้อม
การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้วให้ดียิ่งขึ้นหรื อ
สร้างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป
และสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน การพัฒนาหลักสู ตรระดับชาติ เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรใน
ลักษณะกว้าง ๆ โดยยึดถือแผนการศึกษาของชาติ เพื่อให้ผใู ้ ช้ในระดับต่าง ๆ นาไปขยายหรื อปรับ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับการพัฒนาหลักสู ตรระดับท้องถิ่น หมายถึ ง ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะเป็ นการนาหลักสู ตรระดับชาติมาปรับเปลี่ยนเนื้ อหาสาระให้มี
ความสอดคล้องกับท้องถิ่ น ส่ วนการพัฒนาหลักสู ตรระดับชั้นเรี ยนเป็ นการพัฒนาหลักสู ตรโดย
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต่าง ๆ เป็ นการขยายและปรั บให้มี ความสอดคล้องในการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยการพัฒนาระดับ หลัก สู ต รชั้นเรี ย น เป็ นการพัฒ นาที่ เ น้น ความ
ต้องการและความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นการปรับจุดประสงค์ เนื้ อหาวิชา และกิจกรรม
การเรี ย นการสอนโดยครู ผูเ้ รี ย น จากแนวคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาสู ต รพบว่า เป็ น
กระบวนการทางานที่เป็ นระบบเป็ นวงจรเชื่อมโยงกันในมิติต่าง ๆ นักพัฒนาหลักสู ตรดาเนิ นการให้
มิติต่าง ๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดทาหรื อพัฒนาหลักสู ตรนั้น มีสิ่งที่ตอ้ งปฏิบตั ิและพิจารณาที่สาคัญ คือ การกาหนด
เป้ าหมายเบื้ องต้นของหลักสู ตรที่ จดั ทานั้นให้ชัดเจนว่าเป้ าหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยส่ วนรวมและ
ส่ วนย่อยของหลักสู ตร หลังจากนั้นจึ งเลื อกเนื้ อหากิ จกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการประเมิ นผล
และกาหนด รู ปแบบการนาหลักสู ตรไปใช้ในโรงเรี ยน ซึ่ งการดาเนิ นการจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง จึง
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จะท าให้ ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รด าเนิ น ไปอย่ า งครบถ้ว นและเกิ ด ผลดี นั่น คื อ ได้ห ลัก สู ต รที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
หลักสู ตรท้ องถิ่น
1. ความหมายของหลักสู ตรท้ องถิ่น
หลักสู ตร คือ สิ่ งที่สร้างขึ้นในลักษณะของรายวิชา ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหาสาระที่ได้จดั
เรี ยงลาดับความยากง่าย หรื อขั้นตอนไว้อย่างดี แล้ว เป็ นการวางแผนเพื่อมุ่งหวังให้ประสบการณ์
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนไปในทิศทางที่ตอ้ งการ (สงัด อุทรานันท์, 2532) ส่ วนคาว่า
ท้องถิ่น หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และทางธรรมชาติ ที่มีความเป็ นขอบเขตเฉพาะพื้นที่น้ นั ๆ (พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2546) กล่าวได้วา่ ท้องถิ่น เป็ นบริ เวณที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับความหมายของ หลักสู ตรท้องถิ่น ไว้ดงั ต่อไปนี้
อรสา ปราชญ์นคร (2525) กล่าวว่า เป็ นการนาเอาหลักสู ตรระดับชาติมาใช้ โดยพิจารณาถึง
ลักษณะท้องถิ่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเน้นให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของแต่ละท้องถิ่นและลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนและเป็ นการเรี ยนรู้ที่นาไปใช้ในชีวติ จริ ง
ใจทิ พย์ เชื้ อรั ตนพงษ์ (2539) กล่ าวว่า หลักสู ตรท้องถิ่ น หมายถึ ง มวลประสบการณ์ ที่
สถานศึกษาหรื อหน่ วยงานและบุคคลในท้องถิ่ นจัดให้แก่ผเู ้ รี ยนตามสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ
กรมวิชาการ (2545) กล่าวว่า หลักสู ตรท้องถิ่น หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จดั ขึ้นทั้งใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณภาพ
การดารงชีวติ โดยพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้บนพื้นฐาน
ของสภาพชี วิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ของชาติบา้ นเมือง
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ (2551) กล่ า วถึ ง การจัดท าโครงสร้ างหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา ต้อง
พิจารณาข้อมูลจากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้ าหมาย/จุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ระดับท้องถิ่ น(หลัก สู ตรระดับ ท้องถิ่ น) แล้วจึ งดาเนิ นการจัดทาโครงสร้ า ง
หลักสู ตรสถานศึ ก ษา สาหรั บความเป็ นท้องถิ่ น สถานศึ กษา สามารถสอดแทรกในวิช าพื้นฐาน
สอดแทรกหรื อจัดทาเป็ นรายวิชาในวิชาเพิ่มเติม และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
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อุดม เชยกีวงศ์ (2545) กล่าวว่า หลักสู ตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสู ตรที่สถานศึกษา ครู หรื อ
ผูท้ ี่ เรี ยนร่ วมกันพัฒนาขึ้ น เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้นาไปใช้ในชี วิตจริ ง เรี ยนแล้วเกิ ดความรู ้ สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุ ข
สรุ ปได้ว่า หลักสู ตรท้องถิ่ นเป็ นหลักสู ตรที่สร้ างขึ้นเพื่อเอื้ อประโยชน์ให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นาไปใช้ได้ในชี วิตจริ ง มีความยืดหยุ่นสู ง เป็ นการนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาปรับใช้
ตามเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็ นธรรมชาติ สามารถ
ปรับตัวเพื่อดารงชี วิตในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข บนพื้ นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่ ตนเองมี
ปฏิ สัมพันธ์ อยู่ โดยในการสอนความเป็ นท้องถิ่ นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจจะสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน สอดแทรกในรายวิชาเพิ่มเติมหรื อจัดทาเป็ นรายวิชาเพิ่มเติ ม
หรื อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนก็ได้
2. ความสาคัญของการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น
จากการกาหนดใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2552) ซึ่ งได้รับการปรับปรุ งจากหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ที่ยงั มีความไม่ชดั เจนของ
หลักสู ตรหลายประการ เช่น มีขอ้ บกพร่ องด้านการขาดความสัมพันธ์สัมพันธ์กบั ชี วิตความเป็ นอยู่
กับ ผูเ้ รี ย น ละเลยมรดกทางวัฒ นธรรมและสิ่ ง อันพึ ง อนุ รั ก ษ์ข องท้องถิ่ น เป็ นต้น การเลื อกใช้
หลักสู ตรท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนรู้ จึงมีบทบาทและความสาคัญในการพัฒนาเยาวชนให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้รับการปรับปรุ งขึ้นจากข้อมูลแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่เปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
ของคนในสังคมไทยและพัฒนาเยาชนสู่ ศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ
ทักษะ และความรู ้ พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการในการดารงชี วิตในสังคม (สานักงานคณะกรรมการการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
โดยสรุ ป แล้ว การใช้ห ลัก สู ต รท้อ งถิ่ น มี ค วามส าคัญ ในการปรั บ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งจาก
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จาแนกได้ ดังนี้
1 ) หลักสู ตรแกนกลางหรื อหลักสู ตรแม่บทได้กาหนดจุดหมาย เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
ให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้คล้ายคลึงกัน ทาให้กระบวนการเรี ยนการสอนมุ่งเนื้ อหาสาระและประสบการณ์
ที่เป็ นหลักการทัว่ ไป ไม่สามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู ้ตามสภาพแวดล้อมสังคม
เศรษฐกิ จ ปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่ นในแต่ละแห่ งได้ท้ งั หมด จึงต้องพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้มากที่สุด
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2) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีผลกระทบโดยตรงต่อทรรศนะและการดาเนิ นชี วิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท จึงต้องมี
หลักสู ตรท้องถิ่นเพื่อปรับสภาพของผูเ้ รี ยนให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังกล่าว
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับภูมิลาเนาท้องถิ่ นของตน เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ไปพัฒนาตน ครอบครัวและท้องถิ่น ตลอดจนดาเนิ นชี วิตอยูใ่ นท้องถิ่ นของตนอย่าง
เป็ นสุ ข
3) การเรี ยนรู ้ ที่ดีควรจะเรี ยนรู ้ จากสิ่ งที่ ใกล้ตวั ไปยังสิ่ งที่ ไกลตัวเพราะเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถดูดซับได้รวดเร็ วกว่า ดังนั้นจึงควรมีหลักสู ตรระดับท้องถิ่นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ชีวิตจริ งตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นตน แทนที่จะเรี ยนรู้เรื่ องไกลตัว ซึ่ งทาให้
ผูเ้ รี ยนไม่รู้จกั ตนเอง ไม่รู้จกั ชี วิต ไม่เข้าใจและไม่มีความรู ้ สึกที่ดีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมรอบ
ตัวเอง นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นจะช่วยปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความรักและความผูกพัน
รวมทั้งภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
4) ทรั พยากรท้องถิ่ นโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่ นหรื อภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทของ
ไทยมี อยู่มากมายและมี ค่าบ่งบอกถึ งความเจริ ญมาเป็ นเวลานาน หลักสู ตรแม่บทหรื อหลักสู ตร
แกนกลางไม่สามารถนาเอาทรั พยากรท้องถิ่ นและภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหลายมาใช้ในการเรี ย น
การสอนด้านอาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่ งมีผลทาให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ท้องถิ่นของตน เกิดความรักความผูกพันกับท้องถิ่นของตน
และสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการประกอบอาชีพได้
ดัง นั้น การใช้หลัก สู ตรท้องถิ่ นในการจัดการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้องกับ หลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีความสาคัญ ดังนี้
1. สามารถตอบสนองการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนตามสภาพ
ปัญหาที่เป็ นจริ ง
2. สามารถตอบสนองความหลากหลายของปั ญ หา มุ่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้
เหมาะสมกับเพศ วัย มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้ ความคิดและทักษะ เน้นกระบวนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ ง จนเกิดทักษะและสามารถนาไปใช้กบั สถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม
3. ทาให้การเรี ยนมีความหมายต่อชี วิตจริ ง และผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ไปใช้ได้ในชีวิต
จริ ง สอดคล้องกับการดาเนิ นชี วิตจริ ง และมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้อย่างบูรณาการ ไม่แยกส่ วนหรื อตัดตอน
กระบวนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมทางวิชาการ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ด้วย
การชี้แนะของผูส้ อนอันจะนาไปสู่ การคิดเป็ น โดยใช้ขอ้ มูลที่มีอยูใ่ นสังคมตนเองและวิชาการอย่าง
เหมาะสม
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4. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้วธิ ีการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะมาใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตของตนเองในวันข้างหน้า รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจที่เหมาะสม (คิด
เป็ น) กับชีวติ ของตนเอง
5. ชุ มชนเป็ นภูมิปัญญาเบื้องต้น และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนซึ่ ง
เป็ นสมาชิ ก ส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่ นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรของตนเอง เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์จากการเรี ยนรู ้จากท้องถิ่นของตน เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างการเรี ยนกับชี วิตจริ งและการ
ทางาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของตน มีการส่ งเสริ มให้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
6. ส่ งเสริ มความเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม จริ ยธรรม
การธารงไว้ซ่ ึ งสังคมประชาธิ ปไตย การร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิ ดศรัทธาเชื่ อมัน่ ภูมิใจใน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชนและชาติ
7. สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง
ไปได้ตลอดเวลา และเมื่อเรื่ องนั้นไม่เป็ นที่สนใจและต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งล้าสมัยแล้ว สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทนั ที เป็ นหลักสู ตรบูรณาการที่ผเู ้ รี ยนและครู ร่วมกันสร้ างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนจากชีวิตจริ ง เรี ยนแล้วเกิ ดการเรี ยนรู ้ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชี วิตอย่างมีคุณภาพและเป็ น
สมาชิ กที่ดีของสังคมอย่างมีความสุ ข การเรี ยนการสอนจะสอนตามความต้องการของผูเ้ รี ยน โดย
ครู เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนั้น นักวิชาการได้แสดงเหตุผลและความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นไว้
ได้แก่
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2533) ให้เหตุผลว่า หลักสู ตรท้องถิ่ นเป็ นการนาเอาหลักสู ตรแม่บทมา
ปรับใช้ ให้เหมาะกับสภาพชี วิต ความเป็ นอยูข่ องชุ มชนนั้น ๆ สาระการเรี ยนจะสอดคล้องสัมพันธ์
กับท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ใช่การเรี ยนรู ้แบบ รู ้ไว้ใช่วา่ แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ได้จริ งในชีวติ
สงัด อุทรานันท์ (2532) ให้เหตุผลว่า หลักสู ตรท้องถิ่ นที่สร้ างขึ้นจาเป็ นจะต้องมีความ
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและสนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสู ตรนั้น ๆ ด้วยเหตุน้ ี หาก
หลักสู ตรที่สร้างขึ้นมีจุดหมายสาหรับใช้ในชุ มชนแห่ งหนึ่ งแห่ งใดโดยเฉพาะ ก็ย่อมจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด
ดังนั้นหลักสู ตรท้องถิ่นจึงหมายถึ งหลักสู ตรที่กระทรวงศึกษาธิ การเปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่ น
ดาเนิ นการตามข้อกาหนดโครงสร้ างของหลักสู ตร เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู้ ชีวิตจริ งของตนใน
ท้องถิ่น เรี ยนรู ้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาชีวติ พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นได้
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นอกจากนี้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ยังกาหนดให้สถานศึกษาสร้าง
หลักสู ตรสถานศึกษาซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานาสภาพต่างๆ ที่เป็ นปั ญหา จุดเด่น
เอกลักษณ์ของชุ มชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ
การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ มาก าหนดเป็ นสาระและจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนบนพื้นฐานของหลักสู ตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ หรื อรายวิชาได้ตามความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยความร่ วมมื อของทุกคนใน
โรงเรี ย นและชุ ม ชน หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณภาพต้อ งเป็ นหลัก สู ตรที่ พ ฒ
ั นามาจากข้อ มู ล
สารสนเทศด้านต่างๆของ สถานศึกษาและชุมชน สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
ระดมทรัพยากรทั้งของ สถานศึกษาและชุ มชนมาอย่างคุม้ ค่า เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2545)
จากข้อมู ล ดังกล่ า ว แสดงให้เห็ นถึ ง ความสาคัญและประโยชน์หลายประการในการนา
หลักสู ตรท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งและสามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันต่อไป
3. ลักษณะการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เป็ นหลั ก สู ต รที่ พ ัฒ นาขึ้ นจากปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ผูเ้ รี ย น เป็ นหลัก สู ตรที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นเพื่ อแก้ปั ญหาในท้องถิ่ นทางด้า นอาชี พ และด้า นอื่ นร่ วมกัน
สามารถทาการปรับปรุ งหลักสู ตรจากหลักสู ตรที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน มี
ความใหม่ ทันสมัย และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอและเป็ นหลักสู ตรที่ปรับให้เข้ากับชี วิตของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ครู และผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูท้ ี่ ร่วมกันพัฒนา หรื อสร้ างหลักสู ตรสาหรั บตนเองขึ้ นมาตามสภาพของ
เหตุการณ์หรื อปั ญหาในขณะนั้น ดังนั้นหลักสู ตรท้องถิ่นจึงมีลกั ษณะที่สาคัญ ดังนี้
3.1 เป็ นหลักสู ตรที่ตอบสนองชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยนที่เป็ นปัจจุบนั เพื่อนาไปสู่ การเตรี ยม
อนาคต รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่ องของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวตั น์
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู้
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันและเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตน
3.2 เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาจากความต้องการหรื อสิ่ งที่เป็ นปั ญหา ที่สอนให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้เพื่อการแก้ปัญหา
3.3 เป็ นหลักสู ตรระยะสั้นที่เป็ นปั จจุบนั และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ในปัจจุบนั
3.4 เป็ นหลักสู ตรที่บูรณาการกับวิชาต่างๆ และบูรณาการกับชีวติ จริ งได้ เป็ นหลักสู ตร
ที่ได้มาจากสภาพปั ญหาหรื อความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชนอย่างแท้จริ ง
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3.5 เป็ นหลักสู ตรที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามระดับความสามารถ
และตรงกับสภาพปั ญหาของตนเอง โดยครู เป็ นเพียงผูร้ ่ วมวางแผนให้คาแนะนาชี้ แนะ และอานวย
ความสะดวกเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างสู งสุ ด
4. กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เป็ นการนาหลักสู ตรแม่บทมาปรั บปรุ งให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น หรื อเป็ นการพัฒนาหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน มี
ลักษณะที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรและสภาพท้องถิ่น การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นมีความ
จาเป็ นต้องศึกษาลักษณะของท้องถิ่นแล้วนามาทดลองสร้างหลักสู ตรและปรับให้หลักสู ตรมีความ
เหมาะสมต่อผูเ้ รี ยนและความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ โดย ใจทิพย์ เชื้ อรัตนพงษ์ (2539) ได้เสนอ
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นสามารถทาได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1) การจัดทาหรื อสร้างโครงสร้างหลักสู ตรรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตร
แม่บทให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่น หรื อสร้างหลักสู ตรย่อยในระดับ
ทองถิ่นขึ้นมาเสริ มหลักสู ตรแม่บท
2) การปรับหลักสู ตรแม่บทให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ซึ่ งสามารถดาเนินการ ได้ดงั นี้
3) ปรับ เพิ่ม และ/หรื อ ขยายเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสู ตรแม่บท
4) ปรับ เพิ่ม และ/หรื อ ขยายกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ ม
5) ปรับ เพิม่ และ/หรื อ จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนขึ้นมาใหม่
6) การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นในลักษณะหลักสู ตรระยะสั้นสาหรับท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่มีหลักสู ตรแม่บทเป็ นกรอบ
อุดม เชยกีวงศ์ (2545) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น ดังนี้
1. การสารวจสภาพปั ญหาชุ มชน เป็ นการศึกษาความเป็ นอยู่ของชุ มชนและผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
2. การวิเคราะห์สภาพปั ญหาและกาหนดความต้องการ
3. การจัดทาผังหลักสู ตร
4. การเขียนแผนการสอน
4.1 การกาหนดหัวข้อเรื่ อง
4.2 การเขียนสาระสาคัญ
4.3 การกาหนดขอบเขตเนื้อหา
4.4 การกาหนดจุดประสงค์ทวั่ ไปหรื อจุดประสงค์ปลายทาง
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4.5 การกาหนดจุดประสงค์เฉพาะหรื อจุดประสงค์นาทาง
4.6 การกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.7 การกาหนดสื่ อการเรี ยนการสอน
5. การจัดการเรี ยนการสอน
6. การประเมินผล
สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรในระดับท้องถิ่น ให้เป็ นไป
อย่างมีระบบและเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดตั้งคณะทางาน
ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 3 กาหนดจุดมุ่งหมายสาหรับหลักสู ตรท้องถิ่น
ขั้นที่ 4 พิจารณาความเหมาะสมของหลักสู ตรกลางกับสภาพของท้องถิ่น
ขั้นที่ 5 ดาเนิ นการเลือกเนื้ อหาสาระของหลักสู ตร และ/หรื อจัดสร้างรายวิชาขึ้นมาใหม่
ขั้นที่ 6 ดาเนินการใช้หลักสู ตร
ขั้นที่ 7 ประเมินผลการใช้หลักสู ตร
ขั้นที่ 8 ทาการปรับปรุ งแก้ไข
การพัฒ นาหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เป็ นการขยายความรู ้ จ ากหลัก สู ต รแม่ บ ทให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน มีความใหม่ ทันสมัย เป็ นปั จจุบนั
และเป็ นหลักสู ตรที่ปรับให้เข้ากับชี วิตของผูเ้ รี ยน ซึ่ งครู และผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูท้ ี่ร่วมกันพัฒนา หรื อ
สร้างหลักสู ตรสาหรับตนเองขึ้นมาตามสภาพของเหตุการณ์หรื อปั ญหาในขณะนั้น
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดสวน
การตกแต่งสถานที่ (Landscape architecture) หมายถึง การพัฒนา การวางแผน และการจัด
ระเบียบพืชพรรณบนพื้นที่ส่วนบุคคลหรื อพื้นที่สาธารณะเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความสวยงามสู งส่ ง
ด้วยรสนิยม เต็มไปด้วยศิลปะ เสริ มสร้างความรื่ นรมย์ในยามปฏิบตั ิงานและสนุกเพลิดเพลินใน
ยามพักผ่อน การตกแต่งสถานที่อาจหมายความรวมถึงการจัดสวนพักผ่อน (Landscape gardening)
1. ความสาคัญของการจัดสวน
1.1 เพื่อสร้างความโอ่อ่าสง่างามหรื อเพื่อความสวยงามและน่าอยูอ่ าศัยของตัวอาคาร
1.2 เพื่อทาให้เกิดความเป็ นส่ วนตัวเมื่อมองจากภายนอกบ้าน เช่น ภายในบ้านมีสระ
ว่ายน้ า หรื อมีมุมสงบส่ วนตัว
1.3 เพื่อปิ ดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อบดบังส้วม กองขยะ
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

เพื่อลดความไม่น่ารื่ นรมย์ของตัวอาคาร เช่น อาคารรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
เพื่อช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละอองที่มีอยูใ่ นบรรยากาศ
เพื่อลดเสี ยงรบกวนจากผูค้ นและยวดยานบนท้องถนนมักใช้พมุ่ ไม้หนาหรื อไม้ยืนต้น
เพื่อเป็ นสถานที่คลายเครี ยดหลังกลับจากทางาน
เพื่อเป็ นงานอดิเรกยามว่าง

2. ความเป็ นมาของการจัดสวน
การจัดสวนต่างประเทศ มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือ สวนลอยแห่งกรุ งบาบิโลเนีย ต่อมาได้
แพร่ หลายไปยังอาณาจักรกรี ก และโรมัน และเป็ นต้นแบบของสวนในแถบยุโรป การจัดสวนของ
แต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ความเป็ นอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ ในยุค
ปัจจุบนั การตกแต่งสถานที่ให้มีววิ ทิวทัศน์สวยงาม มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาสถานที่พกั อาศัย
สถานที่ราชการ เมืองและนคร เป็ นอย่างมาก (พรรณเพ็ญ ฉายปรี ชา, 2550)
การจัดสวนในประเทศไทยที่มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือการจัดสวนในสมัยสุ โขทัย ที่
ปรากฏในหลักศิลาจารึ กสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ซึ่ งการจัดสวนส่ วนใหญ่เป็ นการปลูกไม้ผล
ต่อมาได้รับอิทธิ พลจากฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น พืชที่ปลูกในสวนไทยส่ วนใหญ่เป็ นพืชผักสวนครัว
และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ตะโก ข่อย ชาดัด ชวนชม เป็ นต้น
3. ประเภท ชนิดและรู ปแบบของสวน
3.1 ประเภทของสวน แบ่งออกเป็ น 1) สวนจีน 2) สวนญี่ปุ่น 3) สวนตะวันตก 4) สวนไทย
3.2 ชนิดของสวน แบ่งออกเป็ น 15 ชนิ ด ได้แก่ 1) สวนหิน 2) สวนกรวด 3) สวน
ทะเลทราย 4) สวนน้ า 5) สวนแขวน 6) สวนดาดฟ้ า 7) สวนพรรณไม้ 8) สวนภูเขา 9) สวนผนัง
10) สวนที่ราบ 11) สวนสมุนไพร 12) สวนหย่อม 13) สวนกระถาง 14) สวนสาธารณะและ 15)
สวนสุ ขภาพ
3.3 รู ปแบบของสวน แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบคือ 1) สวนธรรมชาติ 2) สวนประดิษฐ์
3) สวนนามธรรม และ 4) สวนจินตนาการ
4. พันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ การจัดสวน
4.1 พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน แบ่งออกเป็ น 1) ไม้ยนื ต้น 2) ไม้พมุ่ 3) ไม้เลื้อย 4) ไม้
คลุมดินและ 5) ไม้น้ า
4.2 วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน ประกอบด้วย เครื่ องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาสวน ไฟฟ้ า
วัสดุตกแต่งสวน ได้แก่ 1) หิ น 2) วัสดุอื่น ๆ 3) น้ า 4) ทางเดิน
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5. การเตรียมพืน้ ทีจ่ ัดสวน
การเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวนเป็ นขั้นตอนสาคัญก่อนการลงมือจัดสวน นักจัดสวนต้อง
ทาความสะอาดพื้นที่ที่เกิดจากการก่อสร้างให้เรี ยบร้อย แล้วปรับพื้นที่ให้ได้ระดับตามต้องการ โดย
คานึงถึงดินฟ้ าอากาศ และบริ เวณที่ใช้จดั สวน จะทาให้จดั ตกแต่งสวนได้ง่าย ช่วยให้สวนสวยงาม
และดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น
6. การออกแบบจัดสวน
ขวัญชัย จิตสารวย (2540) และพรรณเพ็ญ ฉายปรี ชา (2550) กล่าวถึงการออกแบบจัดสวน
ไว้ดงั นี้
6.1 องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้องใช้ความคิด
เลือกสรรส่ วนประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความงาม โดยอาศัยหลักของ
ธรรมชาติเป็ นแนวคิด การออกแบบจัดสวนให้มีความสวยงามถูกหลักศิลปะ ผูอ้ อกแบบจะต้องศึกษา
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนให้เข้าใจเสี ยก่อนว่าใช้วสั ดุ
อะไร หาได้ที่ไหน จัดวางรู ปแบบอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมกลมกลืนกัน องค์ประกอบศิลป์ ที่
ใช้ในการออกแบบจัดสวน ได้แก่ 1) เส้น 2) รู ปร่ างและรู ปทรง 3) ผิวสัมผัส 4) สี 5) พื้นที่วา่ ง และ
6) ลวดลาย
6.2 หลักการออกแบบจัดสวน
การออกแบบจัดสวนเป็ นการนาองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนมาจัดวาง
ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบ หลักการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางการออกแบบนั้น
จะช่ วยให้ผสู ้ นใจงานด้านนี้ สามารถวินิจฉัยคุ ณค่าทางความงามที่มองเห็นจากผลงานได้ดีข้ ึน ใน
การออกแบบโดยทัว่ ไปนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลและวางแนวคิดหลัก (Concept) ใน
การออกแบบไว้ก่อนว่าจะให้รูปแบบและเนื้ อหาโดยส่ วนรวมของงานเป็ นไปในแบบใดสนองตอบ
วัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด หลักการออกแบบจัดสวน ได้แก่ 1) เอกภาพ 2) จังหวะ 3)
ความสมดุล 4) ความกลมกลืน 5) ความแตกต่าง 6) สัดส่ วน 7) จุดเด่น
6.3 การออกแบบจัดสวน
เป็ นขั้นตอนการออกแบบจัดสวน โดยการใช้สัญลักษณ์ในการออกแบบถ่ายทอด
ออกมาเป็ นแบบแปลนให้คนอื่นสามารถเข้าใจได้ตรงกัน
6.4 การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
การประเมินราคาการจัดสวนเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการปรับปรุ งสวน หรื อการจัดสวน
ใหม่ สาหรับเจ้าของสถานที่และนักออกแบบ เพราะเจ้าของสถานที่ตอ้ งการจะทราบถึงราคาหรื อ
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ค่าใช้จ่ายจริ งในการจัดสวน โดยเจ้าของสถานที่จะบอกถึงงบประมาณคร่ าว ๆ ที่สามารถจ่ายได้และ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ นักออกแบบจะช่วยออกแบบและคานวณให้ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นระหว่างงบประมาณ
ของเจ้าของสถานที่ตอ้ งการ โดยการตัดทอนหรื อเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ถ้าการประเมินราคาสู งกว่า
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ หรื อเพิ่มเติมการจัดสวนให้มากขึ้นเมื่อมีงบประมาณเหลือ
7. การวางแผนการจัดสวน
การศึกษาความรู ้พ้ืนฐานการจัดตกแต่งสวนให้เข้าใจ และการสื บค้นข้อมูลท้องถิ่น
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ เครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อวัสดุที่เกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดตกแต่งสวน จะช่วยให้สามารถสร้างผลงานการจัดสวนอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทกั ษะ
การทางานร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู ้ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
8. การปฏิบัติงานจัดสวน
8.1 การเตรี ยมหลุมปลูกต้นไม้
8.2 การกาจัดวัชพืช
8.3 การจัดวางก้อนหิ น
8.4 การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ และไม้คลุมดิน
8.5 การปูหญ้า
8.6 การปูทางเท้า
9. การประเมินผลงานการจัดสวน
การจัดการในการประกอบธุ รกิจการจัดสวนที่ครบวงจรเป็ นการกระทาที่ครอบคลุมถึง
การที่ผจู ้ ดั สวนมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวนที่ถูกต้องตามหลักการจัดสวน
การจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม การรู้จกั เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และพรรณไม้ มีการวางแผนและ
ปฏิบตั ิตามแผน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลงานการจัดสวนเพื่อปรับปรุ งแก้ไขในการดาเนิ นงานให้
ประสบผลสาเร็ จและเจริ ญก้าวหน้า ข้อมูลที่จาเป็ นในการวิเคราะห์ผลงานนั้นเป็ นข้อมูลที่ได้มาจาก
การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
บริบทของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
1. ประวัติของโรงเรี ยน
โรงเรี ย นโนนหันวิ ทยายนได้รั บประกาศจัดตั้งให้ เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนต้น
สายสามัญตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการตั้งโรงเรี ยนรัฐบาล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2524 ให้ชื่อว่า โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ให้รับนักเรี ยน 3 ห้องเรี ยน รวมจานวนนักเรี ยน 152 คน
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โรงเรี ยนยังไม่ได้รับประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน จึงอาศัยเรี ยนที่หอประชุ มโรงเรี ยนชุ มชนโนนหันวัน
ครู ทางราชการแต่งตั้งให้นายอนันต์ อิสสระพงษ์ รักษาการตาแหน่งครู ใหญ่ กรมสามัญศึกษาได้
แต่งตั้งนายบรรจบ ค่าคูณ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุ มแพศึกษา มาดารงตาแหน่ งครู ใหญ่ และ
ได้ยา้ ยมาเรี ยนที่อาคารชัว่ คราว เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 บ้านมิตรภาพ ตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ในปี การศึกษา 2525 ในเนื้อที่ 45 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน เปิ ดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ผูเ้ รี ยนจานวนทั้งสิ้ น 1,123 คน จานวน 33 ห้องเรี ยน มีครู 34 คน ครู อตั ราจ้าง 24 คน
เจ้าหน้าที่ 4 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน และลูกจ้างชัว่ คราว 5 คน
2. สภาพปัจจุบนั ของโรงเรี ยน
2.1 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 108 หมู่ 9 บ้านมิตรภาพ ถนน มลิวรรณ
ตาบล โนนสะอาด อาเภอ ชุ มแพ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณี ย ์ 40290 โทรศัพท์ 0-4339106-7
โทรสาร 0-4339136-8 e-mail - nonhunwit@hotmail.com website http://www.nonhan.ac.th
2.2 สังกัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น อาเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น
2.3 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
2.5 ปรัชญาโรงเรี ยน
คุณธรรมนาหน้า การศึกษาประเสริ ฐ ล้ าเลิศพลานามัย
2.6 วิสัยทัศน์
“พัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มุ่งสู่ มาตรฐาน บริ หารแบบมีส่วนร่ วม
สื บสานความเป็ นไทย ดารงไว้ซ่ ึงคุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2.7 พันธกิจ
1) จัดหาและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็ นสังคม แห่งการ
เรี ยนรู้
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3) พัฒนาและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกฝังจิตสานึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความ
เป็ นไทย
5) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
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2.8 เป้ าหมาย
เพื่อให้นกั เรี ยนในเขตพื้นที่บริ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถดารงชีวติ
แบบวิถีไทยอยูใ่ นสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข
2.9 ลักษณะของชุมชน
ลักษณะเด่นของชุมชน เป็ นชุมชนที่อยูใ่ นเขตรอยต่อสามจังหวัด มีผนู ้ าชุมชน
ที่มีความรู ้ความสามารถและสนใจงานด้านการศึกษา ให้การดูแลช่วยเหลือโรงเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา
มีการประสานงานระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนอยูเ่ ป็ นประจา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้
หลากหลาย มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น งานสงกรานต์ยอ้ นยุค งานแห่ เทียนพรรษา
งานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ
2.10 ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เด่นที่สุด
องค์ความรู ้ของภูมิปัญญาที่เด่น ได้แก่ หมอนวด หมอสู่ ขวัญ หมอแคน หมอลา
สรภัญญะ ผญา ทอผ้าพื้นเมือง จักสาน ทาดอกไม้จากดินญี่ปุ่น แหนมหมู ผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้ไผ่
มีการส่ งเสริ มประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสภาวัฒนธรรมตาบลโนนสะอาด มีแหล่งเรี ยนรู ้ไร่ นา
สวนผสม
2.11 อาชีพในชุมชน
อาชีพสาคัญในชุมชนคือเกษตรกร นอกจากการทานาแล้ว ยังมีการปลูกพืชผัก
ได้แก่ พริ ก มะเขือ เป็ นอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม มีการปลูกพืชสมุนไพร และผงสมุนไพรเป็ น
สิ นค้าโอท้อปที่มีชื่อเสี ยง ร้านจาหน่ายพันธุ์ไม้และรับจัดสวนในท้องถิ่น มีจานวน 6 ร้าน คนชุ มชน
สนใจการจัดสวนและการสะสมพันธุ์ไม้ประดับบ้านเรื อน ถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การจัดสวนได้
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น
1. งานวิจัยภายในประเทศ
จริ ยา ศรี เพชร (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง คลองมหา
สวัสดิ์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทดลองใช้หลักสู ตร และประเมินการพัฒนาหลักสู ตร
เกี่ยวกับผลการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการทาโครงงานและศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
หลักสู ตร โดยทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 15 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2550 เป็ นเวลา 20
ชัว่ โมง เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วย 1) หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ แบบประเมิน
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ความสามารถในการทาโครงงาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรี ยน
และผูเ้ กี่ยวข้องเห็นความสาคัญและต้องการให้นาผูร้ ู ้ทอ้ งถิ่นร่ วมจัดการเรี ยนและประเมินผล 2) ผล
การพัฒนาหลักสู ตร พบว่า หลักสู ตรประกอบด้วยแนวคิ ด หลักการ จุ ดหมาย คาอธิ บายรายวิชา
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้าง เวลาเรี ยน ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ แนว
ทางการจัดการเรี ยนรู้ สื่ อการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู้
เนื้ อหาหลักสู ตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็ นมาของคลองมหาสวัสดิ์ 2) ความสาคัญของ
คลองมหาสวัสดิ์ 3) บทบาทของคลองมหาสวัสดิ์กบั วิถีชีวิตของคนในอดีตและปั จจุบนั 4) สภาพ
ภูมิศาสตร์ 5) แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ 6) การอนุ รักษ์คลองมหาสวัสดิ์ และหลักสู ตรมีความ
สอดคล้อง 3) ผลการทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านคลอง
มหาสวัสดิ์ ขณะทดลองใช้หลักสู ตร พบว่านักเรี ยนมีความกระตื อรื อร้ น มีความร่ วมมือในการ
ท างานกลุ่ ม และสนใจปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อม 4) ผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
หลัก สู ตร พบว่า นัก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ คลองมหาสวัส ดิ์ ก่ อนและหลัง ใช้หลัก สู ต ร
แตกต่ างกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 นัก เรี ยนมี ความสามารถในการท าโครงงาน
เกี่ยวกับการอนุ รักษ์คลองมหาสวัสดิ์ระดับสู ง นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรและ
เห็นว่าหลักสู ตรเรื่ องคลองมหาสวัสดิ์ทาให้นกั เรี ยนรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
สมาน ไกรทัต (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เรื่ อง พืชพื้นบ้าน ตาบลชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยการสารวจความต้องการ
ของชุ มชน ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา จานวน 5 คน ผูน้ าชุ มชน จานวน 2 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 15 คน ประชากรที่ ใ ช้ทดลองได้แก่ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1
จานวน 25 คน ใช้เวลา 18 ชัว่ โมง ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินหลักสู ตร โดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินแบบปุยแซงส์ พบว่า หลักสู ตรท้องถิ่ น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่ อง พืชพื้นบ้าน ตาบล
ชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพสู ง คือ มีค่า P.M. 12.95 2) ผลการ
ทดลองใช้ห ลัก สู ต รพบว่า หลัก สู ต รที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยพิ จ ารณาจาก (1) ผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่ นหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน (2)
นักเรี ยนที่ผา่ นการเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น มีคะแนนรวมทักษะการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่นหลังเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ
84.04 และ (3) นักเรี ยนที่เรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พืชพื้นบ้าน มีเจตคติต่อการ
เรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่นเฉลี่ยร้อยละ 88.48
สุ นิสสัย มาต้น (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ในระดับช่วงชั้นที่ 3 เรื่ อง การทาปลาส้มสมุนไพร
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ของโรงเรี ยนด่านแม่คามันพิทยาคม อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อหลักสู ตร กลุ่มทดลองได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยนด่าน
แม่ ค ามันพิ ท ยาคม อาเภอลับ แล จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ จานวน 25 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลการหา
ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรมีประสิ ทธิ ภาพ 83.06/80.13 ซึ่ งสู งกว่ามาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้
และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อหลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนมีวามพึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อหลักสู ตรท้องถิ่ นสาระการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติ ม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับช่ วงชั้นที่ 3 เรื่ อง การทาปลาส้มสมุนไพรของโรงเรี ยนด่านแม่คามันพิทยาคม อาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
ไพรสัณฑ์ คาเอี่ยม (2552) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง พืชสมุนไพร
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 หา
ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรท้องถิ่ นตามเกณฑ์ป ระสิ ทธิ ภาพ 8/80 และเปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง พืชสมุนไพร
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดย
ทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านโนนเลี ยง สานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 5 จานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง พืช
สมุนไพร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีความสอดคล้องกับความสนใจและพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 2) หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง พืชสมุนไพร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ 90.05/90.25 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ที่สอนด้วยหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง พืชสมุนไพร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนใช้หลักสู ตรท้องถิ่ นอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .01
ธัญ ดา ไตรวนาธรรม (2552) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาหลัก สู ต ร เรื่ อ ง การประดิ ษ ฐ์
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ซึ่ งขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรมีดงั นี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร
เรื่ อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 2) พัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง การประดิ ษฐ์ผลิ ตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พ ตาม
แนวเศรษฐกิ จพอเพียง 3) ทดลองใช้หลักสู ตร 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตร โดย
ทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล
จานวน 52 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นเวลาทั้งหมด 16 คาบ ผลการวิจยั พบว่า 1)
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ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องต้องการให้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่ อง การประดิ ษฐ์ผลิ ตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พ ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงและจัดกิ จกรรม
การเรี ย นรู้ โดยให้นักเรี ยนศึกษาจากของจริ ง โดยมี ครู ผูส้ อนและผูเ้ ชี่ ย วชาญงานประดิ ษฐ์ร่วม
จัดการเรี ยนรู้ และประเมิ นผล 2) ผลการพัฒนาหลัก สู ตรพบว่า หลัก สู ตรประกอบด้วย แนวคิ ด
หลักการ จุดหมาย คาอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรี ยนรู้
โครงสร้างหลักสู ตร/เวลาเรี ยน แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
และการวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) เรื่ อง ผ้าน่ าฉงน 2) การ
ประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้าไหมเป็ นของใช้ 3) ประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้าเป็ นของประดับตกแต่ง
หลักสู ตรมีความเหมาะสม โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 3) ผลการทดลองใช้
หลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ พร้ อมกับร่ วมมือกันใน
การทากิ จกรรมกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันเป็ น
อย่า งดี 4) ผลการประเมิ นและปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รพบว่า นัก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ งาน
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าก่อนและหลังการใช้หลักสู ตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยนมีความสามารถในการประดิษฐ์
ผลิ ตภัณฑ์จากเศษผ้าอยู่ในระดับสู ง และนักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อหลักสู ตรอยู่ในระดับเห็ นด้วย
ปานกลาง
ประภาพรรณ โซ่ มาลา (2554) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง การทาขนม
นางเล็ด กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนและผูป้ กครอง จานวนทั้งสิ้ น
17 คน 2) นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นหนองโก จ านวน 9 คน 3) นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ จานวน 20 คน และ 4) ครู จานวน 10 คน
และผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง การทาขนม
นางเล็ด เป็ นหลักสู ตรที่นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เนื้ อหาสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่ น จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เรี ยนรู้ตามสภาพ
จริ ง (Authentic learning) โดยใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาและใช้เทคนิ คการประเมินตาม
สภาพจริ ง (Authentic assessment) เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ในการทาขนมนางเล็ด มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน 2) ผลการประเมินหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง การ
ทาขนมนางเล็ด (1) ผลการประเมิ นระหว่างการใช้หลักสู ตร ด้านจิ ตพิสัย (Affective domain)
นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความขยัน ความอดทน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน และ
ความรั บ ผิดชอบ) ผ่า นเกณฑ์อยู่ระดับ พอใช้ข้ ึ นไป ด้า นทัก ษะพิ สั ย (Psychomotor domain)
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นักเรี ยนมีความสามารถในการทางาน (ทักษะการทางานร่ วมกัน ทักษะกระบวนการทางาน และ
ทักษะในการแสวงหาความรู ้) มีความสามารถในการแก้ปัญหา (การรับรู ้และเข้าใจ คิดหาทางเลือก
เลื อกทางเลื อกในการแก้ปัญหา ดาเนิ นการแก้ปัญหา ประเมินผลและสรุ ปผล) ผ่านเกณฑ์อยู่ใน
ระดับพอใช้ข้ ึนไป และการประเมินคุณภาพของผลงาน พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถพิมพ์แผ่น
ข้าวและทาขนมนางเล็ดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive domain) จาก
การประเมินระหว่างเรี ยน พบว่า นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจการทาขนมนางเล็ดผ่านเกณฑ์
ประเมินอยู่ระดับพอใช้ข้ ึนไป (2) ผลการประเมินหลังการใช้หลักสู ตร นักเรี ยนจานวนร้อยละ
85.00 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และนักเรี ยน
ครู และผูป้ กครอง ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยอย่างมากต่อหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง การทาขนมนางเล็ด ใน
ด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยเบื้องต้น กระบวนการเรี ยนการสอน และผลผลิต
นงเยาว์ พึ่งสว่าง (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
บ้านยางคา จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการสารวจพบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 จานวนร้อยละ 80 ต้องการเรี ยนงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 4 คน
พร้ อมที่จะสอนการสานกระติ บข้าวให้แก่ นกั เรี ยน 2) ผลการสร้ างและทดลองใช้หลักสู ตร (1)
ร่ างหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ประกอบด้วยหัวข้อ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างเนื้ อหา เวลาเรี ยน แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินร่ างหลักสู ตร โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าองค์ประกอบของ
หลักสู ตรมี ความเหมาะสมและสอดคล้องสั มพันธ์ กนั (2) การทดลองใช้หลักสู ตร ดาเนิ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 แผน พบว่า จานวนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
80 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ (Cognitive domain) คิดเป็ นร้อยละ 82.41 ด้านทักษะกระบวนการ
(Psychomotor domain) คิดเป็ นร้อยละ 100 และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective domain)
คิดเป็ นร้อยละ 92.13
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
ฮอบคินส์ (Hopkins, 1985) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การจัดหลักสู ตรท้องถิ่ นสาหรั บ
Valley View School ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่มีกระทบต่อการจัดหลักสู ตร คือ ปั ญหา
การปรับใช้แผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน ขาดหลักสู ตร
ที่มีเฉพาะท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นไม่เรี ยกร้องให้มีการจัดหลักสู ตรระดับท้องถิ่นของตน ไม่มี
การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร
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ทาแวง (Tawang, 1995) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นและรู ปแบบการ
คิดเรื่ องการให้การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับความเชื่ อในการดูแลสุ ขภาพแต่ละท้องถิ่ นเพิ่มขึ้น เมื่อนาไปใช้
สอนกับ ท้องถิ่ นที่ มี ลกั ษณะเดี ยวกันยัง ให้ผลสั มฤทธิ์ เหมื อนเดิ ม การนาไปสอนพบว่าด้านการ
ฝึ กอบรม ส่ วนด้านเนื้อหา ด้านทักษะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สรุ ปสาหรับรู ปแบบการคิด ด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เบรี ยทับท์ (Breithaupt, 1997) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรโดยการร่ วมมือกันโดยเน้น
รู ปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนสาหรับหุ ้นส่ วนระหว่างโรงเรี ยนกับมหาวิทยาลัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการทดสอบต้นแบบนาร่ องที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้การเรี ยนที่อาศัยคอมพิวเตอร์
เป็ นพื้นฐานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการสนับสนุ นหลักสู ตรของตน กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
ฝึ กสอนระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ที่ ก าหนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าบัง คับ – แกน คอมพิ ว เตอร์ และได้รั บ
ประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ เฉพาะจากการเรี ยนรายวิชาวิธีการสอน จากนั้นกาหนดให้นกั ศึกษา
ฝึ กสอนจับคู่กบั ครู พี่เลี้ยงที่สนใจร่ วมกันพัฒนาการสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ ภายในโครงสร้าง
ของการเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่า งโรงเรี ย นกับ มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พ บว่า 1) การพัฒนา
หลักสู ตรโดยการร่ วมมือกันเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อนักศึกษาฝึ กสอนและครู พี่เลี้ยงในการใช้
คอมพิวเตอร์ ส นับ สนุ นหลักสู ตรของพวกตน 2) นักศึ ก ษาฝึ กสอนอาจจะจัดการช่ วยเหลื อจาก
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด มาให้ ค รู พี่ เ ลี้ ยงก็ ไ ด้ และ 3) ความต้อ งการที่ จ ะใช้
คอมพิวเตอร์ มาสนับสนุ นหลักสู ตรจะต้องเกิดจากความต้องการใช้อย่างแท้จริ งของครู ไม่ใช่คาสั่ง
จากโรงเรี ยนหรื อจากผูบ้ ริ หารระดับเขตการศึกษา
แกดดิส (Gaddis, 1998) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ แบบมีส่วนร่ วมซึ่ ง
เป็ นกรณี ศึกษาจาก กวาซูลูเนาตาล ประเทศแอฟริ กาใต้ ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าหนึ่ งปี โดยวิธีการทา
ให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมรั บรู ้ และเปิ ดโอกาสให้ครู นักเรี ย น และชุ มชนมี ส่วนร่ วมในกระบวนการ
พัฒ นาหลัก สู ต ร มี ผู ้เ ข้า ร่ ว มโปรแกรมจ านวนมาก แต่ มี ผู ้เ ข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ แ ละตัด สิ น ใจหลัก
ประกอบด้วยสตรี สองกลุ่ม ๆ ละ จานวน 10 คน กับผูว้ จิ ยั อีกหนึ่งคน อายุระหว่าง 24-64 ปี มีภูมิหลัง
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ถึ ง มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นอกจากนี้ ยัง มี ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ ด้ว ย
การศึกษาอาศัยวิธีการวิจยั เชิ งคุณ ภาพและวิธีการตีความ โดยมุ่งเน้นศึกษาลักษณะของธรรมชาติ
ของบริ บทและการร่ วมมือในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ลักษณะเด่นของวิธีการที่มีส่วนร่ วมที่
เกิ ด ขึ้ น คื อ 1) การศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู ้ เป็ นกลุ่ ม โดยเปลี่ ย นมาตรฐานและกฎเกณฑ์ใ น
กระบวนการเรี ยนการสอน 2) การระบุปัญหาและตัวอย่าง คือ ปั ญหาและตัวอย่างทางคณิ ตศาสตร์
เกิดขึ้นอย่างไร และติดตามแก้อย่างไร 3) การประสานงานด้านแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นแผน
ซึ่ งจัดขึ้นเพื่อติดตามปั ญหาและหัวข้อคณิ ตศาสตร์
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ค่ า นิ ย มและความเชื่ อที่ ใ ช้มี ผ ลกระทบต่ อลัก ษณะต่ า ง ๆ 3 ลัก ษณะ คื อ ความเชื่ อ
เกี่ ย วกับ คณิ ตศาสตร์ ความเชื่ อเกี่ ย วกับ การสอนและการเรี ยน และค่ านิ ย มเกี่ ย วกับ สั ง คมและ
การเมือง โดยอิทธิ พลของสิ่ งเหล่านี้ แตกต่างไปในแต่ละลักษณะ เช่น ค่านิ ยมและความเชื่ อในการ
เจรจาต่ อรอง จะชี้ นาพัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ เป็ นกลุ่ ม ๆ ส่ วนอี กสองลักษณะเบื้ องต้นจะถู ก
ปรับเปลี่ ยนไปตามความมุ่งหมายและวิสัยทัศน์หรื อความคิดของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมและนักวิจยั
นอกจากนี้แนวความคิดหรื อวิสัยทัศน์ของผูเ้ ข้าร่ วมที่ใช้ในการระบุปัญหาและตัวอย่าง จะทาให้เกิด
การจาแนกความแตกต่างของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรที่ปรากฏอยู่ในวิธีการพัฒนาหลักสู ตร
ทัว่ ไปในเอกสารพัฒนาหลักสู ตร
ผลของการเสนอแนะว่า มีลกั ษณะสาคัญของบทบาทของผูพ้ ฒั นาหลักสู ตและครู อยู่ 5
ประการ ที่ใช่ในการพัฒนาหลักสู ตรแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งบทบาทดังกล่าวมีประโยชน์หลายประการ
ต่อหลักสู ตรและการสอนที่สามารถนามาประสมประสานกันในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
วิธเทอร์ (Wither, 2000) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น และการจัดการศึกษา
พื้ นฐาน เพื่ อพิ จารณาข้อมู ล เกี่ ย วกับ การพัฒนาหลัก สู ตรท้องถิ่ นของสถาบันการศึ ก ษา YVLE
พบว่ า โรงเรี ยนมี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐานของหลั ก สู ต รว่ า ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ทาให้เด็กเกิดความคิด ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่ วนของเด็ก
กับ สิ่ ง แวดล้อม ให้ โอกาสนัก เรี ย นได้แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ ก ับ ชุ ม ชน ซึ่ งหลัก สู ตรได้พ ฒ
ั นาทุ ก
ระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เน้นในเรื่ องระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด โดยร่ วมมือกัน
ระหว่างครู ชุ มชน นักเรี ยนและผูน้ าชุ มชนจะจัดเนื้ อหากิจกรรมการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานซึ่ ง
เป็ นที่ยอมรับ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น สรุ ปได้ว่า หลักสู ตรหมายถึ ง
มวลประสบการณ์ ที่สร้ างขึ้นให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อให้
ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู้ พัฒนาตนเองและสามารถนาไปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน โดยองค์ป ระกอบของ
หลักสู ตร ประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมาย (Aims) 2. เนื้ อหาวิชาและประสบการณ์ (Subject matter
and experience) 3. กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Activities) และ 4. การประเมินผล (Evaluation)
ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 4 ส่ วน ต้องมีความสัมพันธ์และมีผลต่อเนื่ องกัน หลักสู ตรจะมีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงใดขึ้นอยูก่ บั กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การจัดทาหลักสู ตร
ขึ้ นใหม่ หรื อปรั บปรุ งหลักสู ตรที่ มีอยู่ให้ดีข้ ึ น รวมถึ งกระบวนการวางแผนจัดกิ จกรรมสาหรั บ
ผูเ้ รี ยน โดยให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
พฤติกรรมตามที่กาหนด งานวิจยั ที่ศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับ 4 ขั้นตอน
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอน
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ที่ 2 การออกแบบหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วยการพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตร และการนาโครงร่ าง
หลักสู ตรที่ได้ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและสอดคล้อง แล้วนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาทาการปรับปรุ งหลักสู ตรอีกครั้ง ขั้นตนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตร
ขั้นตอนที่ 4 การปรั บปรุ งหลักสู ตร นาข้อมูลจากการทดลองมาทาการปรับปรุ งหลักสู ตรในส่ วน
ของเนื้อหา และรายละเอียดบางประการภายในหลักสู ตร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับแนวคิด และงานวิจยั ต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
หลัก สู ต ร พบว่า การพัฒ นาหลัก สู ตรท้อ งถิ่ น เรื่ อ ง สวนสวยด้ว ยสองมื อ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ควรมี ความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน สามารถนาไปใช้ใ น
ชี วิตประจาวันได้จริ ง เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริ งโดยการวางแผนออกแบบ และปฏิบตั ิงานในพื้นที่
จริ ง ประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่ น และสามารถสรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่ งมีนกั การศึกษาเสนอแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรดังนี้ คือ ไทเลอร์ (Tyler, 1950)
ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร ไว้ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนหลักสู ตร (Curriculum planning) โดยอาศัยการระดมความคิด
แสวงหาคาตอบ 4 ประการต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดทาหลักสู ตร คือ
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาของสถานศึกษาคืออะไร
2. การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาดังกล่าว นักเรี ยนจะต้องใช้ประสบการณ์
การศึกษาและการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
3. ประสบการณ์ การศึ กษาของนักเรี ยนดังกล่ าว จะมี หลักและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างไรให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
4. เพื่ อให้ ม นั่ ใจว่า นัก เรี ย นบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ตรตามที่ ก าหนดไว้ จะมี
วิธีการประเมินผลคุณภาพของหลักสู ตรได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร (Curriculum development) จากขั้นตอนการวางแผน
หลักสู ตร ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปกาหนดเป็ นแนวคิดในการจัดทาหลักสู ตรให้ครอบคลุมประเด็น
สาคัญโดยแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรไทเลอร์ เน้นกระบวนการสารวจ ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลที่
จาเป็ นต่อการกาหนดเป้ าหมายของการจัดการศึกษาจาก 3 แหล่งข้อมูลแรก หรื อแหล่งข้อมูลด้าน
สังคม ได้แก่ การศึกษาค่านิ ยม ความเชื่ อ และบรรทัดฐานการดารงชี วิตของคนในสังคมโครงสร้าง
ที่สาคัญของสังคม รวมทั้งความมุ่งหวังจากคนในท้องถิ่น ชุ มชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ แหล่งข้อมูลที่
สอง คือแหล่งข้อมูลด้านนักเรี ยน ได้แก่ ความต้องการ ความเข้าใจ ความสามารถ และคุณลักษณะที่
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พึ ง ประสงค์ สมรรถนะ ตามที่ หลัก สู ต รแห่ ง ชาติ ต้องการ และแหล่ ง ที่ ส ามจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยั ที่สรุ ปผลการวิจยั และข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ ซึ่ งเมื่อ
รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วต้องนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลเป้ าหมายของการจัดการศึกษา
และเมื่ อก าหนดเป้ าหมายได้แล้ว ต้องนามาศึ ก ษาร่ วมกันกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องนักจิ ตวิท ยา
การศึกษากลุ่มต่างๆ เพื่อนาผลการวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้มาผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานด้าน
ปรัชญาการศึกษา จึงสามารถสรุ ปเป็ นจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้ชดั เจนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขั้น ตอนที่ 3 การเลื อ กและจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ไทเลอร์ ไ ด้เสนอเกณฑ์ใ นการ
พิจารณาเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. นักเรี ยนควรมีโอกาสฝึ กพฤติกรรมและเรี ยนรู ้เนื้อหาตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์
2. กิ จ กรรมและประสบการณ์ น้ ัน ควรจะท าให้ นัก เรี ย นพึ ง พอใจที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต าม
พฤติกรรมที่ได้ระบุไว้ในจุดประสงค์
3. กิจกรรมและประสบการณ์น้ นั ควรจะอยูใ่ นขอบข่ายความพอใจที่พึงปฏิบตั ิได้
4. กิ จกรรมและประสบการณ์ หลาย ๆ ด้านของการเรี ยนรู ้ อาจนาไปสู่ จุดประสงค์ที่
กาหนดไว้เพียงข้อเดียว ในทานองเดียวกันกิจกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพียงอย่างเดียวอาจ
ตอบสนองจุดประสงค์หลาย ๆ ข้อก็ได้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล เพื่อจะตรวจสอบดูวา่ การเรี ยนการสอนได้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่ สมควรจะมีการปรับแก้ในส่ วนใดบ้าง ควรพิจารณาจากสิ่ งต่อไปนี้
1. กาหนดจุดประสงค์ที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง
2. วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น
3. ศึกษาสารวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่ องมือที่จะวัดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
4. ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อโดยใช้เกณฑ์ใ นการพิ จารณาความเป็ นปรนัย
(Objectivity) ความเชื่อมัน่ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity)
5. การพิ จ ารณาผลการประเมิ น ให้ เ ป็ นประโยชน์ เ พื่ อ อธิ บ ายผลการเรี ย นรู้ เ ป็ น
รายบุคคลหรื อรายกลุ่ม การอธิ บายถึงส่ วนดีของหลักสู ตรหรื อสิ่ งที่ตอ้ งปรับแก้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ส่ วนเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor,Alexander
and Lewis, 1981) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับแนวคิดของไทเลอร์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสู ตร
ขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสู ตร
นอกจากนี้ Hilda Taba (1902-1967) เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับครู ผสู ้ อนในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสู ตร โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่
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1. การวินิจฉัยความต้องการ (Diagnosis of needs) การศึกษาความต้องการเป็ นสิ่ งที่มี
ความสาคัญเป็ นอันดับแรก ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร (ครู ) จะต้องวินิจฉัยประสบการณ์ ความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยนเพื่อนามากาหนดเนื้อหาของหลักสู ตร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Formulation of objectives) เมื่อทราบความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนหรื อของสังคมแล้ว ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องกาหนดวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตร ซึ่ งจะใช้
กาหนดเนื้อหาว่าจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3. การเลือกเนื้ อหา (Selection of content) ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรเลือกเนื้ อหาสาระที่จะ
นามาให้ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาโดยพิ จารณาจากวัตถุ ประสงค์ เนื้ อหาที่ เลื อกมานั้นจะต้องมี ค วามตรง
(Validity) ตามวัตถุประสงค์และมีนยั สาคัญ (Significance) ต่อผูเ้ รี ยน
4. การจัดองค์ประกอบของเนื้ อหา (Organization of content) เนื้ อหาที่คดั เลือกมาได้
นั้น ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องนามาจัดเรี ยงลาดับ (sequence) โดยใช้เกณฑ์หรื อระบบบางอย่าง ทั้งยัง
จะต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงและการเน้น (Focus) ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่จะสอนและระดับ
ของผูเ้ รี ยน
5. การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Selection of learning experiences) ผูพ้ ฒั นา
หลักสู ตรจะต้องพิจารณาเรื่ องของการจัดเรี ยงลาดับประสบการณ์ และจะต้องเลือกวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนที่จะสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
6. การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Organization of learning
experiences) การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรี ยนรู้ ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องคานึ งถึ ง
ยุทธศาสตร์ การสอนที่สาคัญคือการพัฒนากระบวนการสร้างมโนทัศน์ (Strategic of concept
attainment) และคานึ งถึงคาถามสาคัญ ได้แก่ จะทาอย่างไรให้เนื้ อหาสาระสอดคล้องกับประสบการณ์
และความสนใจของผูเ้ รี ยน และจะทาอย่างไรให้การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. การวินิจฉัยว่าสิ่ งที่จะประเมิ นคืออะไรและจะใช้วิธีการและเครื่ องมือใดในการ
ประเมิน (Determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it) นักหลักสู ตร
จะต้องประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยจะต้องตอบคาถามว่า
จะประเมินคุณภาพของการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะใช้เครื่ องมือและวิธีการใดในการประเมิน
นอกจากแนวคิ ดนักการศึ กษาที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีผลการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนา
หลักสู ตร โดยระบุข้ นั ตอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น งานวิจยั
ของ จริ ยา ศรี เพชร (2550) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึ กษาเรื่ องคลองมหาสวัสดิ์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล

67

พื้นฐาน วิเคราะห์ หลักสู ตรสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุท ธศัก ราช 2544 ศึ ก ษาความต้องการของ
นักเรี ยน ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ ได้แก่
ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองนักเรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น ศึกษาข้อมูล
ท้องถิ่นคลองมหาสวัสดิ์ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา โดยหลักสู ตรฉบับร่ างประกอบด้วย
แนวคิด หลักการ จุดหมาย คาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้าง
ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ เวลาเรี ยน แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษา นาหลักสู ตรที่
พัฒ นาไปทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้า นคลองมหาสวัส ดิ์ สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตร โดย
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในเรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ ความสามารถในการทาโครงงานของ
นักเรี ยน และความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ ทานองเดี ยวกันกับ
งานวิจยั ของธัญดา ไตรวนาธรรม (2553) ได้ทาการพัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้า สู่ ง านอาชี พ ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2โดยมี
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร
เรื่ อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า สู่ งานอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการ
ศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์หลักสู ตร ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ สอบถามความ
คิดเห็นและความต้องการของนักเรี ยน ผูอ้ านวยสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู้ อน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี 3 คน เกี่ ย วกับ ความต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุ งหลักสู ตร ก่อนนาหลักสู ตรไปทดลอง
ใช้ ขั้น ตอนที่ 3 ทดลองใช้ห ลัก สู ต ร เป็ นการน าหลัก สู ต รไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศสตรี วิทยา พุทธมณฑล โดยทาการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยั แบบ Pre Experimental research แบบ The One Group Pretest – Posttest Design และ
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง แก้ไขให้
ได้หลักสู ตรฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ
สงัด อุทรานันท์ (2532) 4 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน โดยอาศัย การระดมความคิ ด แสวงหาค าตอบ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาของสถานศึกษา การจัดหลักสู ตรท้องถิ่น ความต้องการของผูเ้ รี ยน
เนื้ อหาหลักสู ตร หลักและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ จากผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน ผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ น ผูป้ กครอง
นักเรี ยนและนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน กาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตร คัดเลือกและจัดเนื้ อหา กาหนดวิธีการประเมินผล จัดทาเอกสารประกอบหลักสู ตร มีการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตรก่อนนาไปใช้โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตร ด้านเนื้ อหา ด้านการวัดและ
ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตร โดยการ ดาเนินการสอนตามหลักสู ตรและนิเทศการ
ใช้หลักสู ตร บันทึกผลการใช้หลักสู ตรเพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อจะตรวจสอบว่าการ
เรี ยนการสอนได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่ สมควรจะมีการปรับแก้ในส่ วนใดบ้าง
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ขั้นตอนที่ 1 (วิจยั ) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
โนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
2. ศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และรู ปแบบของ
หลักสูตร
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
สอนโครงงานอาชีพ ผูร้ ู ้ในท้องถิน่ ผูป้ กครองนักเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู ้ อน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กระบวนการ
ปฏิบตั ิจากเอกสารตารา
5. ศึกษาข้อมูลการจัดสวนและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 (พัฒนา)

ขั้นตอนที่ 3 (วิจยั )

ขั้นตอนที่ 4 (พัฒนา)

พัฒนาหลักสูตร

ทดลองใช้หลักสูตร

ประเมินผลและปรับปรุ ง

1. ทดสอบการเรี ยนรู ้ก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น
2. นาหลักสูตรไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหัน
วิทยายน จานวน 33 คน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้หลัง
การใช้หลักสูตรท้องถิ่น

1. ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ
2. ผลการปฏิบตั ิงานจัดสวน
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ

พัฒนาหลักสูตร
1. วิสยั ทัศน์
2. หลักการ
3. จุดหมาย
4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ผลการเรี ยนรู ้
7. สาระการเรี ยนรู ้
8. โครงสร้างรายวิชา
9. แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
10. สื่ อการเรี ยนรู ้
11. การวัดผลและประเมินผล
12. หน่วยการเรี ยนรู ้
13. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผลการประเมิน
ผ่าน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์

ปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร
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แผนภูมิที่ 7 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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