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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

    การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการจะศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนนํารองและเครือขาย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544   สังกัดกรุงเทพ-
มหานคร  เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมประเด็นในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงนําเสนอการคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตอไปนี้

    2.1  แนวคิดดานการปฏิรูปการศึกษา
           2.1.1  ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา
           2.1.2  สาระการปฏิรูปการศึกษา
    2.2  การปฏิรูปการเรียนรู
    2.3  วิวัฒนาการทางการศึกษาไทย
    2.4  แนวคดิการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           2.4.1  ความหมายของหลักสูตร
           2.4.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544
           2.4.3  หลักสูตรสถานศึกษา

2.5 แนวคิดดานการนําหลักสูตรไปใช
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.7 สรุปกรอบการวิจัย

มีรายละเอียดดังนี้

2.1  แนวคิดดานการปฏิรูปการศึกษา

    การดําเนินการศึกษาใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     
พุทธศักราช 2540 จําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพ และเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และ
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วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข แตในปจจุบันระบบการศึกษา
ไมสามารถสรางผูเรียนใหมีคุณภาพไดตามที่มุงหวัง   สืบเนื่องจากปญหาหลายประการ   ทั้งดาน
โครงสราง กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการสนับสนุนตาง ๆ  รวมทั้ง
กระบวนทัศน  ที่ยังไมสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหม  ปญหาตาง ๆ เหลานี้ จําเปนตอง
ไดรับการแกไขอยางเรงดวนและรวดเร็วดวยการปฏิรูป

    2.1.1  ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา
       สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 2) กลาวไววา การปฏิรูปการศึกษาหมายถึง การเปลี่ยน

แปลงโครงสรางรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการ และระบบสนับสนุน
ตาง ๆ ไมวาดานงบประมาณ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี ที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนวิธีคิดใหมให
สอดรับกับสังคมใหม

       กองเทพ  เคลือบพณิชกุล  และปริญญา  อรจิราพงศ  (2545: 5)  กลาววาการปฏิรูปการ
ศึกษาหมายความวา ทําการศึกษาใหเหมาะกับยุคสมัย และบุคคล  โดยสรุปความก็คือ การพัฒนาทุกสิ่ง
ทุกอยางของบุคคลในสังคมใหเหมาะสมกับกาลสมัย

       วันชัย  ดนัยตโมนุท  (2543 : 11)  ใหความหมายของ การปฏิรูปการศึกษา คือ การปรับ
เปล่ียนการจัดการศึกษาใหเปนการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ
และเปนการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน

       พิมพันธ  เตชะคุปต  (2544 : 47)  ใหความหมายของ การปฏิรูปการศึกษา ไววา  การ
ปฏิรูปการศึกษาคือ  การเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบเปนการรื้อและปรับปรุงครั้งใหญอันไดแก
1) การบริหาร  2) หลักสูตร  3) กระบวนการเรียนการสอน  4) วิชาชีพครู  ผูบริหาร และบุคลากรทาง
การศึกษา

       สุภาณี ลิมประวัติ  (2544 : 9)  การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง  การปรับเปลี่ยนการจัด    การ
ศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น ในดานการบริหาร หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
วิชาชีพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของประชาชน และ
สังคมที่เปล่ียนไป

       สรุปไดวาการปฏิรูปการศึกษาก็คือ  การเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง กระบวนการและ
การบริหารจัดการดานการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางของบุคคล ใหเขากับกาลสมัย
ที่เปล่ียนไป

    2.1.2  สาระการปฏิรูปการศึกษา
       การปฏิรูปการศึกษานั้น ถือวาเปนวาระแหงชาติที่ทุกคน ทุกหนวยงานตองถือวาเปน

ภารกิจที่สําคัญ ที่จะตองรวมมือกันดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพราะการศึกษาเปน
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เครื่องมือที่สําคัญยิ่ง เปนการพัฒนาคน ประเทศ ใหยืนหยัดอยูไดดวยความมั่นคง เขมแข็ง มีศักยภาพ

ในการ  แขงขันกับนานาประเทศได ซ่ึงจากการศึกษาที่ผานมา มีลักษณะของการรวมอํานาจไวที่
สวนกลาง และมีสายการบังคับบัญชามาก มีการทํางานเฉพาะสวนของตนเองไมสัมพันธกับหนวยงาน
อ่ืน ทําใหเกิดปญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามีความลาชาในการตัดสินใจตลอดจน
ความไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน สวนการเรียนการสอนของครู – อาจารย
ก็มักจะตั้งตนเองเปนศูนยกลางการเรียนรูของนักเรียน นักเรียนจึงไมไดรับการสงเสริมทางดานความ
คิดสรางสรรค ความคิดวิเคราะหสังเคราะห ไมมีทักษะในการประยุกตความรูไปใชแกปญหา จึงถือวา
การศึกษาของไทยยังดอยกวาหลายประเทศ

       ตอมาป พ.ศ. 2540 ไดมีประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใชอยูในปจจุบันที่มีการระบุ
เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาของชาติใหม คือความเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป  ( มาตรา43 )  โดยไมเก็บคาใชจาย และการกําหนดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนกรอบ
แนวคิดหลักในการปรับปรุงการศึกษาไทยใหมใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ( มาตรา 81 ) จากการที่กฏหมายดังกลาว ทําใหมีการตื่นตัวขององคกรและผูที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาไดออกมาแสดงความคิดเห็นไวหลายแงหลายมุม ดังนี้

       ประเวศ  วะสี  (2543 : 8) กลาวถึง หลักการปฏิรูปการศึกษา มี 3 ประการคือ
1) เปนการศึกษาสําหรับคนทั้งมวล (Education For All )
2) คนทั้งมวลเพื่อการศึกษา ( All For Education )
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

       เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2543 : 11-18) ไดกลาวถึงเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาไววา
การปฏิรูปการศึกษาเปนการแกปญหาการศึกษาทั้งกระบวนการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อนําไปสูเปา
หมาย การพัฒนาประเทศและการสรางคนที่พึงประสงคไดในอนาคต ระบบการศึกษาที่มีปญหาทุกๆ
ดานจึงตองไดรับการแกไข ดังตอไปนี้

1. ดานเปาหมายการศึกษา
2. ดานองคประกอบทางการศึกษา
3. ดานหลักสูตรการศึกษา
4. ดานการจัดการศึกษา
5. ดานผูสอน
6. ดานการเรียนการสอน

       กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 3) ไดเสนอแนวคิดและหลักการปฏิรูปการศึกษาไวดังนี้
1) เนนการพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพสูงขึ้น เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ
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สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข

2) การจัดการศึกษาไทย เปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เปดโอกาสใหทุกคนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา และใหมีการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต

3) การจัดการศึกษามีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการ
กระจายอํานาจ และมีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น

4) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนครู คณาจารย และบุคลากรมอือาชีพ
5) มีการระดมสรรพกําลังเพื่อการจัดการศึกษา
6) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบัน

ตางๆ  มีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
7) จัดการศึกษาอยางหลากหลายมีการใชส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

อยางเหมาะสม
       สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 4-5) กลาวถึงวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช  2544  ความสําคัญกับการปฏิรูปดานตางๆ ดังนี้
1) ปฏิรูประบบการศึกษาใหสอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบ ไมวาจะเปนการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2) ปฏิรูปการเรียนรู โดยใหความสําคัญแกหลักสูตร ผูเรียน เนื้อหาสาระ วิธีการเรียน

การสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในชุมชน
3) ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งของหนวยงานรัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และเอกชนโดยเนนการกระจายอํานาจ
4) ปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือวาเปนผูประกอบวิชาชีพ

ชั้นสูง เนนมาตรฐานและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองตอเนื่อง
5) ปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากร จากแหลง

ตางๆ มาใชเพื่อการจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากร ใหถึงผูเรียนอยางเสมอภาคและเปนธรรม มีระบบ
บริหารทรัพยากรที่มีความคลองตัวอยางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได

       กลุมงานกฎหมายสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 7-9) ไดพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่มุงจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาของไทย โดยไดกําหนดให
การบริหารการศึกษา เพื่อใหยึดหลักความมีเอกภาพในดานนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มี
การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหประชาชน
มีสวนรวม (มาตรา 9) และมาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร  การจัดการศึกษา ทั้งดาน
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วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       จากกฎหมายขางตนจะพบวา การบริหารจัดการดานการศึกษาจากเดิมที่เปนงานราชการ
บริหารสวนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ) จะมีรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม โดยจะมีการกระจายอํานาจ
ไปสูสถานศึกษามากขึ้น ในลักษณะการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management)
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหกระทรวงจะตองกระจายอํานาจการบริหารและจัดการการศึกษาไปสูเขตพื้นที่
การศึกษาในประเด็นตอไปนี้

1) ดานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถที่จะจัดทําสาระของหลักสตูรให
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินไดภายใตขอมูล  และคําแนะนําในการจัดทําหลักสูตรจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเหนือไปจากหลักสูตรแกนกลาง ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) ดานงบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาที่อยูภายใตเขตพื้นที่การ
ศึกษานั้น สามารถขอตั้งไวที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได แตเมื่อจะขอรับ งบ
ประมาณก็สามารถที่จะอนุมัติเงินประจําจากสํานักงบประมาณไดโดยตรง เมื่อจะเบิกจายหากเปนเงิน
ประจํางวดของสถานศึกษา หรือหนวยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในเขตพื้นที่ การศึกษา
หนวยงานนั้นๆ ก็อาจไดรับมอบหมายใหสามารถเบิกจายไดเองจากสํานักงานคลังจังหวัดที่สถานศึกษา
ตองอยูไดโดยตรง

3) ดานการบริหารงานบุคคล บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่
อยูภายใตเขตพื้นที่การศึกษาจะอยูในองคกรบริหารงานบุคคลเดียวกันคือ "คณะอนุกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา" (อ.ก.ค.ศ.) ซ่ึงจะมอํีานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว

4) ดานการบริหารงานทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ
แบงอํานาจใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถ
ดําเนินการศึกษาไดในบางระดับตามที่กฎหมายกําหนด เชน การจัดซื้อจัดจางตางๆ ในวงเงินตามที่
กําหนดไว

       สํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5-6) ไดกลาวถึง
ภาพรวมการปฏิรูปภารกิจการบริหารงานวิชาการ ดังนี้

1) ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ดําเนินการเพื่อนํารองการปฏิรูปการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตางๆ  6 พันธกิจ ดังนี้

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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1.2 การปฏิรูปการเรียนรู
1.3 การเทียบโอนผลการเรียน
1.4 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู
1.6 การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน

2. เปาหมายการบริหารงานวิชาการ สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใหมีศักยภาพ และสมรรถนะในการสนับสนุนสงเสริม
งานวิชาการของสถานศึกษา โดยเนนใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ และ
ศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสถานศึกษา มีการพัฒนาและบริหารงานวิชาการไดสอดคลอง
กับแนวการปฏิรูปการศึกษา

2.2  การปฏิรูปการเรียนรู

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษา  ในมาตรา
43 วา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป  ที่จะตองจัดใหทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 81 ระบุไววารัฐตองจัดการอบรมและสนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสาระของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว นําไปสูการจัด พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 เพื่อปฏิรูป  การศึกษา ซ่ึงนําไปสู
การตื่นตัวครั้งใหญ ของครู อาจารย และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา   โดยเฉพาะการปฏิรูปการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปนธงนําหรือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ดังที่ไดกลาวไวในหมวด  4  แนว
การจดัการศึกษา ซ่ึงถือวาเปนกรอบการดําเนินการทางการปฏิรูปการเรียนรู  ซ่ึงหลายหนวยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สําคัญไดกลาวถึงการปฏิรูปการเรียนรูไวดังนี้

    ประเวศ  วะสี  (2543 : ก)  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปฏิรูปการเรียนรู  หัวใจ
ของการปฏิรูปการเรียนรู คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดมนุษย  หรือผูเรียนเปนตัวตั้ง
หรือที่เรียกวาผูเรียนสําคัญที่สุด

    คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 4-5) กลาวถึงเหตุผลและความจําเปน ของการ
ปฏิรูปการเรียนรู ดังนี้
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1. ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย
2. ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความเขมแข็งของสังคมไทย
3. ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการเรียนรูยุคโลกาวิวัฒน
4. ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ครู พอ แม

ผูปกครอง และสังคมไทย
5. ปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับกฎหมาย

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มีผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
อันเปนความสําคัญของชาติ มีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา
เปนการปฏิรูปการเรียนรู ที่ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีสาระสําคัญ 8  เร่ืองใหญๆ ที่
นําไปสูการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ดังนี้

1. หลักการจัดการศึกษา (มาตรา 22) ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

2. สาระการเรียนรู (มาตรา 23) เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความ
สัมพันธของตนเองและสังคม ตลอดจนประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย การเมือง และการ
ปกครอง ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งเรื่องการจัดการ ดานคณิตศาสตร
ดานภาษา การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข การใชและการบํารุงรักษา ทรัพยากร
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใช

3. กระบวนการเรียนรู ( มาตรา 24) ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตใช เพื่อปองกันและแกไข ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระความ
รูดานตาง ๆ อยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ทั้งผูสอนและผูเรียน อาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อ และแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย พอ แม
ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา

4. บทบาทรัฐในการสงเสริมแหลงการเรียนรู (มาตรา 25) โดยการสงเสริม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
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5. การประเมินผลการเรียนรู (มาตรา 26) พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ
ประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูกันไปตามความเหมาะสม
ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา

6. การพัฒนาหลักสูตรระดับตางๆ (มาตรา 27,28) ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

7. บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ (มาตรา 29) ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบ
ครัว องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น จัดกระบวนการเรียนรู ในชุมชนเพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน รวมทั้งหาวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒนาระหวางชุมชน

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (มาตรา 30) ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับ

    คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 21) ไดกลาวสรุปวา การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ผูเรียนสําคัญที่สุด เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่

1)  มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2)  ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3)  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
4)  ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได
5)  ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน

    สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 48) ไดกลาวถึง ปจจัยเกื้อหนุน การ
ปฏิรูปการเรียนรูไว 4 ประการ คือ

1)  แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)  ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
3)  เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
4)  การเรียนรูของชุมชน
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2.3  วิวัฒนาการทางการศึกษาของไทย

    การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคม ที่จําเปนตองจัดใหเขากับสภาพแวดลอมการกระทํา
ตางๆ ของบุคคลในอดีตยอมสงผลถึงคนปจจุบัน การกระทําในปจจุบันยอมสงผลถึงอนาคต เราอาจ
กลาวไดวาการศึกษาของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงก็เปนไปตามสภาพแวดลอมทาง
สังคมผลกระทบทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสงผลตอการจัดการศึกษาของไทย  (สุนทร
จันทรตรี.2530. : 8)  ในระยะเริ่มแรกเปนที่รูจักกันวา การศึกษาเริ่มกอตั้งขึ้นจากวัด และการศึกษาเปน
เร่ืองของคนบางคนเทานั้น เชน พระสงฆ หรือผูที่จะรับราชการจนเปนประเพณีสืบตอกันวาสตรีไมจํา
เปนตองเรียนหนังสือ

    ทัศนีย ศุภเมธี  (ม.ป.ป. : 1-2)  กลาวถึงความเปนมาของการประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษา
ที่สําคัญที่สุด เพราะเปนการศึกษาภาคบังคับ ไววา

    พ.ศ. 2411 เร่ิมมีโรงเรียนขึ้นเปนครั้งแรก
    พ.ศ. 2464 ไดมีการประกาศใช " พระราชบัญญัติประถมศึกษา " ไดมีการศึกษาภาค

บังคับจัดระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ใชเวลา 5 ป
    พ.ศ. 2475 ไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติ ความมุงหมายของการศึกษาเปลี่ยนไป

จากเดิม คือ ตองการใหพลเมืองทุกคนไมเลือกเพศ ชาติ ศาสนา ใหไดรับการศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพ
และทุนทรัพย การจัดการศึกษาโดยเนนจริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษาเปนครั้งแรก ระบบ การ
ศึกษาระดับประถมศึกษาเหลือ 4 ป หลังจากนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

    พ.ศ. 2503 ไดขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปเปน 7 ป
    พ.ศ. 2520 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ แนวนโยบายการศึกษาแหงรัฐ

กลาวไววา การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ใหจัดเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหมีประโยชนครบถวนในตัวทุกระดับ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาแตละระดับ
สามารถดํารงชีพไดดวยความมั่นใจ ในความรูความสามารถของตน การจัดการศึกษาระดับประถม
ศึกษา เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถขั้นพื้นฐาน และใหสามารถคงสภาพการอาน
ออกเขียนได มีความสามารถประกอบอาชีพตามควรแกวยั และความสามารถได และสามารถดํารงตน
เปนพลเมืองดี ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข การจัดสถาน
ศึกษาระดับประถมใหจัดเปนตอนเดียวตลอด ใชเวลาเรียนประมาณ 6 ป การศึกษาวิชาชีพ ในระดับ
ประถมศึกษา มุงฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการทํางานในโรงเรียน และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
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    พ.ศ. 2521 ประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521    สาเหตุที่มีการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตร สุนทร จันทรตรี (2530 : 22) กลาวไววา

1. เพื่อใหเหมาะสมและทันกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของไทย
ในปจจุบัน

2. เพื่อใหกาวหนาทันกับวิทยาการของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและมากมาย
3. เพื่อใหมีลักษณะเปนไทยที่มีความเปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น ลดการเลียนแบบ

หลักสูตรตางประเทศ
4. เพื่อเปล่ียนวิธีสอนของครูจากยึดแบบเรียนเปนหลักสูตร และนิยมใชวิธีสอนแบบ

บรรยายมาเปนใหยึดหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเปนหลัก  และใชวิธีสอนหลายๆ   แบบให
เหมาะสมกับความมุงหมาย    นอกจากนั้นมีการบูรณาการ    เนื้อหาใหคลายกับชีวิตจริงของเด็ก ซ่ึง
หลักสูตรเดิมก็ตองการอยางนี้  แตครูไมเขาใจ

    พ.ศ. 2533 ประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) ซ่ึงเปนหลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชกันอยู ในปจจุบัน

    บันลือ พฤกษวนั (2534 : 1-2)  กลาวถึงสาเหตุของการปรับปรุงหลักสูตรมาจากสาเหตุดัง
ตอไปนี้

1. สภาพการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความสมบูรณของทรัพยากรนอยลง
มนุษยตองเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต การแขงขันในการประกอบอาชีพมีมากขึ้น การขายแรงงาน
ทั้งในประเทศ และตางประเทศมีมากขึ้น เปนสาเหตุใหประชากรสวนหนึ่งอพยพเขาเมือง และอื่นๆ
จําเปนตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการเรียนรูใหมๆ เพื่อความสามารถในการปรับตน เพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น

2. สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง
3. สภาพความเจริญทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีกาวหนา จําเปนตองฝกใหเยาวชน

เขาใจ ที่จะใชส่ิงเหลานี้อยางฉลาด และประหยัด และใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ทั้งในดาน
การประกอบอาชีพ และการอนุรักษธรรมชาติใหมากยิ่งขึ้นตามลําดับ

4. สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากสิ่งฟุมเฟอย และคาของเงินตกต่ํา เปนเหตุ
ใหตองฝกเยาวชน ใหเปนผูบริโภคอยางฉลาด รูจักตัดสินใจโดยใชเหตุผลจากขอมูลหลายลักษณะ

5. นโยบายในการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม
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6. สภาพการหลั่งไหลของวัฒนธรรมของตางชาติที่มีสวนขัดแยงวัฒนธรรมและ
ระเบียบประเพณีของไทย จําเปนตองฝกเยาวชนไทยใหรูจักประสานประโยชนจากความผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเอง และสรางความเจริญแกสังคมและประเทศชาติ

7. นโยบายของรัฐบาลยุคใหมจะทําสนามรบใหเปนตลาดการคา การลงทุนของ
ตางประเทศ จะทําใหเกิดความกระทบกระเทือนในการปรับตัวในเรื่องราคาที่ดิน การใชเงินตรา
ตางประเทศ อันอาจสงผลถึงสภาพ  การใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน ในการประกอบอาชีพในดาน
ผลิตผล ทางการเกษตรลดลง ภาวะการวางงานอาจเพิ่มขึ้นจําเปนตองพัฒนาอาชีพอิสระใหมาก และ
กาวหนายิ่งขึ้น

8. จากผลงานการวิจัยหรือการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนตัวบงชี้ใหเห็นวา
สภาพการจัดการเรียนการสอนควรไดรับการปรับปรุงโดยเฉพาะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ในภาพรวมของประเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2527 ถึง 2529 มีคะแนนเพิ่มขึ้น แลวลดลงในป
2530 ประมาณรอยละ 2-4 โดยเฉพาะกลุมทักษะคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําสุด และต่ํา
กวาเกณฑที่นาพอใจ ทางดานกลุมทักษะภาษาไทย ควรเนนใหนักเรียนมีความสามารถทางดานความ
เขาใจ การวิเคราะหวิจารณ และการสรุปความคิดรวบยอด กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต นักเรียน
ไมไดรับการฝกทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ พบ
วา แมวาครูจะสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติแตนักเรียนไมสามารถสรุปหลักการและเหตุผลในการ
ปฏิบัติได

    พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ-
ศักราช  2544 ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย ตั้งแตปการศึกษา 2544 และ 2545 ตามลําดับ
และใชในโรงเรียนทั่วไป ตั้งแตปการศึกษา 2546 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผล
และดําเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา พบวาหลักสูตรที่ใชกันมานานกวา 10 ป มีขอ
จํากัดหลายประการไมสามารถสงเสริม ใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู ไดทันการณในเรื่อง
สําคัญ ดังตอไปนี้  (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 1)

1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษา และทองถ่ิน

2. การจัดหลักสูตร และการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมิภาค จึง
จําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค
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3. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรู
ใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ  การรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําให
ผูเรียน ใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรู
จากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศได

2.4  แนวคิดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของมนุษยชาติ  การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะเห็นตัวเรงที่สําคัญในการพัฒนากําลังคนของชาติ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิไดมีความหมาย จํากัดอยูเฉพาะในการศึกษาระดับประถมศึกษา  ซ่ึงเปนการศึกษาชั้นตนเทานั้น
แตยังครอบคลุมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงบุคคลสวนใหญมีโอกาสไดเขาเรียนดวย  แมวา
ในสภาพปจจุบันรัฐจะไดสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหทั่วถึง  และพยายามใหคนไทยไดเรียนรู
ในระดับที่สูงขึ้น แตในทางปฏิบัติพบวา  การศึกษายังอยูในเกณฑที่ยังตองพัฒนาอีกเปนอันมาก และ
เพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  แทนหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง 2533)
เพื่อเปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคคลและสังคมไทย

    2.4.1  ความหมายของหลักสูตร
    สันต  ธรรมบํารุง ( 2527 : 105 )  กลาววา หลักสูตร หมายถึง ประมวลประสบการณตาง ๆ

ที่โรงเรียนและครูผูสอนจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะจุดมุงหมายที่ตั้งใจ และ
โครงสรางหลักสูตร

    คารเตอร วี กูด (Carter V. Good, 1973 : 157,  อางถึงใน  ทัศนีย  ศุภเมธี.  ม.ป.ป.: 15) ไดให
ความหมายวา หลักสูตรหมายถึง กลุมวิชาหรือประสบการณ ที่กําหนดไวใหผูเรียนไดเรียน ภายใตการ
แนะนําของโรงเรียน

    ทัศนีย ศุภเมธี ( ม.ป.ป. : 15 )  ไดสรุปความหมายของหลักสูตร คือ เอกสารที่เปนทางการ   
มีการกําหนดรายละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชาขอบขายของ
เนื้อหาวิชาพรอมทั้งจุดหมาย แนวทาง โครงสราง และวิธีการจัดการเรียนการสอนและรวมไปถึง
มวลประสบการณ
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    พิศมัย  ถีถะแกว  (ม.ป.ป.: 6)  สรุปความหมายของหลักสูตรวา หมายถึงเอกสารที่กําหนด
แผนงาน โครงการ รายวิชา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนมวลประสบการณทั้งหลายที่
สถาบันการศึกษาไดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวม
ในสังคม ไดอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ

    ธํารง บัวศรี  (2542: 7)  ไดนิยามคําวาหลักสูตรไวดังนี้ หลักสูตรคือ แผนซึ่งไดออกแบบจัด
ทําขึ้นเพื่อแสดงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ ในแตละโปรแกรมการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว

    ชูศรี  สุวรรณโชติ  (2542 : 41)  กลาววา หลักสูตร คือ ประมวลประสบการณทุกชนิดที่ครู
สรางสรรคใหกับผูเรียน  พัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุขและเจริญ
งอกงาม

    อมรา  เล็กเริงสินธุ  (2540 :7)  กลาววา หลักสูตรคือเอกสารที่บรรจุแผนงานหรือโครงการ
และเนื้อหากิจกรรมตาง ๆ ที่จะจัดใหผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทัศนคติและพฤติกรรม
ตาง ๆ อันพึงปรารถนาของสังคมนั้น ๆ อันจะทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความ
สุข  โดยที่แผนงานหรือโครงการนั้น ๆ  จะตองมีองคประกอบที่สมบูรณ คือมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนมี
การกําหนดเนื้อหาสาระ ประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบ
ระเบียบ มีการนําแผนงาน และโครงการนั้นไปปฏิบัติในสถาบันการศึกษา จนทําใหผูเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม จนสามารถวัดผลประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน

    จากที่กลาวมาพอสรุปไดวาหลักสูตรคือ  มวลประสบการณที่เปนเอกสารที่มีจุดมุงหมาย
ที่โรงเรียนและผูสอนใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา

    2.4.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไวในมาตรา 43 วา บุคคล

ยอมมีสิทธิ์เสมอกันในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองทองถ่ิน และชุมชน ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดให
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู
การฝกการอบรม การสื่อสารทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรู การเกิดจากการจดัสภาพแวดลอม สังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุน ใหบุคคลเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และมีคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
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สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา พัฒนา
สาระ และกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเนื่อง

    จากความเจริญกาวหนาทางดานตางๆ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจทุก
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพพรอมที่จะแขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก

    หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533 )  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรมวิชาการไดติดตามผล และดําเนินการวิจัย ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนาน
กวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ

    นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยว
กับสภาพปญหาในชมุชน และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนด
ใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป

    ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน เพื่อชวยกอบกู
วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบายการ
ศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ
ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อ
สรางคน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเห็นสมควร
กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  กลาวคือ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน
กําหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเปนมาตราฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
แตละกลุมสาระ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับ
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพคลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายป หรือรายภาค ให
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย

    การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญ ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสําคัญของตนเอง กับ
สังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัตศิาสตร ความเปนมา
ของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ความรูความเขาใจ และประสบ
การณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช
ภูมิปญญา ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข

    สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียน
รูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดงีามและคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดย คํานึงความแตก
ตางระหวางบุคคลของผูเรียน และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบการศึกษา

    เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาตองมี
การประชาสัมพันธ  และรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตองสนับสนุน
สงเสริมดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตร
และกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ
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จะไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใชหลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษา คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ แนวทางการวัด และประเมินผล การจัดระบบ
แนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู
ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนทั่วไป ผูปกครอง และผูเรียนมีความเขาใจและ
รับทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม

    หลักการ
    เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง

กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน

สากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทา

เทียมกัน โดยสังคมมีสวนในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียน

มีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรยีนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอน

ผลการเรียนรู และประสบการณ
    จุดหมาย
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา

มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดมุงหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการมี

ทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน ได
เหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
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5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถี

ชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาตแิละพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
    โครงสราง
    เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดไว

ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

1. ระดับชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
       ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3
       ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6
       ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1-3
       ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4-6
2. สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะ
3. หรือกระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน

เปน 8 กลุม ดังนี้
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตร
4)   สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5)   สุขศึกษาและพลศึกษา
6)   ศิลปะ

 7)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8)   ภาษาตางประเทศ
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สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม คือ
กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด
และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค

    เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุมสุขศึกษา และพลศึกษา

    กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่นๆ
สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม

    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปน
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและสนองตอบศักย
ภาพของผูเรียนแตละคน

     3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน  เชน ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

     4.  มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริย-
ธรรม และคานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ

4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6  และมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6

    มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู
ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
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ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได

    5.  เวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวดังนี้

ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ช่ัวโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ช่ัวโมง

ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ช่ัวโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ช่ัวโมง

ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ช่ัวโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200
ช่ัวโมง  โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6

    การจัดหลักสูตร
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผู

เรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย
สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการ
สรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้นกําหนด
โครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียน
เมื่อเรียนจบ 12 ป และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุมสถานศึกษาตองนํา
โครงสรางดังกลาวนี้ไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหาความพรอม เอกลักษณ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมให
ครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด

    สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหม ๆ ราย
วิชาที่มีความเขมขึ้น อยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ
และความแตกตางระหวางบุคคล ในชวงชั้นที่ 2  ชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  สําหรับชวงชั้นที่ 1 ยังไม
ควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมขึ้นควรเรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐานกอน

    สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุมในทุกชั้น ใหเหมาะสมกับธรรมชาติ
การเรียนรูและระดับพัฒนาการของผูเรียน โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับ คือช้ันประถมศึกษาปที่ 1
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ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดหลักสูตรเปนรายป และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จัดเปนหนวยกิตดังนี้
    ชวงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 และปที่ 4-6 การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของ

การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรูทาง
สังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การติดตอส่ือสาร และ
พื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและ
วัฒนธรรม

    ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนให
ผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคคลิกภาพสวนตน พัฒนา
ความสามารถ ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิต ใหมีความสมดุล ทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสรางเสริมสุขภาพ
สวนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอ

    ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะเฉพาะดาน มุงปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพมุงมั่น
พัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ

    ลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้จัดเปนหนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียน
รูที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

    การจัดเวลาเรียน
    ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป ทั้งการจัดเวลา

เรียน ในสาระการเรียนรู 8 กลุม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้งตองจัดใหมีเวลาสําหรับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม

    ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน
วันละประมาณ 4-5 ชั่วโมง ชวงชั้นนี้เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจําเปนตองพัฒนา
ทักษะพื้นฐานที่จําเปน เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่น ๆ ไดรวดเร็วขึ้น ทักษะเหลานี้
ไดแก ภาษาไทยดานการอานและการเขียน และทักษะคณิตศาสตร ดังนั้นการฝกทักษะดานการอาน
การเขียน และการคํานวณ จึงควรใชเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห
สวนเวลาที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย

    ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน
วันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทยและคณิตศาสตรอาจใชเวลาลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น สําหรับ
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การเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลงยังคงตองฝกฝน ทบทวนอยูเปนประจํา เพื่อ
พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจะมีเวลาอยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน
ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบัติงานตาง ๆ โดยจัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนประมาณรอยละ 20 สวนเวลาที่เหลือ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม

    ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป มีเวลาเรียนประมาณวันละ  4-6
ช่ัวโมง การกําหนดเวลาเรียน สําหรับกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม ควรใหสัดสวนใกลเคียงกัน แต
อยางไรก็ตามกลุมภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ยังคงมีความสําคัญ ควรจัดเวลาเรียนใหมาก
กวากลุมอื่น ๆ สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพ
สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ

    ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค โดยใหคิดน้ําหนักของ ราย
วิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิตและมีเวลาเรียน
ประมาณวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง การจัดเวลาและสาระการเรียนรูในชวงชั้นนี้เปนการเริ่มเขาสูการ
เรียนเฉพาะสาขา จึงใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรู และจัดทํา “ราย
วิชาเพิ่มเติมใหม” บางรายวิชาที่นาสนใจ หรือที่มีความยากในระดับสูงขึ้นไป เชน แคลคูลัส ใน
คณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรขั้นสูง สําหรับผูที่เรียนกลุมสาระนี้ไดดีเปนพิเศษ นอกจากนี้สถานศึกษา
สามารถปรับรูปแบบการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได ในบางกลุมสาระ เชน ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ซ่ึงยังจําเปนตองเรียนอยู อาจจัดเปนรายวิชาส้ัน ๆ หรือรายวิชาเดี่ยว หรือรวมกันใน
ลักษณะบูรณาการ เมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดเชนเดียวกัน

    การจัดเวลาเรียนดังกลาวขางตนเปนแนวทางสําหรับการจัดการศกึษาในระบบสถานศึกษา
สวนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นใหพิจารณายืดหยุนเวลาเรียนตามสถาน
การณและโอกาสที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได  สําหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครบางโรงเรียน
ที่จัดเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง ตอสัปดาห โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามนโยบายของกรุงเทพ-
มหานคร และกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  ของผูเรียน เพื่อเอื้อใหกับผูปกครอง ที่ตองประกอบ
อาชีพ ไมสามารถที่จะดูแลบุตรหลานได

    สาระและมาตรฐานการเรียนรู
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรูเปนเกณฑในการ

กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับ
เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได

29



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

    การจัดการเรียนรู
    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู ผูสอนจะตองใชรูปแบบ/วิธีการ

ที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การ
เรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใช การวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม
                  สื่อการเรียนรู

    ที่นํามาใชจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีความหลากหลาย เนนสื่อ
เพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อฯ ขึ้นเอง หรือนําสื่อ
ตางๆที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ
และแหลงความรู เพื่อสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

    การวัดและประเมินผลการเรียนรู
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน

การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน
และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  โดยกําหนดใหการวัดและประเมินผลแบงเปน 3 ระดับ คือ การวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียน การประเมินผลระดับสถานศึกษา การประเมินคุณภาพระดับชาติ

    2.4.3  หลักสูตรสถานศึกษา
    ถวัลย  มาศจรัส ( 2545:1-5)  กลาวถึงที่มาของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาวา การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา เปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการเมืองดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การปฏิรูปการศึกษาดวยการประกาศใชพระราชบัญญัตกิารศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก. 1166/2544 เร่ืองใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2544 สงผลใหสถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนของ
ตนเองโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได

    ความเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ .วก. 1166/2544  เร่ืองใหใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีดังนี้

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
    มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรมการเรียนการสอน การวิจัย

และเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมือง
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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    มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

    มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ สนับสนุนการคนควาวิจัย
ในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพ
ครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลป และวัฒนธรรมของชาติ

    การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฏหมายบัญญัติ

    การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับ
ความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฏหมายบัญญัติ

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
    มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอด
จนเพื่อการศึกษาตอ

    ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อ
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

    มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา สําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ

    สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม

    สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค
สองแลวยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการวิชาชีพช้ันสูง และการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองค
ความรูและพัฒนาสังคม

    คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่วก. 1166/2544 เร่ืองใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

    ปการศึกษา 2546 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
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    ปการศึกษา 2547 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5

    ปการศึกษา 2548 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ทุกชั้นเรียน
    ทั้งนี้ใหเร่ิมใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารอง และ

โรงเรียนเครือขายที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อในชั้นเรียนที่เปนไปตามลําดับขางตน ตั้งแตป
การศึกษา 2545 เปนตนไป

    ทั้ง 3 สวนดังกลาวคือความเชื่อมโยงที่สานสัมพันธใหเกิดการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น
ในปจจุบัน

    ความสัมพันธระหวางหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา
    การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เปนการดําเนินงานในเรื่องการบริหาร  การจัดการ และการ

ใหบริการในเรื่องของการศึกษาอยางสมบูรณ  และครบวงจรของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แมสถาน
ศึกษาจะเปนผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง แตโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาก็จะตองเปนไปตาม
หลักการ จุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช
2544  และตามความในมาตรา  27  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542

    จะเห็นไดวาคณะกรรมการขั้นพื้นฐานกําหนด หลักสูตรแกนกลางเปนกรอบกวาง ๆ ที่ทุก
คนในชาติตองเรียนรูรวมกัน  สวนสาระรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  ไดเปดโอกาสใหสถานศึกษาเปนผูจัดทําสาระของหลักสูตร

    ความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา
    หลักสูตรสถานศึกษา  มีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน  สามารถชี้แนะให

ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดพยายาม  จัดมวลประสบ-
การณใหแกผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่
พึงประสงค  บรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

    สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัว  และชุมชน  ทองถ่ิน  วัด  หนวยงานและ
สถานศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ
ซ่ึงจุดมุงหมายทั้ง  2  ประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญซึ่งสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบท
และแนวทางนั้น คือ

1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู
  เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ และเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด

2. หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ  จริยธรรม  สังคมและ
วัฒนธรรม
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    การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร ซ่ึง
ภารกิจในการบริหารหลักสูตร  ประกอบดวย

     ภารกิจที่ 1  การเตรียมความพรอม
     ภารกิจที่ 2  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
     ภารกิจที่ 3  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
     ภารกิจที่ 4  การดําเนินการบริหารหลักสูตร  ( ใชหลักสูตร )
     ภารกิจที่ 5  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล
     ภารกิจที่ 6  การสรุปผลการดําเนินงาน
     ภารกิจที่  7 การปรับปรุงพัฒนา
     ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงประเด็นในภารกิจที่ 4   และภารกิจที่ 7  คือการดําเนินการ

บริหารหลักสูตร  (การใชหลักสูตร)  และหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

2.5  แนวคิดการนําหลักสูตรไปใช

    การนําหลักสูตรไปใชเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสําคัญมาก
เพราะเปนขั้นตอนหนึ่งที่ช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตรโดยตรง  ซ่ึงนักพัฒนา
หลักสูตรยอมรับวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งกวาตอนอื่น ๆ ทั้งหมด  นักพัฒนาหลักสูตรไดให
ความหมายของการนําหลักสูตรไปใชไวหลายแงมุมดังนี้

    พิสมัย  ถีถะแกว  (ม.ป.ป. : 114)  กลาวสรุปไววา  หมายถึง  การนําหลักสูตรไปปฏิบัติเพื่อ
ใหเกิดผลตามความมุงหมายของหลักสูตรที่วางไว  โดยการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนการจัดปจจัยส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน  เพื่อใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน

    โปชองป  (Beauchamp,  1975 : 164,  อางถึงใน  พิสมัย  ถีถะแกว. ม.ป.ป. : 113)  ไดกลาว
ถึงความหมายของคําวาการนําหลักสูตรไปใชในหนังสือ  Curriculum  Theory  วาหมายความถึง  การ
นําหลักสูตรไปปฏิบัติโดยประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญที่สุด  คือการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน
การจดัสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีการพัฒนาการเรียนการสอน

    อมรา  เล็กเริงสินธุ  (2540 : 140)  กลาวสรุปไววา  การนําหลักสูตรไปใชหมายถึง  การนํา
หลักสูตรจากภาคทฤษฎีที่เขียนขึ้นไวเปนเอกสารรูปเลมไปสูภาคปฏิบัติในโรงเรียนโดยปฏิบัติ  ใหสอด
คลองสัมพันธกับภาคทฤษฎีที่กําหนดไว  ซ่ึงกิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตร ไปใช
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เปนกิจกรรมที่สลับซับซอนกวางขวางมาก  และจะตองเกี่ยวกับบุคคลหลายฝาย  ทั้งผูบริหารสถาน
ศึกษา  ครูผูสอน  ศึกษานิเทศก  รวมทั้งผูปกครองและชุมชน
     กลาวโดยสรุปวา  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การนําเอกสารหลักสูตรไปแปลงสูการ
เรียนการสอน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด  โดยครูผูสอน และจัดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนตนเอง

     ความสําคัญของการนําหลักสูตรไปใช
    การนําหลักสูตรไปใชเปนกิจกรรมที่กวางขวางมาก  ผูเกี่ยวของจําเปนตองศึกษางานที่เกี่ยว

ของกับการใชหลักสูตรใหเขาใจเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติในขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปใชใหถูกตอง
ดังที่  นักพัฒนาหลักสูตรหลายทานไดกลาวไวดังนี้

   ชูศรี  สุวรรณโชติ  (2542 : 231)  กลาวสรุปไววา  การนําหลักสูตรมาใชเปนกระบวนการที่
สําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะเมื่อนักพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งผูที่เกี่ยวของทั้งปวงไดจัดทําหลักสูตรแลวหาก
ไมไดนํามาใชก็เหมือนกับวาไมไดทําอะไรเลย  ตัวหลักสูตรเปรียบเสมือนแนวทางหรือเปนตัวหนังสือ
หรือทฤษฎี  การนําหลักสูตรไปใชซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนหรือรูปแบบหรือวิธีการตาง ๆ เปนเสมือน
การนําไปปฏิบัติ  หรือภาคปฏิบัติผูนําหลักสูตรไปใชนั้นจะตองพยายามขยายเนื้อหาสาระ  ปรับปรุง
สรางเอกสารสื่อตาง ๆ  การทดลองเนื้อหา  และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  ซ่ึงไดแก
การทําแผนการสอน  การทําประมวลการสอน  การทําบันทึกการสอน และอ่ืน ๆ นอกจากนั้น  การนํา
หลักสูตรไปใชยังตองประกอบดวยการประเมินผลคุณคาของหลักสูตร  ตลอดจนการบริหารหลักสูตร
อันจะเปนการเอื้ออํานวยใหการใชหลักสูตรบังเกิดผลดี  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการนําหลัก
สูตรไปใช  อาจมีขั้นตอนดังนี้

1. การกําหนดเนื้อหาสาระที่ไดรับมาจากหลักสูตร และขยายเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับ
สภาพของแตละทองถ่ิน

2. การจัดกิจกรรมตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนมาทํารายละเอียด  เพื่อสราง
เอกสารตาง ๆ ประกอบการใชหลักสูตร

3. การอบรม  ประชุมและการสัมมนาบุคคลากรตาง ๆ ที่จะตองมาใชหลักสูตรใหเกิดความรู
ความเขาใจที่จะนําหลักสูตรมาใชได

4. นําหลักสูตรที่ไดรับการวิเคราะหใหม  ทั้งนี้กระทําภายหลังที่ไดใชหลักสูตรไประยะหนึ่ง
แลว  เพื่อจะไดเก็บสวนที่ดีของหลักสูตรไว  สวนที่ควรปรับปรุงก็นําไปปรับปรุงตอไป

5. สรางศูนยหลักสูตรขึ้นภายในสถานศึกษาเพื่อใหครูไดมาใชส่ืออุปกรณและเอกสารตาง ๆ
ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร
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    สงัด  อุทรานันท  (อางถึงใน  อมรา เล็กเริงสินธุ.  2540 : 141-143)  กลาวถึงงานที่เกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร  ในขอบเขตที่กวางขึ้นโดยกําหนดงานหลักไว 3 ลักษณะ  คือ

1. งานบริหารและบริการหลักสูตร
1.1 งานเตรียมบุคลากรผูใชหลักสูตร
1.2 การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร
1.3 การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร
1.4 การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน

2. งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะกับสภาพทองถ่ิน
2.2 การจัดทําแผนการสอน
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

3. งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร
3.1 การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร
3.2 การจัดตั้งศูนยวิชาการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร

    อมรา เล็กเริงสินธุ  (2540 : 144)  กลาววา  การนําหลักสูตรไปใชนับวาเปนองคประกอบที่
สําคัญ  เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหหลักสูตรกลายเปนการปฏิบัติ  และรวมเอากิจกรรมหลาย ๆ
อยางเขาไปดวย  ในบรรดากิจกรรมทั้งหลายที่กลาวมาทั้งหมด  .” กิจกรรมการสอน “ นับเปนหัวใจ
สําคัญของการนําหลักสูตรไปใช  หลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของผูสรางหลักสูตรมาก
นอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับการสอนของครู  ขณะเดียวกันการสอนของครูตองยึดถือหรือพึ่งหลักสูตรไป
ดวยจึงจะถูกทิศทางและคูกันไป

    จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวาการนําหลักสูตรไปใช เปนกิจกรรมที่กวางขวางมาก แต
จะมีลําดับขั้นตอนไวอยางตอเนื่อง  โดยเริ่มตนจากการทําความเขาใจและการวิเคราะหหลักสูตร  การ
จดัทําเอกสารประกอบหลักสูตรอันเปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดบุคลากร การจัดปจจัย
สนับสนุนการใชหลักสูตร  การจัดกิจกรรมตาง ๆ การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ
ติดตามผล และส่ิงที่สําคัญที่สุดของการนําไปใชก็คือ  การสอนของครู ซ่ึงเชื่อวาทุกขั้นตอนเหลานี้ หาก
ดําเนินไปอยางมีคุณภาพแลว ก็จะเปนการนําผูเรียนไปสูความสําเร็จตามความมุงหมายของหลักสูตรได
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

    การศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษายังไมเคยมีผูใดศึกษามากอน เนื่องจากหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ิมทดลองใชกับโรงเรียนนํารอง และโรงเรียนเครือขาย จึงหางานวิจัยอยูในชวงเฉพาะ
เร่ืองมาอางอิงไมได แตก็มีงานวิจัยบางอยางที่เกี่ยวของสามารถนํามาอางอิงและสนับสนุนไดดังตอ
ไปนี้

    พิเชฎฐ  ดงปตถา  (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศกึษา สังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญมีการจัดการควบคุมติดตาม และพัฒนาการบริหารงานวิชา
การ ทั้ง 8 ดาน คือ ดานการวางแผนงานทางวิชาการ มีการประเมินผลการวางแผนโดยสรุปและรายงาน
ผลเมื่อส้ินปการศึกษา ดานหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร มีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใชหลักสูตรโดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนมีหลักการ
จัดครูเขาสอน โดยจัดตามความสามารถและความถนัดของครู ดานการนิเทศการศึกษา มีการมอบ
หนาที่การนิเทศใหผูชวยผูบริหาร ดานกจิกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัด
กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ดานวัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน มีการเก็บรักษาสื่อ โดยใหครูผู
สอนเก็บเอง ดานหองสมุด มีการประเมินผลการใชหองสมุด โดยประเมินผลจากสถิติผูมาใชหองสมุด
และดานการวัดผลและประเมินผล มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยตรวจสอบผลการเรียนในแตละภาคเรียน สวนปญหาการบริหารงาน
วิชาการที่พบ คือ บคุลากรของโรงเรียน เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานวิชาการไมตรงกัน ครูบางคนไม
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร โรงเรียนขาดการนิเทศการสอนอยาง
สม่ําเสมอ ขาดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ขาดงบประมาณในการจัดหาเอกสารประกอบ
หลักสูตรและหนังสือตําราและยังขาดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน

    รัชนี  ไชยสิทธิ์  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการในการนิเทศภายในเพื่อสงเสริม
ดานการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูกลุมกรุงธนใต สังกัดกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย
พบวาครูมีความตองการในการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมดานการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 4 ดาน
เรียงลําดับความตองการจากมากมาหานอย คาของคะแนนเฉลี่ยคานี้  ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร
คือ ครูตองการการจัดทําคูมือครูสําหรับสรางแบบฝกหัดสอนซอมเสริม ดานการพัฒนาการเรียนการ
สอน ครูตองการมีความรูเกี่ยวกับเรื่องการสาธิตเทคนิคการสอนจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ และการสอน
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แบบโครงงาน ดานการพัฒนาสื่อการสอนครูตองการมีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ชวยสอน
และดานการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลครูตองการมีความรูดานการสรางเครื่องมือวัดผล ที่มี
คุณภาพ  ตามลําดับ

    ศุขนิตย  กิจกัญจนาสน  (2542 :บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการในการพัฒนาการสอนของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา

1. ความตองการพัฒนาการสอนของครู ไดแกดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร พบวาครู
ตองการมีความรู ในการจัดเตรียมแหลงวิทยาการในทองถ่ิน  ดานสนับสนุนการเรียนการสอน ครูตอง
ไดไปศึกษาดูงาน สังเกตการสอนโรงเรียนประถมศึกษาอื่น  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
ตองการมีความรู ทักษะในการนํานวัตกรรมไปใชในการสอน

2. ดานวัสดุประกอบหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนครูตองการมีความรูในการจัดทํา
หองศูนยวิทยากร  ดานการนิเทศการศึกษา ตองการนิเทศเกี่ยวกับการจัดหองเรียนที่สวยและสะอาด
และมีบรรยากาศวิชาการ  และดานการวัดและประเมินผลตองการประเมินผลตามสถานที่แทจริง ใหมี
การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนแตละรายวิชาที่วัดและประเมินผล

    ศักดา  ทรัพยขวัญเมือง  (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ผลการ
วิจัยวาสภาพการบริหารงาน มีการวางแผน, โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและบุคลากร
ตลอดจนนิเทศติดตาม ถามีการบริหารสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมตอการเตรียมแผนการ
สอน บรรยากาศของการเรียนรู แหลงความรู ส่ือการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผล เพื่อการ
วิเคราะหความกาวหนาของผูเรียน แตสภาพการบริหารงานนอย คือ การอบรมใหความรู, การ
สนับสนุน, การนิเทศติดตาม  การประเมินผล เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไข  ปญหาการบริหารงานการ
จัดการเรียนการสอน พบวาระดับปญหาทั่วไปอยูในระดับปานกลาง มีแนวโนมไปหามาก  และสอด
คลองกับสภาพการบริหารงานนอย

    วุฒินันท  อบอุน  (2544 :บทคัดยอ)  ไดมีการศึกษาความตองการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของครูประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา ครูผูสอนมีความตองการในการ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยตองการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู   
5  ลักษณะ  คือ  การจัดการเรียนรูอยางมีความสุข   การจัดการเรียนรูแบบองครวม  การจัดการเรียนรู
จากการคิดและปฏิบัติจริง  การจัดการเรียนรูกับผูอ่ืน และการจัดการเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตน
เองอยูในระดับมากทุกดาน และขอเหวี่ยงในการปฏิรูป 6 ประการ คือ การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล
บรูณาการโครงการการเรียนรูในกรอบการเชื่อมโยงกับทองถ่ิน การเรียนรูโดยใชกลุมและการประเมิน
โดยใชแฟมสะสมงาน ซ่ึงก็มีความตองการในการพัฒนาระดับมากทั้ง 6 ประการ
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    อําพันธ  เรืองสมานไมตรี (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาบทบาทและปญหาของผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริมการสอนของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการสอนของครูและมีปญหาในการสงเสริมการสอน
ของครูทั้ง 5 ดาน  ดังนี้

1. สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอน ดําเนินการสงเสริมมากที่สุด คือ นโยบาย
การจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และปญหาคือไมสามารถจัดครเูขาสอนไดตาม
ความถนัดและความสามารถ

2. สงเสริมการใชส่ือการเรียนการสอนของครู สงเสริมมากที่สุดคือใหครูไดผลิตสื่อดวย
ตนเอง  ปญหา คือ ส่ือที่ไดรับจัดสรรมาไมเพียงพอกับความตองการ

3. สงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ สงเสริมมากที่สุด คือ ใหครูทําแฟมสะสมงาน
ของตนเอง ปญหาคือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเอกสารเพื่อใหครูไดศึกษาคนควาพัฒนาวิชาชีพ

4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของครู สงเสริมมากที่สุด คือใหครูประเมินประสิทธิภาพ ของ
ตน โดยการสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของครู ปญหาคือ ครูมีความรูทางการนิเทศไมเพียงพอ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการสอนของตนเอง

5. การยกยองเชิดชูครูที่มีผลงานดีเดน สงเสริมมากที่สุด คือ ใหโอกาสครูไดแสดงความ
สามารถ ปญหาคือ ขาดงบประมาณในการจัดสรรรางวัลที่เหมาะสม และคุมคาใหกับครู ที่มีผลงาน
ดีเดน

    อภิสมัย  วุฒิพรพงษ  ( 2540 : บทคัดยอ)  การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ  เขตการศึกษา 12

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
เขตการศึกษา 12 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด 8
คน หัวหนาสายปฐมวัย  8  คน  และครูปฐมวัย  39  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบ
สัมภาษณ แบบมีโครงสราง แบบสังเกต และแบบวิเคราะหเอกสาร วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
ความถี่ และรอยละ

    ผลการวิจัยพบวา สวนใหญโรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการดังนี้
1. งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช มีการนําแนวและแผนการจัดประสบการณ

มาปรับปรุงหรือพัฒนากอนนําไปใชโดยปรับเนื้อหาและกิจกรรมใหเขากับโรงเรียนและชุมชน
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2. งานการเรียนการสอน จุดเนนการจัดกิจกรรมคือจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
ยึดเด็กเปนศูนยกลาง จัดครูเขาสอนตามวิชาเอกและโทปฐมวัยศึกษา ติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมโดยการเยี่ยมชั้นเรียนและตรวจบันทึกการสอน

3. งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน มีการสํารวจความตองการของครู
สวนใหญเก็บสื่อของปฐมวัยไวในหองเรียน และติดตามการใชส่ือโดยสังเกตการใชส่ือ สภาพของสื่อ
และการเพิ่มจํานวนสื่อในชั้นเรียน ส่ือที่ใชมากที่สุด คือ บล็อก  เกมการศึกษา และหนังสือ

4. การวัดผลและประเมินผล  จัดใหมีเอกสาร  คูมือ  อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการ
วัดและประเมินพัฒนาการเด็กอยางเพียงพอ วิธีที่ใชมากที่สุด คือ  การสังเกต  และผูบริหารกํากับติด
ตามโดยการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู

5. หองสมุด สวนใหญจัดเปนเอกเทศ  ทุกโรงเรียนมีการจัดมุมหนังสือในหองเรียน
หนังสือที่มีเปนสวนใหญ คือ หนังสือประกอบคําบรรยาย สวนหองสมุดของเลนมีการจัดเปนบางโรง
เรียน

6. งานนิเทศภายใน กิจกรรมที่จัดมากที่สุด คือ การประชุมกอนเปดภาคเรียน การเยี่ยม
ช้ันเรียน สวนใหญครูตองการไดรับการนิเทศเรื่องเทคนิควิธีสอน

7. งานประชุมอบรมทางวิชาการ สวนใหญสงเขารับการอบรมกับหนวยงานตนสังกัด และ
มีการติดตามประเมินผลโดยการสนทนา พูดคุย และสอบถาม

    ปญหาของโรงเรียนที่พบเปนสวนใหญ คือ จํานวนนักเรียนในชั้นมากเกินไป อาคารเรียน
และหองเรียนมีไมเพียงพอ บางโรงเรียนไมมีเครื่องเลนและสนามเด็กเลน

2.7  สรุปกรอบการวิจัย

    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยนํามากําหนดกรอบการวิจัย สภาพและ
ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ไดดังนี้

    ภารกิจการใชหลักสูตรสถานศึกษา  ดําเนินการใน 3 ดานดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนรู

2. ดานสื่อการเรียนรู

3. ดานการวัดและประเมินผล
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    มีรายละเอียดดังนี้
    2.7.1. ดานการจัดการเรียนรู
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา

ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ฉะนั้น ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปน
ผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรค
ความรูของตน

    การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุง
พัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม

    เนื่องจากประเทศไทย และประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังประสบปญหาดานสังคมเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยงทั้งความคิดและการกระทําของตัวบุคคล องคกร และสังคม
ฉะนั้นสถานศึกษาจะตองมุงเนนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจสถานการณ หาทางแกไข โดยเฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับศาสนและวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษดวย

    การเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ  มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  ผูสอนตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผู
เรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบ/วิธีการที่หลาก
หลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรู
จากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใช การวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งนี้ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการ
กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปสอด
แทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เนื้อหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระการ
เรียนรู ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการ เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึดผู
เรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจัดไดหลายลักษณะ เชน

1. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว
2. การบูรณาการแบบคูขนาน
3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ
4. การบูรณาการแบบโครงการ
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    กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
    กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลง

เรียนรู  ส่ือการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการ
เรียนรูเต็มตามความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน

    กิจกรรมการเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัสและ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนุษย  ธรรมชาติ และเทคโนโลยีผูเรียนไดคนควา ทดลอง
ฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรูจนคนพบสาระสําคัญของบทเรียน ไดฝกวิธีคิดวิเคราะห สรางสรรค
จินตนาการ และสามารถแสดงออกไดชัดเจนมีเหตุผล

    ครูมีบทบาทปลุกเราและเสริมแรงศิษยในทุกกิจกรรมใหคนพบคําตอบและแกปญหาดวย
ตนเอง รวมทั้งการรวมทํางานเปนกลุม จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม ความมีวินัย รับผิดชอบในการ
ทํางานผูเรียนมีโอกาสฝกการประเมินและปรับปรุงตนเอง ยอมรับผูอ่ืน สรางจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองและเปนพลโลก

    การเรียนรูเกิดขี้นไดทุกที่  ทุกเวลา  เกิดขึ้นไดในหลายระดับ  ทั้งในตัวผูเรียน ในหองเรียน
และนอกเหนือไปจากหองเรียนที่ทุกฝายมีสวนรวม

    กลาวโดยสรุป  การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด เปนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่

1) มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
4) ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได
5) ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน

    ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
1) กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสคิด  ทํา  สรางสรรค  โดยที่ครู

ชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู จัดสื่อ และสรปุสาระการเรียนรูรวมกัน
2) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา  อารมณ

สังคม  ความพรอมของรางกาย  และจิตใจ และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลาก
หลายและตอเนื่อง

3) สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย  ความถนัด  ความสนใจของผูเรียน
และความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ผลการเรียนรูจากสาระและกระบวนการ จะตองทําใหผูเรียนมีความรู 
ความคิด ความสามารถ ความดี  และมีความสุขในการเรียน
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4) แหลงเรียนรูมีหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหา
ความรู ตามความถนัด ความสนใจ

5) ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปน
กัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเกี้อกูล หวงใย มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู คือ แลกเปลี่ยนความรู 
ถักทอความคิด พิชิตปญหารวมกัน

6) ศิษยมีความศรัทธาตอครูผูสอน สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรู ผูเรียนใฝรู มีใจรักที่จะเรียนรู ทั้งนี้ครูตองมีความเชื่อวาศิษยทุกคนสามารถเรียนรูได และมีวิธี
การเรียนรูที่แตกตางกัน

7) สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวของ
ผูเรียน จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรู ไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง

8) กระบวนการเรียนรู มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืน ๆ เชน ชุมชน ครอบครัว องคกร
ตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและรวมมือกันใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดรับประโยชนจากการเรียน
รูสูงสุด

    แนวการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นมีดังนี้
    ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู ทั้งนี้ในแตละคาบเวลาเรียนนั้นไม
ควรใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระใน
ลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก  เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุก
สนาน ไดปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเปนมนุษย ทักษะพื้นฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณ การ
คิดวิเคราะห พัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ

    ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้นที่ 1 แตจะ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบ
บูรณาการ โครงงาน การใชหัวเร่ืองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด
การคนควา แสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเอง สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูอ่ืน

    ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูที่มีหลักการทฤษฎี
ที่ยาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้นเพื่อมุงใหผูเรียน
เกิดความคิด ความเขาใจ และรูจักตนเองในดานความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ
สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม
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    ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  การจัดการเรียนรูเร่ิมเนนเขาสูเฉพาะทางมากขึ้นมุงเนน
ความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความตองการของผูเรียน ทั้งในดานอาชีพ การศึกษา
เฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาตอ

    สําหรับการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหยืดหยุนวิธีการจัดการเรียนรูได
ตามความเหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน

    2.7.2 ดานสื่อการเรียนรู
    การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืด
หยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมทั้งจากเครือขายการ
เรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน ชุมชนและแหลงอื่น ๆ เนนสื่อที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหา
ความรูดวยตนเอง ผูเรียน ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตาง ๆ ที่มีอยู
รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ และแหลง
ความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้น ส่ือส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยาง
เพียงพอ ทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือ หรือหองสมุดของสถานศึกษา

    ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อ
ธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา
นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหา
ความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไป
ตามแนวจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศกึษา หนวยงานที่เกี่ยว
ของ และผูที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการดังนี้

1. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
2. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
3. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสําหรับเสริม

ความรูของผูสอน
4. ศึกษาวิธีการเลือก และการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลายและ

สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
5. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเองและที่

เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้นอยาง
สม่ําเสมอ
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6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ในสถานศึกษาและ
ในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู   และพัฒนาสื่อการเรียนรู

7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา
ทองถ่ิน ชุมชน และสังคมอื่น

8. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชส่ือการ
เรียนรูเปนระยะ ๆ

    ความสําคัญของสื่อการเรียนรู
    ส่ือเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูน

ทักษะและประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทากการคิด ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสราง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ใหแกผูเรียน ส่ือการเรียนรูในยุคปจจุบันมีอิทธิพลสูงตอการ
กระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง มีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีบทบาทและให
คุณประโยชนตาง ๆ เชน

1. ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายขึ้น  รวดเร็วขึ้น
2. ชวยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรมและเปนกระบวนการ
3. ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
4. สรางสภาพแวดลอมและประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหม นาสนใจ และทําให

อยากรูอยากเห็น
5. สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียน
6. เกื้อหนุนผูเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน ใหเรียนรูได

เทาเทียมกัน
7. ชวยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหเชื่อมโยงกัน
8. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการใชส่ือและแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อการคนควาเพิ่มเติม
9. ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย
10. เชื่อมโยงโลกที่อยูไกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียนรูของผูเรียน

    หลักการเลือกส่ือการเรียนรู
    ในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ผูสอนจะตองมีการวางแผนดวยการจัดทําแผนการสอน

ลวงหนา และเลือกสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม ซ่ึงเปนหลักการเลือกสื่อการเรียนรูที่ผูสอนควรคํานึงถึงที่
สําคัญ คือ
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1. การเลือกส่ือการเรียนรูตองสัมพันธกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่จะสอน
2. การเลือกส่ือการเรียนรูตองเหมาะสมกับผูเรียน ผูสอนจําเปนตองวิเคราะหลักษณะ

ผูเรียนเพื่อจะไดรูพัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมของผูเรียน ซ่ึงเกี่ยว
ของอยางมากกับความสามารถในการเรียนรูนอกจากนี้การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความ แตกตาง
ระหวางบุคคลก็เปนสิ่งจําเปน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ เพราะบุคคลมีวิธีการเรียนรู
ไดดี แตกตางกัน ผูเรียนบางคนชอบที่จะปฏิบัติ บางคนชอบดูภาพ บางคนชอบอานหนังสือหรือบางคน
ชอบการบอกเลา ผูสอนจึงควรจะไดศึกษาวิธีการเรียนรูแตละคนดวย

3. พิจารณาความเปนไปไดและคาใชจาย
4. พิจารณาความสะดวกและความสามารถในการใชส่ือการเรียนรู ส่ือการเรียนรูบาง

ชนิดเปนสื่อสมัยใหมที่ผูใชอาจไมมีความชํานาญในการใชดีพอ  ส่ือบางชนิดตองใชเวลามากในการ
ตระเตรียมและจัดทําซึ่งอาจใหผลไมคุมคากับเวลาที่เสียไป

ภาพ 1  แสดงขั้นตอนการเลือกสื่อการเรียนรู
(ที่มา : กรมวิชาการ : 2544 : 13)

    หลักการใชส่ือการเรียนรู
    การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ส่ิงสําคัญนอกเหนือจาก

การเลือกส่ือการเรียนรูที่เหมาะสม ก็คือ การใชส่ือที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีหลักการดังนี้
1. การเตรียมตัวของผูสอน

1.1 ศึกษาเนื้อหาในสื่อการเรียนรูที่ไดเลือกไว
1.2 ทดลองใชส่ือการเรียนรูบางประเภทซึ่งอาจมีความยุงยากในการใช หรือตองการ

ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อชนิดนั้น ๆ
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เพื่อจะไดไมเสียเวลาในขณะที่ใช

สื่อสัมพันธกับจุดมุงหมายและเนื้อหาท่ีสอน

สื่อตองเหมาะสมกับผูเรียน

ความสะดวกในการนําไปใช

การเลือกสื่อการเรียนรู ความเปนไปไดในการ
จัดหาและคาใชจาย
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2. การเตรียมจัดสภาพแวดลอม การใชส่ือการเรียนรูบางประเภทจะตองมีการจัดเตรียม
สถานที่หรือหองเรียน ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชส่ือการเรียนรูประเภทนั้น ๆ

3. การเตรียมพรอมผูเรียน  การใชส่ือการเรียนรูบางอยางจําเปนตองชี้แจงใหผูเรียนรู
วัตถุประสงคการเรียนรูโดยใชส่ือนั้น ๆ เปนการใหผูเรียนเรียนรูอยางมีเปาหมาย และผูเรียนจะได
เตรียมพรอมในการเรียนรูจากสื่อนั้น

4. การใชส่ือการเรียนรู  ผูสอนจะตองใชส่ือการเรียนรูตามแผนที่กําหนดไว เพื่อใหการจัด
การเรียนการสอนครั้งนั้นดําเนินไปไดอยางราบรื่น และใหเกิดการเรียนรูที่ตองการในขณะที่ใชส่ือใด ๆ
ก็ตามจะตองพิจารณาวาผูเรียนมีปฏิกิริยาอยางไร ปฏิกิริยาของผูเรียนทีมีตอส่ือการเรียนรูสามารถใช
เปนเครื่องชี้วัดไดวา ส่ือการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเรียนเพียงใด

5. การประเมินการใชส่ือการเรียนรู  เปนการนําขอมูลที่ไดจากการใชส่ือมาวิเคราะหใหเกิด
ความชัดเจนวามีอุปสรรคปญหาจากการใชอยางไร มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุมผูเรียนใน
ระดับใด  การประเมินจะชวยในการตัดสินในเลือกและใชส่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งตอ ๆ ไป หรือพัฒนาโดยการดัดแปลง ปรับปรุง แกไข จัดทํา เพิ่มเติมใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

ภาพ 2  แสดงขั้นตอนการใชสื่อการเรียนรู
(ที่มา : กรมวิชาการ : 2544 : 20)

การใชสื่อการเรียนรู

เตรียมตัวผูสอนศึกษาเนื้อหาของสื่อ ทดลองใชสื่อ

เตรียมจัดสภาพแวดลอม

เตรียมพรอมผูเรียน

ใชสื่อการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรู

ประเมินผลการใชสื่อการเรียนรู
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    2.7.3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
    การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะ

จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผู
เรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตาม
ศักยภาพ

    สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน
และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียน จากการวัดและประเมินทั้ง
ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติตลอดจนการประเมินภาย
นอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา

    การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับชั้นเรียน คือ
มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และคานิยม อัน
พึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ดังนั้นการวัดและประเมินจึง
ตองใชวิธีการที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรูกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดย
ประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสม
ผลงาน ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ คือผูเรียนผูสอนและพอแม ผูปกครองจําเปนตอง
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วีธีการ และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหเห็นภาพสัมฤทธิผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครู ผูสอนจะ
เขาใจความตองการของผูเรียนแตละคนแตละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้ง
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได ขณะที่พอแม ผูปกครองจะไดทราบระดับ
ความสําเร็จของผูเรียน

    สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

    การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดาน
การเรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชั้น สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผลการ
ประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรู
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ของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม และจัดใหมีการประเมินผล
การเรียนรูดวย

    การประเมินคุณภาพระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทายของ
แตละชวงชั้น ไดแก ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที 3 และชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียน
รูอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง

    หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
    เพื่อใหการวัดประประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  กระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และถูกตองตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียน จึงกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนไวดังนี้

1) สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหทุกฝาย
ที่เกี่ยวของมีสวนรวม

2) การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร

3) การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน

4) การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชวงชั้นของผูเรียน

5) ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียน ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความใน
แตละชวงชั้น

6) ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชวงชั้น
7) ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละชวงชั้น
8) เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได
9) ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศกึษาและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ
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    แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
    เปาหมายสําคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เพื่อนํา

ผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยการนํา
ผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสิรมการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนโดย
ตรงและนําผลไปปรับปรุงแกไขการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปใชใน
การพิจารณาตัดสินความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนอีกดวย

    การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม  สถานศึกษาควรดําเนินการ

ใหมีการประเมินผล ดังตอไปนี้
1.1 การประเมินผลกอนเรียน
       การประเมินผลกอนเรียน  เปนหนาที่ของครูผูสอนในแตละวิชา ทุกกลุมสาระที่ตอง

ประเมินโดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน สําหรับไปจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับผูเรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ

การประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนกอนเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) วิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะตองเรียน
2) เลือกวิธีการและจัดทําเครื่องมือสําหรับประเมินความรู และทักษะพื้นฐาน

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) ดําเนินการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน
4) นําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงผูเรียนใหมีความรูและทักษะพื้นฐาน

อยางพอเพียงกอนดําเนินการสอน
5) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว

1.2 การประเมินระหวางเรียน
การประเมินผลระหวางเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1  วางแผนการสอนและการประเมินผลระหวางเรียน  ผูสอนจัดทําแผนการสอน

และแนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่พึงประสงค ซ่ึงในแผนการสอนควรระบุ
ภาระงานที่จะทําใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่มุงหวัง

ขั้นที่ 2  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กําหนดให
ผูเรียนปฏิบัติ วิธีการประเมิน ดังนี้
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1. การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล ไดแก
1.1 การถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียน
1.2 การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียน
1.3 การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับผูเรียน
1.4 การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู
1.5 การอานบันทึกเหตุการณตาง ๆ ของผูเรียน
1.6 การตรวจแบบฝกหัดและการบาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ

2. การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)เปนวิธีการประเมินที่
ผูสอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนทําเพื่อใหไดขอมลูสารสนเทศวาผูเรียนเกิดการเรียนรูมาก
นอยเพียงใด

การประเมินการปฏิบัติผูสอนตองตระเตรียมส่ิงสําคัญ 2 ประการ คือ
2.1 ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ
2.2 เกณฑการใหคะแนน

3. การประเมินสภาพจริง (Authentic  Assessment) การประเมินสภาพจริงเปนการ
ประเมินจากการปฏิบัติอยางหนึ่งเพียงแตงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถาน
การณที่เปนจริง (Real  Life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง ดังนั้น งานหรือสถานการณจึงมีส่ิงจําเปนสิ่งที่
ซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic) มากกวางานปฏิบัติทั่วไป

4. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) การประเมินดวยแฟม
สะสมงาน เปนวิธีการประเมินที่ชวยสงเสริมใหการประเมินตามสภาพจริง มีความเปนไปไดมากขึ้น
โดยการใหผูเรียนไดเก็บรวบรวม (Collect) ผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริง
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามสาระการเรียนรูตาง ๆ มาจัดแสดงอยางเปนระบบ (Organized) ทั้งนี้ โดยมี
จุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์
ผล (Achievement)  ของการเรียนรู ตามสิ่งที่มุงหวังจะใหแฟมสะสมงานนั้นสะทอนออกมา ซ่ึงผูสอน
สามารถประเมินจากแฟมสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงก็ได

ขั้นที่ 3  กําหนดสัดสวนการประเมินระหวางเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน
หรือปลายป  การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินที่มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อมุงนําสารสนเทศ
มาพัฒนาผูเรียนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน ดังนั้น ควรใหน้ําหนักความสําคัญ
ของการประเมินในสัดสวนที่มากกวาการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายป  ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ธรรมชาติของวิชาและผลการเรียนรูที่พึงประสงคเปนสําคัญ
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ขั้นที่ 4  จัดทําเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูเรียน  ผูสอนตองจัดทําเอกสาร
บันทึกขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหวางเรียนอยางเปนระบบชัดเจน เพื่อใชเปนแหลง
ขอมูลในการปรับปรุง  แกไข  สงเสริมผูเรียน ใชเปนหลักฐานสําหรับการสื่อสารกับผูเกี่ยวของ

1.3 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จ

ของผูเรียน เมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง ประกอบดวย
1.3.1 การประเมินหลังเรยีน

1) ปรับปรุงแกไขซอมเสริมผูเรียนใหมีผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือ
จุดประสงคของการเรียนรู

2) ปรับปรุงแกไขวิธีเรียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

1.3.2 การประเมินผลการเรียนปลายป / ปลายภาค
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนในทุกชวงชั้นการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพโดย
มุงเนนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสถานศึกษา จะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบ  และวิธีการที่เหมาะสม
ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามที่สถานศึกษากําหนด จึงจะผานเกณฑการ
ประเมินชวงชั้น

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
เปนการประเมินดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม และคุณลักษณะที่สถานศึกษากําหนด

ขึ้นสําหรับพัฒนาผูเรียนเปนกรณีพิเศษ เพื่อแกปญหาหรือสรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนของสถานศึกษาโดยเปน
การประเมินโดยเชิงวินิจฉัย

4. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ
เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอานหนังสือ เอกสารและสื่อตาง ๆ แลวนํามา

คิดสรุปเปนความรูความเขาใจของตน ความสามารถในการคิดวิเคราะหเนื้อหาสาระของเรื่องที่อาน ซ่ึง
นําไปสูการแสดงความคิดเห็นการสังเคราะหสรางสรรคในเรื่องตาง ๆ และความสามารถในการถาย
ทอด ความคิดเหลานั้นดวยการเขียนสื่อความ ที่สะทอนถึงสติปญญา ความรู ความเขาใจ
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหา และสรางสรรคจินตนาการเหมาะสมและมี
คุณคาแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ พรอมดวยประสบการณและทักษะในการเขียนที่มีสํานวน
ภาษาถูกตอง มีเหตุผล และลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยาง
ชัดเจน ตามระดับของมาตรฐานชวงชั้นอยางแทจริง

    เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงใชเวลาประมาณ 12 ป ผูเรียน

สามารถจบการศึกษาได 2 ชวง คือ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถือวา จบการศึกษาภาคบังคับ และจบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงถือวา จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงชั้นตามเกณฑดังนี้
    เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1, 2 และ 3 ชั้นประถมศึกษาปที 1-3 ชั้นประถมศึกษาป

ที่  4-6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (จบการศึกษาภาคบังคับ)
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผลการเรียนให

ไดตามเกณฑไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
    เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรที่

สถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑทีสถานศึกษา

กําหนด
3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
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