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บทที่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

               การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศกึษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสงักดักองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 

ที่ 12   ไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของ ดังนี ้ คือ 

               2.1  ภูมิปญญาทองถิ่น 

                    2.1.1  ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 

                    2.1.2  ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น 

                    2.1.3  ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 

                    2.1.4  ภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที ่12 

             2.2  ประวัติและความเปนมาของตํารวจตระเวนชายแดน 

         2.2.1  การจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

         2.2.2  การเรียกชื่อโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

                     2.2.3  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

                     2.2.4  งานที่รับผิดชอบของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

                     2.2.5  ภารกิจหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดน 

                     2.2.6   พนัธกจิหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดน 

                     2.2.7   อํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

             2.3  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 

             2.4  หลักสูตรทองถิ่น 

                    2.4.1  ความหมายของหลักสูตรทองถิน่ 

                     2.4.2  ลักษณะของหลักสูตรทองถิน่ 

                     2.4.3  การพฒันาหลักสูตรทองถิน่ 

             2.5  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 2.6  สรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
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2.1  ภูมิปญญาทองถิ่น 
      2.1.1  ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น  
               คําวาภูมิปญญา ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา  wisdom ซึ่งมีความหมายวา ความรู 

ความสามารถ ความเชื่อ  ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไขปญหาของ

มนุษยสวนนักวิชาการศึกษาไทยไดใหความหมายไวดังนี้ 

                วิชิต   นันทสุวรรณ (2528 :  8) กลาววา ภูมิปญญาชาวบานแกนหลักของการมองชีวิต 

การใชชีวิตอยางมีความสุข  ซึ่งมีความหมายทั้งมองในแงปจเจกบุคคลและในแงของสังคมหมูบาน 

                เสรี    พงศพิศ   (2529 : 30)  กลาววาภูมิปญญาทองถิ่น   หมายถึง    รากฐานของ

ความรูชาวบานซึ่งเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมีเอกภาพ   ภูมิปญญามี  2 ลักษณะ คือ สวนที่เปน

นามธรรมเปนโลกทัศน  ชีวทัศน  ปรัชญาการดําเนินชีวิตคุณคาและความหมายของทุกส่ิงใน

ชีวิตประจําวันกับสวนที่เปนรูปธรรม เชน การทํามาหากิน  หัตถกรรม  ศิลปะ   ดนตรี   ฯลฯ                 

               ปรีชา  อุยตระกูล (2530 : 25)  กลาววาภูมิปญญาเปนเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีตและ

เปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับส่ิงเหนือ

ธรรมชาติโดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ 

เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายก็คือ เพื่อใหเกิดความสุขทั้งในสวนที่

เปนชุมชน หมูบาน และในสวนที่เปนปจเจกของชาวบานเอง ถาหากเกิดปญหาทางดานความไม

สมดุลกันขึ้นก็จะกอใหเกิดความไมสงบสุข เกิดปญหาในหมูบานและชุมชน 

               ธวัช      ปุณโณทก  (2531 : 42-44)  กลาววาภูมิปญญา หมายถึง ประสบการณในการ

ประกอบอาชีพ ในการศึกษาเลาเรียน การที่ชาวบานรูจักวิธีการทํานา การไถนา การเอาควายมาใช

ในการไถนา การรูจักนวดขาวโดยการใชควาย รูจักสานกระบุง ตะกรา เอาไมไผมาทําเครื่องใชไม

สอยในชีวิตประจําวัน ก็เรียกวาภูมิปญญาทั้งสิ้น    

               พัชรา     อุยตระกูล  (2531 : 25)    กลาววาภูมิปญญาเปนเรื่องที่สั่งสมมาแตอดีตเปน

เร่ืองของการจัดความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  

โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ ทุกเรื่องเพื่อให

เกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานั้น    

               สุจารี   จันทรสุข  (2531 : 10-21)    กลาววาภูมิปญญาทองถิ่น   หมายถึง   ความรอบรู

ของชาวบานที่เกิดจากการเรียนรู    และมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรง   คือการเรียนรูดวย

ตนเองและทางออม คือการเรียนรูจากผูใหญ หรือความรอบรูที่สะสมทําใหเกิดศักยภาพในการ

สะสมความรูและประสบการณใหมๆ    เขากับความรูที่มีมากกวาเดิมจนสามารถแกปญหาใน 
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แตละเร่ือง แตละสถานการณที่มีเงื่อนไขเฉพาะแตกตางกันไปหรืออาจกลาวไดวาเปนการตกผลึก

หรือความรูที่ทําใหสามารถเกิดทางเลือกใหมๆ  ในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

               อเนก นาคะบุตร (2531 : 7) กลาววาภูมิปญญานี้เกิดจากการสะสมเรียนรูมาเปนระยะ

เวลานาน มันเชื่อมโยงกันไปหมด ไมแยกจากกัน เปนวิชาอยางท่ีเราเรียน  ภูมิปญญาชาวบานตาง

จากองคความรูที่เปนรายวิชา ตรงที่เรามีหนังสือ และทฤษฎี ความรูมากมายอางอิงได ภูมิปญญา

ชาวบานเกิดขึ้น  3  อยางคือ  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวช 

               สามารถ   จันทรสูรย   (2533 : 29-31)    อธิบายความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นไววา  

หมายถึง    ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเองที่นํามาใชแกปญหาเปนสติปญญา  เปนองคความรู

ทั้งหมดของชาวบาน ทั้งกวางทั้งลึก   ที่ชาวบานคิดทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการ

ดําเนินวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางสมสมัย 

               ประเวศ    วะสี  (2534 : 40-41) กลาววา  ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสะสมการ

เรียนรูมาเปนระยะยาวนาน   มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาทุกวิชาไมแยกเปนวิชาการ

เรียนที่เราเรียน   แตเปนการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทั้งที่เปนเศรษฐกิจ   ความเปนอยู   การศึกษา    

และวัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเขาดวยกันหมด 

               อังกูล     สมคะเนย   (2535 : 15)  กลาววา  ภูมิปญยาทองถิ่น  หมายถงึมวลความรูและ

มวลประสบการณทางชาวบานที่ใชในการดําเนินชีวิตใหเปนสุข   โดยไดรับการถายทอดสั่งสมกัน

มานานกระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกับกาลสมัย 

    รุง แกวแดง (2542 : 12)  กลาววาภูมิปญญาเปนเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีตและเปน

เร่ืองของการจัดการความสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติแวดลอม  คนกับส่ิงเหนือ

ธรรมชาติโดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต  การทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ 

เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ ถาหากเกิดปญหาทางดานความไมสมดุลกัน

ข้ึนก็กอใหเกิดความไมสงบสุข เกิดปญหาในหมูบานและชุมชน  

  กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ   (ม.ป.ป. : 14)   กลาววา   ภูมิปญญาทองถิ่น      

(Local  Wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular  Wisdom) เปนองคความรูความสามารถของ

ชาวบานที่ส่ังสม สืบทอดกันมาอันเปนศักยภาพหรือความสามารถที่จะแกปญหา ปรับตัว เรียนรู 

และมีการสืบทอดไปสูคนรุนใหมหรือคือแกนของชุมชน ที่จรรโลงชุมชนใหอยูรอดถึงปจจุบัน 

               ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ   (ม.ป.ป. : 14)    กลาววา  ภูมิปญญาทองถิ่น  

(Local  Wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular  Wisdom) คือความรูที่เกิดจากประสบการณ

ในชีวิตของคนเราผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิดปญญา และตกผลึกมาเปน
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องคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายๆ เร่ือง  ความรูดังกลาวไมไดแยกยอย

ออกมาใหเปนศาสตรเฉพาะสาขาวิชาตางๆ อาจกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นจัดเปนพื้นฐานของ

องคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหาการจัดการและปรับตัวในการดําเนินชวีิต

ของคนเรา  ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนความรูที่มีอยูทั่วไป  ในสังคม   ชุมชนและในตัวของผูรูเองหาก

มีการสืบคนเพื่อศึกษาและนํามาใช  ก็จะเปนที่รูจักกัน  เกิดการยอมรับ  ถายทอดและพัฒนาไปสู

คนรุนใหมตามยุคตามสมัยได 

               ประเวศ  วะสี (2534 : 6) ไดสรุปลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นไว  4  ประการ คือ 

               1.  มีวัฒนธรรมเปนฐาน  ไมใชวิทยาศาสตร 

               2.  มีบูรณาการสูง 

               3.  มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง 

               4.  เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 

               จากเอกสารประกอบการสัมมนาของนิสิตภาควิชาประถมศึกษา     คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2534 : 16 )  เร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นชวยพัฒนาการศึกษาไดอยางไร 

ไดใหความหมายของภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นคือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบ

แผนการดําเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอยูในทองถิ่นใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขหรือ

สามารถแกปญหาการดําเนินชีวิตของคนใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุค

สมัย 

               รัตนะ   บัวสนธิ์ (2535 : 14-15)  ใหความหมายภูมิปญญาทองถิ่นวา หมายถึง กระบวน

ทัศนของบุคคลที่มีตอตนเอง ตอโลกและสิ่งแวดลอมซึ่งกระบวนทัศนดังกลาวจะมีรากฐานจาก

คําส่ังสอนทางศาสนา คติ จารีตประเพณีที่ไดรับการถายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

ปรับปรุงเขากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแตละสมัยทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อความสงบสุขของ

ในสวนที่เปนชุมชน และปจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นจําแนกออกได  3    

ลักษณะคือ 

1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม 

2.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 

3.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนนระบบ 

การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง 

               อังกูล   สมคะเนย (2535 : 15) ไดจัดกลุมภูมิปญญาทองถิ่น  เปน   4   กลุม     ดังนี้ 

1. เปนเรื่องที่เกี่ยวกับคติ  ความคิด  ความเชื่อและหลักการ ที่เปนพื้นฐานขององคแหง 
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ความรูที่เกิดจากการถายทอดกันมา 

2. เปนเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

3. เปนเรื่องของการประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ 

สมัย 

4. เปนเรื่องของแนวความคิด   หลักปฏิบัติ    และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามา 

ใชในชุมชน ซึ่งเปนอิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

               ภูมิปญญาทั้ง  4  กลุม ปรากฏใหเห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่ถายทอดใหแกเยาวชนรุนหลัง ๆ 

               สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใชพื้นฐานความรูที่ไดจาก

ทางตรงและทางออมนํามาประยุกตใชสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาในการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น

ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 
      2.1.2  ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น 
               เสรี  พงศพิศ (2529 : 9) ไดกลาวถึงลักษณะของภูมิปญญามี  2  ลักษณะคือ 

               1.  ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตเปน

เร่ืองเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคา  และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 

               2. ลักษณะที่เปนรูปธรรมเปนเรื่องเฉพาะดานเชน  การทํามาหากินการเกษตร หัตถกรรม    

ศิลปะคนดังและอื่นๆ 

               ภูมิปญญาเหลานี้สะทอนออกมาใน  3   ลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกัน   คือ 

1. ความสัมพันธระหวางคนกับโลก คนกับส่ิงแวดลอม สัตวพืชธรรมชาติ 

2. ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆที่อยูรวมกันในสังคมหรือชุมชน 

3. ความสัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ส่ิงเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดทั้งหลาย  

 ทั้ง 3 ลักษณะนี้คือชีวิตของชาวบานที่สะทอนออกมาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมี 

เอกภาพ 

               ประเวศ  วะสี (2534 : 12) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นไววาเปน

สิ่งที่มีวัฒนธรรมเปนพื้นฐานไมใชวิทยาศาสตร มีบูรณาการสูงมีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมลึกซึ้ง 

เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัฒนธรรม ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาของ

มนุษยในระดับบุคคลหรือระดับกลุม จึงประกอบดวย 3 สวน คือ  

1. สวนที่เปนประสบการณโดยตรงของบุคคลนั้นหรือของกลุมนั้นเอง 
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2. สวนที่ไดรับมาจากความรู ความคิด ประสบการณของผูอ่ืนหรือกลุมอ่ืน 

3. สวนที่ตนเองสงัเคราะหขึ้นใหมจากประสบการณของตนเองหรือจากคําบอก 

เลาของผูอ่ืน 

               คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542 : 17)  แบงลักษณะภูมิปญญาไทยไว

ดังนี้ 

1. ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ  

(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 

2.  ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม  

และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

3. ภูมิปญญาไทยเปนองครวม หรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 

4. ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู 

เพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม 

5.  ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลัก หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรู 

ในเรื่องตางๆ 

6. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

7. ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคม 

ตลอดเวลา 

               สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2534  อางจาก กิตติพศ   ศิริสูตร  2538 : 40) กลาวถึง 

ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาไวดังนี้ 

1. ภูมิปญญาเปนความรูเปนขอมูล เปนเนื้อหาสาระ เชนความรูเกี่ยวกับครอบครัว  

ความรูเกี่ยวกับมนุษย เกี่ยวกับผูหญิง  ผูชาย  ประเภทครอบครัว  ฯลฯ 

2. ภูมิปญญาเปนความเชื่อของสังคม โดยอาจยังไมมีขอพิสูจนยืนยันวาถูกตอง  เชน 

เร่ือง นรก สวรรค ตายแลวไปไหน 

3. ภูมิปญญา คือ ความสามารถหรือแนวทางในการแกปญหาหรือปองกันปญหา  

เชน  ความสามารถในการปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นในครอบครัว 

4. ภูมิปญญาทางวัตถุ เชน เรือนชาน บานชอง เครื่องใชไมสอยตางๆ ในครอบครัว  

เพื่อทําใหครอบครัวมคีวามสะดวกสบายเปนตน 

5. ภูมิปญญาทางพฤติกรรม   เชน   การกระทํา   ความประพฤติ   การปฏิบัติตัวของ 

คนตางๆ ในครอบครัวจนทําใหครอบครัวสามารถดํารงอยูไดก็นับเปนภูมิปญญาเชนเดียวกัน 



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

 15 

               สรุป    ลักษณะของภูมิปญญาทองถิน่มหีลายลักษณะดวยกัน  แตลักษณะของภูมิ

ปญญาจะมีความสมัพนัธกนัระหวางคน  ธรรมชาติแวดลอม และสิ่งมชีีวิตตางๆที่อยูในโลก 

 
      2.1.3 ประเภทของภมูิปญญาทองถิ่น 
               กรมวิชาการ  ไดแบงประเภทประเภทของภูมปิญญาทองถิน่ไวดังนี ้

               1.  คติความคิดความเชื่อ  หลักการ  ที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่เกิดจากการสั่งสม

ถายทอดกันมา 

2. ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ 

ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

3. การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง   และไดรับการพัฒนาให 
เหมาะสมกับกาลสมัย 

4. แนวความคิดหลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชใน 

ชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเปนอยู 

               ครุรักษ   ภิรมยรักษ  (2538 : 17-21)  จัดแบงภูมิปญญาชาวบานออกเปน  4  กลุมดังนี้ 

               กลุมที่ 1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับคตินิยม ความเชื่อ และหลักการพื้นฐาน 

               กลุมที่ 2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และจริยธรรม 

               กลุมที่ 3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อการดํารงชีวิตในทองถิ่น 

               กลุมที่ 4. ภูมิปญญาเกี่ยวกับวิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2541 : 25) ไดนําภูมปิญญาไทยมาใชใน

การจัดการเรียนการสอนโดยไดแบงเปน 10 สาขาดังนี้ 

               1. สาขาเกษตรกรรม   หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและ

เทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา

ตนเองในสภาวการณตางๆ ได เชนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดาน

การตลาดการแกปญหาดานการผลิต  (เชน  การแกไขโรคและแมลง)  และการรูจักปรับใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรเปนตน 

               2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม    หมายถึง   (ดานการเกษตรและการบริโภค)   

การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต  เพื่อชะลอ  การนําเขาตลาดเพื่อ

แกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรมอันเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่น
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สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน 

การรวมกลุมของกลุมโรงงาน ยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน 

               3.  สาขาการแพทยแผนไทย     หมายถึง   ความสามารถในการจัดการปองกนัและรกัษา

สุขภาพของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได  

               4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    หมายถึง  ความสามารถ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชน

จากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

               5.  สาขากองทนุและธุรกิจชุมชน    หมายถึง    ความสามารถในดานบรหิารจัดการดาน

การสะสมและบริหารกองทนุ  และธุรกิจในชุมชน  ทั้งที่เปนเงนิตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมชีวิต

ความเปนอยูของสมาชกิในชมุชน 

               6.  สาขาสวัสดิการ  หมายถึง   ความสมารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพ

ชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม 

               7.  สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะ สาขา

ตางๆ  เชน   จิตรกรรม  ประติมากรรม   วรรณกรรม    ทัศนศิลป   คีตศิลป   เปนตน 

               8.  สาขาการจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานดานตางๆ  

ทั้งขององคกรชุมชน  องคกรทางศาสนา  องคกรทางการศึกษาตลอดทั้งองคกรทางสังคมอื่นๆใน

สังคมไทย เชน การจัดการองคกรของกลุมแมบาน ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน การจัดการ ศาสน

สถาน การจัดการศึกษาตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอน เปนตน    กรณีของการจัดการศึกษา

เรียนรูนับไดวาเปนภูมิปญญาสาขาจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรูที่ดี 

หมายถึง กระบวนการเรียนรู พัฒนา และถายทอดความรูภูมิปญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

               9. สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา 

ทั้งภาษาถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภาษา  ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภ 

               10. สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถประยุกต  และปรับใชหลักธรรม 

คําสอนทางศาสนาและความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤตปิฏิบตัิ

ใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปา การ

ประยุกต ประเพณีบุญประทายขาวเปนตน 
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      2.1.4 ภูมิปญญาทองถิ่นในสังกัดโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนในสงักดักองกํากบั
การตํารวจตระเวนชายแดนที่12 
               คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  (2542 : 185-209)  ไดกลาวถึง 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดสระแกวดังนี้ ภูมิปญญาทองถิน่จงัหวดั

สระแกวที่สั่งสม   ถายทอดและพัฒนา    ในแนวทางที่สอดคลองกับสภาพภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่ง

วิถีชีวิตสวนใหญมีลักษณะเหมือนกับทองถิ่นภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    แต

ขณะเดียวกันก็ยังคงไวซึ่งสวนที่เปนของชนชาติอ่ืนๆ ที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูในจังหวัด

สระแกว ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วิถีชีวิตของชาวบานจังหวัดสระแกวซึ่งสามารถแบงเปนดาน

ตางๆไดดังนี้ 

               1.  การทํามาหากิน  มี การทํานาปลูกขาว  โดยทั่วไปจะทําในฤดูฝน เรียกวา ทํานาป

สวนการทํานาในฤดูแลงนอกฤดูทํานาที่เรียกวา การทํานาปรัง    

               การทําสวน  พืชที่ปลูกในสวนจะมีผักสวนครัว  ปลูกเปนร้ัวกินได  พืชสมุนไพร  เชน ขา  

ตระไคร  ไพล  กระชาย ชะพลู  กะเพรา  ชะอม  บวบ  ตําลึง  ฯลฯ  ไมผลที่ปลูก  ไดแก  มะมวง  

มะขาม  มะพราว  ตาล  ขนุน นอยหนา  มะยม  มะรุม  กลวย  ออย  มะละกอ  เผือก ถั่ว  มันตางๆ    

ไมใชสอย   ไดแก  นุน   กระถิน  และที่เปนไมอเนกประสงคมากที่สุด  คือ  ไมไผ  นิยมปลูกเปน

แนวรั้วบาน  ร้ัวสวน ซึ่งทุกบานตามชนบทจะขาดไมได  การทําสวนของชาวบานโดยเลือกพืชมา

ปลูกรวมกันหลากหลายชนิดมีความสมดุลตามธรรมชาติ  เปนระบบนิเวศวิทยาพึ่งพา  เกื้อกูล 

อาศัยกัน และยังใหผลผลิตตอเนื่องไดเก็บกินเก็บใชตลอดป ปจจุบันเรียกวา  วนเกษตร     

               การเลี้ยงสัตว   สัตวที่เลี้ยงไดแก เปด  ไก  หมู  วัว  ควาย  และขุดบอเลี้ยงปลา 

               เครื่องมือการจับสัตวน้ํา  ชาวบานประดิษฐเครื่องมือข้ึนใชเองโดยใชวัสดุทองถิ่น  เชน  

เบ็ด   ไซ ,ลอบ,ล่ี  ,กระจู , สุม  ทําดวยไมไผ   สวน ยอ , แห , สวิง  ทําดวยเสนดายนํามาถัก  สวน

การลาสัตวบนบก อุปกรณ คือ หนังสติ๊ก ทําดวยแถบยางผูกติดไวกับไมงาม เอาไวยิงสัตวเล็ก เชน 

นก กิ้งกา  แย  งู เปนตน      กับ  ทําดวยไมไผ  ใชดักหนูนา  หนูพุก  พังพอน  แรว  ทําดวยไมไผ ใช

ดักนก  ซิง    เปนตาขายใชดักกระตาย ไกปา การติดตัง เปนการนําเอายางไมมาเคี่ยวใหเหนียว

เพื่อนําไปติดจับนก  เปนตน    การขุดทอง  นอกจากการทําการเกษตรแลว ชาวบานยังออกไปหา

แรทองคํา  ซึ่งมีแหลงอยูที่บานโนน   บานบอนางชิง  ในอําเภอวัฒนานคร และที่เขาสามสิบ  ใน

อําเภอเขาฉกรรจ 

               การเดินทางและการคาขาย  พื้นที่จังหวัดสระแกวแตโบราณเปนดานตรวจคนและ

สินคาเขาออก มีเสนทางติดตอคาขายระหวางดินแดนตางๆ ไดแก  ดินแดนเขมร  ภาคอีสาน  ภาค

กลาง และเมืองชายฝงทะเลตะวันออก 
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               งานหัตถกรรม   เปนงานฝมือใชวัสดุในทองถิ่นทําขึ้นใชสอยยามวางจากงานไรนา   เปน

เครื่องจักสานงานไมไผหลายชนิด เชน กระชัง ไซของลอบ ตะแกรง กระดง  กระบุง  ตะกรา  และ

การทํากรงนก  นอกจากนี้ยังมี การผลิตผาไหมไทยบานหันทราย  การตีเหล็กแบบอนุรักษ  การทํา

กลองยาว  การทําเครื่องสีขาว (สีมือ)    การเผาถาน 

               2.  การกินอยู  การหาอาหารการกิน ไมไดซื้อหามาจากตลาด แหลงอาหารอยูในไร  ใน

นา ในสวนรอบๆบานจากสัตวที่เลี้ยงเอาไว  เก็บผักผลไมปา  มีการนํามาถนอมอาหารแปรรูป พืช

และสัตวที่หามาไดมากหรือตองการเก็บไวไดนานๆชาวบานจะนํามาถนอมอาหารดังน้ี    เชน ทํา

น้ําปลา  ทําเตาเจี้ยว  ทําปลารา   ทําปลาจอม  ทําปลาสม  ทําปลาเจา ทําหมูเจา  การดองผักกุม  

ผักเสี้ยน  หนอไม   การทําปลาเค็ม  ปลากรอบ  การนําขาเหนียวมาตากทําเปนขนมตางๆ  เชน 

ขาวตู  ไขมดแดง  ขาวตัง  ขาวเกรียบวาว  นางเล็ด  ขาวกระยาสารท   นอกจากนี้มีการแปรรูป

วัตถุดิบเปนอาหารเชน ขนมจีน     เสนกวยเตี๋ยว เปนตน 

               3.  การรักษาโรค    เชน ยาแกอัมพฤกษอัมพาตสมุนไพรที่ใช  ใบพลับพลึง ผักเสี้ยนผี  

ใบมะกรูด   พิมเสน    ตมรับประทาน   หัวไพล  ใบข้ีเหล็ก  เปลือกมะรุม   ใบหนาด  

ผิวมะกรูด การบูรโขลกรวมกันทําเปนลูกประคบ    กระดูกอึ่งใหญ  รากกระชาย (ใชยอมผา)  ราก

กนครก(ตับเตาใหญ) ใชตมกินและอบตัว  ตนเอ็นแรด  ตมดื่ม    แกพิษเห็ดเมา  รากหนามคนทา  

รากขอยตมดื่ม    แกพษิสําแดงรากคัดเคา รากมะหวด  ฝนกับน้ําซาวขาวดื่ม การเก็บยาถือเคล็ด

วาหามใหเงาคนเก็บทับยา  แกสารพิษ  กินของผิด  ยาเบื่อ  ใชวานรางจืดโขลกกับน้ําซาวขาว 

หลังจากนั้นตมน้ําเปลือกมังคุดอมแกแผลเนาในปาก    ยาแกบิด  ทองเสียสมนุไพรที่ใช เถาแสลง

พัน  เปลือกคอแรน ทาเกลือปงไฟพอเหลือง แชน้ําดื่ม    ยาแกไขปา  รากผักหวานบาน  รากยานาง  

กางปลาแดง  ใบแกน มดแดง เปลือกแค      ยาแกมะเร็ง  ตนขี้หนู  ซองแมว หัวยาขาวเย็นเหนือ  

หัวยาขาวเย็นใต  นอกจากนี้ ชาวบานทั่วไปยังใชสมุนไพรในครัวเรือน ในสวนมาใชรักษาโรค  เชน 

ลูกมะขามปอม   มะนาว  จิ้มเกลือกินแกกระหายน้ํา    ขิง ขา  กระชาย ขมิ้น ตะไคร  ใบฝร่ัง  

กะเพรา  โหระพา  เปนยาขับลม    ใบสาบเสือ  (อีขิว)  หัวไพล ขมิ้น วานหางจระเข  วานกาบหอย 

ใบหนุมานประสานกาย  ใชใสแผลจากของมีคม หกลม  ถลอก  หามเลือด   ใบนอยหนา  ฆาเหา  

ตนไผจืด  แกไขทับฤดู  ใบชา  เปลือกมังคุด  เปลือกทับทิม  แกทองเสีย  ใบเสลดพังพอนตัวเมีย  

หัวหอมแดง  ใบผักแปน ใบบัวดิน  (บัวสวรรค) แกแมลงมีพิษกัดตอย   ใบวานมหากาฬสด   ไฟ

ลามทุง  หมาขยุม  พวกเชื้อเริม  ขมิ้น  หัวขา  ใบพลูสด  แกลมพิษ ผดผื่นคัน  ใบตําลึง  ผักกระสัง  

แกพิษจากใบตําแย  ลูกยอ แกเปนไข ฟาทลายโจร  แกไข เปนหวัด แกอักเสบ  เจ็บคอ  เปนตน 
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               ครุรักษ  ภิรมยรักษ  (2538 : 17-21) แบงประเภทภมูิปญญาทองถิ่นของจงัหวัด

ฉะเชิงเทราไดดังนี ้

               1.  ภูมิปญญาเกีย่วกับคตินยิม ความเชื่อ  และหลักการพืน้ฐานมีความเชื่อในหลกัธรรม 

ทางศาสนาที่ตนนับถืออยางเหนียวแนน ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลามรวมทั้ง

ลัทธิอ่ืนๆ มีความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ์  โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคารพศรัทธา  ในองคหลวงพอ

พุทธโสธร เหรียญหลวงพอคงวัดชําปางาม เหรียญหลวงพอทองวัดกอนแกว ลูกอมหลวงพอเม็ดวัด

บึงกระจับ ปลัดขิกอาจารยซวนวัดทาลาดไต น้ํามนตอาจารยพูนวัดโพธิ์ใหญ และวัตถุมงคล

เครื่องรางของขลังตางๆ เชื่อในการดูฤกษยามและโชคชะตา การทําบุญสะเดาะเคราะห การทําพิธี

พราหมณ การวางศิลาฤกษ  การทําพิธีบวงสรวง  การบนบานศาลกลาวและการแกบน การตั้งศาล

พระภูมิเจาที่ การทําพิธีประตาแมน้ําชาวประมง การนั่งวิปสสนาของชาวพุทธ การไหวครู และการ

บูชาครู การไหวบรรพบุรุษ และการไหวเจาเขาทรง การบายศรีสูขวัญ การบูชาแมโพสพ การตั้งชื่อ

ใหเปนสิริมงคล  การไวผมเปย ผมจุก   และผมแกละการเขียนเสือที่คางทูม  การใชมะนาวกันงู 

การใชน้ํามันและน้ํามนตรักษากระดูก การรักษาโรคลมพิษดวยสมุนไพร การแหนางแมวขอฝน  

การขุดบอน้ําบริเวณจอมปลวก  และแมกระทั่งความเชื่อในเสียงรองทักของจิ้งจก  เปนตน 

               2.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และจรยิธรรม ประเพณ ีทีสํ่าคญั

คือประเพณีแหหลวงพอพุทธโสธร ซึ่งกระทําติดตอกันมาทุกปตั้งแต พ.ศ. 2503 นอกจากนี้ยังมี

ประเพณีอ่ืนๆอีกมากมาย เชนประเพณีลอยกระทง แขงเรือ แหเทียนจํานําพรรษา การทําบุญวัน

ตรุษและวันสารททั้งไทย จีน ลาว และเขมร การทําบุญวันขึ้นปใหม วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วัน

ออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา การทําบุญสรงน้ําและการขนทรายเขาวัดในวันสงกรานต การเทศน

มหาชาติ การตักบาตรเทโว งานบุญบั้งไฟ และการทําพลุทําตะไล การทําบุญขึ้นบานใหม การ

ทอดกฐิน และผาปา ประเพณีการทําขวัญนาคและการบวชนาค ประเพณีการหมั้นและการ

แตงงาน ประเพณีการสวดพระอภิธรรมในงานศพและฌาปนกิจศพ การไหวพระจันทร การกวน

กระยาสารท ทําขนมเขง ขนมเทียน และขาวตมมัด ในดานศิลปะนั้นชาวแปดริ้วมีภูมิปญญาทุก

ดาน ทั้งในดานศิลปหัตถกรรม จิตรกรรมและประติมากรรมการประดิษฐของประดับตกแตงจาก

กะลามะพราว การแกะสลักบนเขาสัตว การเลนเพลงพื้นเมือง  เลนสะบา ลําตัด  นาฏศิลป ดนตรี 

ละครชาตรี ดนตรีไทย ประเภทตางๆ  การใชภาษาถิ่นเขมร  ลาวพวน และการเลานิทาน พื้นเมือง

เร่ืองพระรถเมรี สวนภูมิปญญาทางดานจริยธรรมนั้น ชาวแปดริ้วใหความเคารพในผูอาวุโส และผู

ทรงศีล เขาวัดปฏิบัติธรรม มีความเมตตาปรานี กตัญูกตเวที ขยัน ประหยัด ซื่อสัตยเสียสละ มี

ความสามัคคี และมีระเบียบวินัยเปนตน 
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               3. ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการประกอบอาชพีเพื่อการดํารงชวีิตในทองถิน่  การประกอบ

อาชีพในดานตางๆ อยางมากมาย เชน การทาํนาป และนาปรงั การทํานาเกลือ การทาํไรนาสวน

ผสม การทําสวนมะมวง สวนมะพราว สวนหมาก และสวนพลู มกีารทาํไรมันสําปะหลัง ไรออย ไร

ถั่ว ไรขาวโพด  ไรสับปะรด  มะมวงหิมพานต ยางพารา ยูคาลิปตัส หนอไมไผตง  พืชในครัวเรือน

นานาชนิด มกีารทาํปศุสัตวหลายชนิด เชนการเลี้ยงไกพื้นเมืองไกไข เปด หาน สุกร ววั แกะ และ

มา มีการเลี้ยงสัตวน้าํ  เชน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง เลีย้งปู การทาํเครื่องจักสาน เปนเครื่องใชใน

ครัวเรือน เครือ่งมือจับสัตวน้ํา การสานเขงเพาะชาํมะมวง การทําหมวกกุยเลย  และการสานหมวก

ดวยไมไผ การสานเครื่องใชดวยผักตบชวา การสานเครื่องใชดวยกระดาษ การทอเสื่อกก การทอผา

ไหม การถักเครื่องมือจับสัตวน้ํา การทาํจากมุงหลังคา การกรองหญาคา การทําไมกวาดดอกหญา 

การทาํลูกกรงแกว การทาํอฐิมอญ การทาํอิฐสําหรับงานกอสราง การปนโองปนู การทํามีด  ทาํ

เคียวเกีย่วขาว  การทาํงานชางปนู ชางเชื่อม ชางบัดกรี ชางไฟฟา ชางเครื่องยนต ชางกอสราง  

ชางอิเลก็ทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม  การขยายพนัธุมะมวงดวยการทาบกิง่ การเพาะเลีย้งกลาไม 

การเพาะปาลม การปลูกและขยายพันธุโปยเซียน การแกะหอยตากแหง  การเพาะเห็ดหหูนูและ

เห็ดนางฟา  การทําขนมจนี  ขนมจาก ขนมกระยาสารท ขนมเปยะ ขนมโมจิ ขนมอะซูรอ และขนม

ไทยนานาชนดิ ผลไมดอง และผลไมกวน การทํากะป ปลารา และน้าํปลา การทําเครื่องเรือนและ

เครื่องนอน การผลิตยาแผนไทย และแผนจีน การทาํการเกษตรเพื่อการมีกินตลอดชีวิต การจัดตัง้

หมูบานพัฒนา การจัดตั้งกลุมเกษตรกร   การจัดตั้งกลุมแมบาน  การจัดตั้งชมรม สมาคมและ

มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชนและการกุศลตางๆ เปนตน 

               4. ภูมิปญญาเกี่ยวกับวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยมีการนําวิธีการและ

เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการดําเนินชีวิตหลายอยางดวยกัน เชนการใชกังหันลมฉุดระหัดวิดน้ํา

เขามาใชในเรือกสวนไรนา การเลี้ยงสัตวน้ําแบบหมุนเวียน การเพาะสัตวขามพันธุ การเพาะพันธุ

ปลาน้ําจืด การเลี้ยงกบในบอซีเมนต การเลี้ยงจระเข  เลี้ยงตะพาบ เลี้ยงกุงและเลี้ยงปลาในบอ

ซีเมนต     การเลี้ยงปลาบูและสัตวน้ําอื่นๆ ในกระชัง  การเลี้ยงตนไมน้ํา  การใชแกสมูลสัตวใน  

การหุงตม   การใชปุยเกษตรธรรมชาติ   การปลูกผักกางมุง  การผลิตมะมวงใหออกนอกฤดู การ

ทําเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตรที่มีเครื่องยนตกลไก การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ 

การทําเกษตรเปนระบบครบวงจรเปนตน 
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รายชื่อบุคลคลเจาของภมูิปญญาในจงัหวัดสระแกวและจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ลําดับ ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานเกษตรกรรม 

ชื่อวิทยากร/เจาของ ที่อยู 

1 การเลี้ยงปลาดุกอุย นางทวิวรรณ   ถาวรชน 129/1บานมวง ต.หนองมวง  

กิ่งอําเภอโคกสูง จ. สระแกว 

2 การเกษตรผสมผสาน นางปราณี   ลวงสอน 228/1   บานโนนหมากมุน   

ต.โนนหมากมุน   กิง่อําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

3 การเกษตรพอเพียง นางสุข   เจริญผล 69/5  บานอางศิลา  

ต.โนนหมากมุน   กิง่อําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

4 สวนผักและผลไม นายพิสาน  กนัอาน 101/7   ต.หนองแวง  

ต.โนนหมากมุน   กิง่อําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

5 การเกษตรผสมผสาน นางบุญรอด    อารมณเพยีร 

                      

162/3  บานหนองเสม็ด 

ต.โคกสูง      กิ่งอําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

6 ปลูกผัก นางเขี้ยม   เพชรสมบัติ 10/1 บานโนนหมากมุน 

ต.โนนหมากมุน   กิง่อําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

7 แหลงเรียนรู 

การเกษตร 

นางบัว  คําสุขสวัสด์ิ 89/1 บานโนนหมากมุน 

ต.โนนหมากมุน   กิง่อําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

8 การปลูกขาวโพด นางสมหวงั    ดีสง 48/2 บานหนองแคน ต.หนองมวง   

กิ่งอําเภอโคกสูง   จ.สระแกว 

9 ปลูกแตงโม นางบัวล ี คามดาหลง 113/6   บานสขุสําราญ        

ต.หนองแวง    กิ่งอาํเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 



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

 22 

ลําดับ ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานเกษตรกรรม 

ชื่อวิทยากร/เจาของ ที่อยู 

10 เลี้ยงสุกร นางเทพี  สุมาพันธ 84/6  บานศิลารัตนพัฒนา 

 ต..โนนหมากมุน กิ่งอาํเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

11 การเลี้ยงสัตว นายอฐิ  เกิดกอง 65/2  บานโนนสูง  40/5    

บานหนองมัง่  ต.โนนหมากมุน 

กิ่งอําเภอโคกสูง จ. สระแกว 

12 การเลี้ยงตัวไหม นางบัวไข   บอนไธสง 36/2 บานหนองเม็ก ต.หนองแวง 

กิ่งอําเภอโคกสูง จ.สระแกว 

13 การเลี้ยงเปด นายจรูญ    มาตรา 129/4 บานหนองแอก  

ต.หนองแอก  กิ่งอําเภอโคกสูง 

 จ.สระแกว 

14 การทาํขนมกะหรี่ปบ นางเส็ง     กิจสงาวงษ 14/3 บานยอดอุดม ต.หนองแวง 

กิ่งอําเภอโคกสูง จ.สระแกว 

15 การทาํขนมทองมวน นางบุญฮัง  โลหะกิจไพศาล 2/1บานหนองแวง   ต.หนองแวง  

กิ่งอําเภอโคกสูง จ.สระแกว 

16 อาหารไทย นางวนัเพ็ญ มัน่วงศ 86/3บานหนองเสม็ด  ต. โคกสูง 

จ.สระแกว 

17 การทาํไสกรอก นางสายหยุด บุตรสนิท 93/3   บานหนองเสม็ด                

กิ่งอําเภอโคกสูง   จ.สระแกว 

18 การทาํแคบหมู นายวุฒิชยั  บตุรสนิท 86/3บานหนองเสม็ด ต.โคกสูง กิง่

อําเภอโคกสูง จ.สระแกว 

19 ขาวหอมมะล ิ ชาวตําบลดงนอย  ม. 16 ต.บางคลา อ.บางคลา 

  จ.ฉะเชิงเทรา 

20 น้ําสกัดชวีภาพ นายจันทร  วิลาไลย 18 ม.14 ต.ทากระดาน 

 อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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ลําดับ ดานเกษตรกรรม ชื่อวิทยากร/เจาของ ที่อยู 

21 สุราแช  น้ําผลไม นายอนุศิษฎ ธํารงรัตนศิลป ประธานกลุมฯ ชมรมเกษตร 

วังสมบูรณ ม.4 ต.วังใหม 

 อ.วังสมบูรณ จ.ฉะเชิงเทรา 

22 ลูกประคบสมนุไพร นางวิเชยีร ทรัพยเจริญ 41/2  ม.9 ต.ทาไข  อ.เมือง  

 จ.ฉะเชิงเทรา 

23 การเลี้ยงกุงกลุาดํา

ระบบรีไซเคิล 

นายประจักษ  เอ่ียมศิริ 1001/12ม.6 ต.หัวไทร อ.บางคลา 

จ.ฉะเชิงเทรา 

24 เกษตรผสมผสาน นายเลี่ยม   บตุรจันทรา หมู14   บานนาอิสาน 

อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา 

25 วนเกษตร นายวิบูลย   เข็มเฉลิม สวนเกษตรหวยหนิ  224   

 ต. ลาดกระทงิ  อ.สนามชยัเขต  

จ. ฉะเชิงเทรา 

 

ที่มา :  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 :41-42  

 

2.2  ประวัติและความเปนมาของตํารวจตระเวนชายแดน  
               ตํารวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติพัฒนาขึ้นมา ดังนี้  (กรมตํารวจ. 2539 : 23 – 37) 

                   หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ไดยุติลงในป   พ.ศ.2488 ประเทศอาณานิคมที่เคยเปน

เมืองขึ้นมาเปนเวลานานหลายประเทศก็ไดรับเอกราชคืนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพื่อนบาน

โดยรอบ  ก็ไดรับเอกราชใหมทุกประเทศไดแก พมา ลาว เขมร เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งแม

ประเทศเหลานี้จะไดรับเอกราชสมบูรณแลวก็ตาม แตความสงบสุขของบานเมืองในแถบนี้ของโลก 

ยังหางไกลจากความเปนจริง ทั้งนี้เกิดจากความยุงยากทางการเมืองภายใน จากการชงิอาํนาจของ

นักการเมือง ซึ่งมีความคิดเห็นในนโยบายการปกครองแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความยุงยาก  อันเกิดจากการเมืองภายนอกที่ประเทศคอมมิวนิสต และบริวารพยายามแผขยาย

อิทธิพลเขามาสูภูมิภาคของโลกสวนนี้ใหอยูในอุงมือใหจงได ทั้งไดพยายามดําเนินการทั้งมวลที่จะ

ใหประชาชนของประเทศเหลานั้นจับอาวุธเขาตอสูกับรัฐบาลของตนและประชาชนที่เปนชาติเดียว

กันเองหนักมือยิ่งขึ้น ซึ่งเปนชนวนแหงความยุงยาก และกอใหเกิดเหตุรายในสวนนี้ของโลกตั้งแตนั้น
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เปนตนมา ประเทศไทยได  เขารวมในสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2484 แลวสิ้นสุดลง

ในป พ.ศ. 2488  ซึ่งไดรับความบอบช้ําจากสงครามโลกครั้งที่สองเชนเดียวกับประเทศเพื่อนบาน

อ่ืน ๆ    การเศรษฐกิจและการทหารก็นับวาอยูในระยะที่จะตองปรับปรุงทั้งสิ้น ตอมาในป   พ.ศ. 2494  

ปรากฏวาสถานการณรอบๆประเทศไทยและในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดเร่ิม ตั้งเคาแหง

ความไมสงบขึ้นเพราะการใชสงครามบอนทําลายของฝายคอมมิวนิสต มีสิ่งบอกเหตุวาภยันตราย 

อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได 

               ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดมีการสูรบระหวางฝายเวียดมินห

หรือฝายเวียดนามคอมมิวนิสตกับฝร่ังเศส มีการแทรกซึมของฝายเวียดมินหเขาสูประเทศลาวและ

ประเทศเขมร ประเทศไทยอยูในฐานะที่ถูกคุกคามไดตลอดเวลา ทางดานภาคเหนือของประเทศ

ไทยไดมีการสูรบกันระหวางกองทัพของประเทศพมากับกองทหารจีนคณะชาติ     (กกมินตั๋ง)     ที่

ถูกคอมมิวนิสตตีถอยรนลงมาทางใต ตั้งแตป พ.ศ. 2492  และไดเขาอยูในพื้นที่ของบานตูมและบาน

ญวนในเขตแดนพมา ตรงขามกับอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่อ่ืนๆ ตรงขามกับจังหวัด

เชียงรายและแมฮองสอน นอกจากนั้น กองทัพพมายังตอสูกับกะเหรี่ยงและไทยใหญที่เรียกรอง

สิทธิใน   การปกครองตนเอง ซึ่งอยูติดกับทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของไทยอีกดวย ทางดาน

ภาคใต    โจรจีนคอมมิวนิสตไดใชพื้นที่บริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เปนฐาน   ทําการตอสูกับ

รัฐบาลของอังกฤษและรัฐบาลมาเลเซีย 

               ประเทศไทยจึงอยูในภาวะที่จะตองระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะภัยที่ยังมองไมเห็นกําลัง

คุกคามประเทศไทยอยูรอบดาน  ในขณะที่เหตุการณภายนอกประเทศมีแนวโนมซ่ึงแสดงการ

คุกคามประเทศไทยเหตุการณภายในประเทศก็เกิดขึ้นอีกโดยปฏิกิริยาของชาวญวนอพยพในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน 

 รัฐบาลและกรมตํารวจจึงไดพิจารณาตกลงใจวาจะตองจัดตั้งหนวยงานขึ้นและตองเปน

หนวยงานที่มีลักษณะเปนทั้งทหาร ตํารวจและพลเรือน เมื่อไมรบก็ตองปราบปรามอาชญากรรม 

และในขณะเดียวกันก็ตองบริการประชาชนได หนวยงานนั้นนอกจากจะเปนผลตอความมั่นคง

ปลอดภัย และรักษาความสงบตามชายแดนแลว ยังสามารถดําเนินการตามนโยบายของทุก

กระทรวง ทบวง กรม อีกดวย หรืออาจกลาวโดยสรุปก็คือวา หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะตองมี

คุณลักษณะ 3 ประการคือ สามารถทําการรบไดอยางทหาร สามารถปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมได อยางตํารวจ และพัฒนาและชวยเหลือประชาชนไดอยางพลเรือน 

               คณะรัฐมนตรีมีมติใหกรมตํารวจรับผิดชอบในเรื่องรักษาความปลอดภัยของประเทศ  

และสถานการณในขณะนั้น ถาหากจะมีการเคลื่อนยายกําลังทหารแลว เกรงวาจะ
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กระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ กระทรวงมหาดไทยโดยมติของคณะรัฐมนตรีจึง

ไดออกคําสั่งที่ 436/2496  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.  2496   ประกาศตั้งกองบัญชาการตํารวจ

รักษาชายแดนอีสาน (บช.รช.) ข้ึน เพื่อการปองกันรักษาเหตุการณและความสงบทางชายแดน 

ตํารวจตระเวนชายแดน  จึงถือเอาวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกป เปนวันคลายวันกอต้ังหนวยมา

จนถึงปจจุบัน ตํารวจตระเวนชายแดนนั้น แมจะเปนตํารวจประเภทหนึ่ง แตการปฏิบัติหนาที่นั้น มี

ความแตกตางไปจากตํารวจทั่วไปอยูหลายประการ เพียงแตชื่อก็เปนการชัดแจงแลววา    ตํารวจ

ตระเวนชายแดนจะไมอยูนิ่ง   แตจะตองตระเวนตรวจตราพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบ ทํา

หนาที่เปนเสมือนรั้วของชาติหรือเปนแนวระวังปองกันดานแรกในการปองกันประเทศชาติ เพื่อให

การปฏิบัติภารกิจไดเปนไปตามเปาประสงคที่กําหนดไว หมูลาดตระเวนจะถูกสงออกไปจากที่ตั้ง

ปกติเพื่อตรวจตรารักษาชายแดน เมื่อพบประชาชนผูเดือดรอน ก็ใหความชวยเหลือตามกําลัง 

ความสามารถ เปนตนวาใหการรักษาพยาบาลประชาชนผูเจ็บปวย ใหคําแนะนําในการประกอบ

อาชีพเหลานี้ เปนตน ส่ิงหนึ่งที่หมูลาดตระเวนชายแดนไดพบเห็นก็คือ ตามหมูบานชาวเขาหรือ

ประชาชนที่หางไกลการคมนาคมนั้น ถึงแมวาจะมีเด็กอยูในวัยเรียนเปนจํานวนมาก แตไมมีผูใด

สามารถจะไปจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กเหลานี้เปนการประจําตามหมูบานได ดังนั้นเมื่อ 40 ป

ผานมาแลว เมื่อหมูลาดตระเวนเขาไปในหมูบานชาวเขา   การพูดจาติดตอจึงเปนไปโดย

ยากลําบาก   เพราะความแตกตางทางภาษา ซ้ํารายยิ่งกวานั้นชาวเขาบางหมูบานเห็นวาตํารวจ

ตระเวนชายแดนเปนคนแปลกหนาไมยอมพบปะ  สิ่งเหลานี้หากปลอยทิ้งไวจะไมกอผลดีใหแก

ประเทศชาติแตอยางใด ดังนั้น ตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดใหการรักษาพยาบาลแกประชาชนผู

เจ็บไขไดปวย และงานที่สําคัญยิ่งก็คือ  การใหการศึกษาแกเยาวชนชาวเขาและประชาชนไกล

คมนาคม  เพื่อใหรูภาษาไทยสามารถติดตอไดสะดวก และเปนสื่อในการเผยแพรความเจริญ  เขาสู

หมูบานในถิ่นทุรกันดารสืบตอไปในอนาคต   
 
      2.2.1  การจัดต้ังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (โรงเรียน  ตชด.) 
               โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีพัฒนาการมาดังนี้  (กรมตํารวจ.  2539 : 38 – 42)    

การจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กนั้น โดยปกติยอมจะเปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  ของ

กระทรวงศึกษาธิการ สวนตํารวจตระเวนชายแดน  เมื่อไดชื่อวาเปนตํารวจก็นาจะทําหนาที่เยี่ยง

ผูพิทักษสันติราษฎรโดยทั่วไป   คือ  รักษากฎหมายบานเมือง  จับกุมปราบปรามโจรผูรายตาง ๆ 

ไมนาจะรวมกับชาวบานสรางโรงเรียนหลังคามุงแฝก ฝาไมไผผาซีก หยิบชอลกเขียนกระดานดํา

เพื่อสอนหนังสือเด็กอยูตามปาตามดอยและทองถิ่นทุรกันดาร จะเขาไปถึงไดก็แตดวยการเดินเทา 

หากจะมาคํานึงถึงวาเด็กชาวเขาและเด็กในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคมนี้  ไมวาจะอยู ณ แหงหน
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ตําบลใดคือ  สวนหนึ่งของเด็กไทยในวันนี้  ซึ่งจะเปนกําลังคนของชาติบานเมืองในวันหนาเปน

ทรัพยากรที่มีคาและสําคัญของบานเมืองยิ่งกวาทรัพยสมบัติใดๆ โดยการจัดตั้งโรงเรียน การสอน

หนังสือเทานั้น  ที่จะชองทางหรือเปนปจจัยใหชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมไดหลุดพนจาก

ความโงเขลา โรคภัยไขเจ็บและความยากจนเปนพลเมืองดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ ประกอบทั้งตํารวจตระเวนชายแดนมีภารกิจรับผิดชอบ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติอยูตาม

ปาตามเขาและพื้นที่ทุรกันดารอันเปนถิ่นที่อยูของเด็กเหลานี้  ฉะนั้น  เนื่องแตเหตุผลขางตนและ

เพื่อเปนการขยายการศึกษาชนบท ใหเขาสูหมูบานชาวเขา   และพี่นองชาวไทยไกลคมนาคมในพื้นที่   

รับผิดชอบเปนการเสริมตองานโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการอยูตามพื้นที่อีก  สวน

หนึ่ง ตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดริเร่ิมจัดตั้งและดําเนินการโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกล

คมนาคมขึ้น  การดําเนินงานในเรื่องนี้เปนไปเพื่อมนุษยธรรม  

               ชุดลาดตระเวนที่ออกไปปฏิบัติงานแทบทุกชุด ทั้งตํารวจพลรม และหมวด ตํารวจ

ตระเวนชายแดน มีความเห็นตรงกันวา การสอนหนังสือเด็ก  ใหมีความรูภาษาไทยเทานัน้ ทีจ่ะเปน

ชองทางในการติดตอส่ือสาร  

 
      2.2.2  การเรียกชื่อโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  (โรงเรยีน  ตชด.) 
               โรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมนี้ มีการเรียกชื่อแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ  

แหลงที่มาของเงินกอสรางและวิธีการกอสราง ซึ่งโดยสรุปแลวจะเปนการตั้งชื่อใหเกียรติ   แกผูมี

สวนรวมในการจัดตั้งโรงเรียนนั้นเอง   ซึ่งแยกไดดังตอไปนี้ 

               โรงเรียน ตชด. บํารุง เปนโรงเรียนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความเสียสละของชาวบานและตํารวจ

ตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติงานอยูตามหมวดตาง ๆ ทั้งในดานการเงิน วัสดุและแรงงานกอสราง

เปนโรงเรียนชั่วคราวพอเปดสอนได  ใชวัสดุและแรงงานในหมูบาน  เมื่อไปสราง ณ ที่แหงใหมก็ให

อันดับกอนหลังตอไป  โรงเรียน ตชด. สงเคราะหโรงเรียนแบบนี้แทนที่จะเปนโรงเรียนซ่ึงเจาหนาที่

หมวดตํารวจตระเวนชายแดนเปนผูรวมกอสรางกับชาวบาน แตเปนโรงเรียนซึ่งเจาหนาที่กองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนเขตตางๆ  รวมกับชาวบานเปนผูบริจาคเงิน   วัสดุ  และแรงงานทําการ

กอสราง ทั้งนี้เพื่อเสริมการปฏิบัติแกเจาหนาที่หมวดตํารวจตระเวนชายแดนตางๆ อาคารโรงเรียนเปน

แบบชั่วคราว มีการใหเลขอันดับกอนหลังประจําทุกโรงเรียนเชนเดียวกับโรงเรียน ตชด. บํารุงโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห เปนโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการใหเงินทุนในการกอสราง  สภาพของโรงเรียน

ดีกวาโรงเรียน ตชด.บํารุง และ ตชด. สงเคราะห โรงเรียนมิตรตํารวจบํารุง คอื ทั้งตํารวจตระเวน

ชายแดนและกระทรวงศึกษาธิการไดพยายามสรางโรงเรียนใหมากขึ้น แตก็ยังไมเพียงพอตอความ
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ตองการของประชาชน ดังนั้นตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดจัดงานการกุศล เพื่อหารายไดสราง

โรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม อาทิเชน การจัดฉายภาพยนตร จัดการชกมวย ฯลฯ 

เนื่องจากเงินนี้ไดมาจากประชาชนผูมีความเห็นใจและสนใจในการจัดตั้งโรงเรียน จึงใหชื่อโรงเรียน

แบบนี้วา  โรงเรียนมิตรตํารวจบํารุง โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ  เปนโรงเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวพระราชทานเงินกอสรางเปนอาคารเรียนแบบถาวรสําหรับเด็กนักเรียนชาวเขา 

โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ  เปนโรงเรียนซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  พระราชทาน

เงินกอสรางเปนอาคารแบบถาวรสําหรับเด็กนักเรียนชาวเขา  โรงเรียนในพระราชูปถมัภสมเดจ็พระศรี

นครินทราบรมราชชนนีเปนโรงเรียนที่พระองคทานพระราชทานราชทรัพยสวนพระองค และมีผู

ทูลเกลา ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล  ซึ่งจะไดรับพระราชทานชื่อโรงเรียน  เชน  โรงเรียน

สังวาลยวิท    โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา  โรงเรียนอานันท   โรงเรียนมหิดล  โรงเรียนวลัย  โรงเรียน

สระปทุม  โรงเรียนจุฬา - ธรรมศาสตร  โรงเรียนมิตรมวลชน โรงเรียนไทยทนุ ฯลฯ  โรงเรียน

พระราชทานดังกลาว  ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบันมีจํานวน 198  แหง ซึ่ง สรางดวยเงินพระราชทาน

และผูทูลเกลาฯ รวม 15,835,348.50 บาท  ตั้งอยูตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ   

               โรงเรียนที่ตัง้ชื่อตามหมูบาน เปนโรงเรียนที่ตาํรวจตระเวนชายแดนและประชาชนในพืน้ที่

รวมกันกอสรางอาคาร  และจัดครูตํารวจตระเวนชายแดนไปทําการสอน  ก็จะใชชือ่โรงเรียนตาม    

ชื่อบานนัน้ ๆ จากที่เร่ิมดําเนนิการกอตัง้และขยายมาถึงปจจุบนั  โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนที่มี

สภาพชมุชนและการคมนาคมผานพนความทุรกนัดารแลว ไดมกีารมอบโอนใหกระทรวงศึกษาธกิาร

และสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาต ิ  จํานวน  436  แหง ทําการยุบเลิก  เนื่องจากมนีักเรียน

จํานวนนอย 49 แหง ปจจุบันมโีรงเรยีนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจาํนวน 168  

แหง  (สํานกังานโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี.  2545 : 59 - 68) 
 

      2.2.3   การจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน 
               การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โรงเรียนจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในชวงชั้นที่  1 – 3  การจัดการศึกษาเปนไปตามระเบียบของกฎกระทรวง

ศึกษาธิการโดยมีครูตํารวจตระเวนชายแดนเปนครูใหญและเปนผูทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดย

มีกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเปนผูดูแลและใหการสนับสนุนพรอมชวยเหลือในดาน

ตางๆ 
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    2.2.4  งานที่รับผิดชอบในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
               หนาทีท่ี่โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนปฏิบัตนิอกเหนือจากหนาทีท่ําการเรียนการสอน

ตามแนวชายแดนแลวยังมหีนาที่รับผิดชอบโครงการในพระราชดําริขององคสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 8 โครงการ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารีไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถไปทรง

เยี่ยมราษฎรในถิน่ทุรกนัดารทั่วทกุภาคของประเทศไทยทาํใหทรงพบปญหาความยากจน  ความขาด

แคลน และสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม ประชาชนเปนโรคขาดสารอาหาร สุขภาพออนแอ เจ็บปวย 

ไมแข็งแรง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ทําใหพระองคสน

พระทยัและ  มีพระราชหฤทยัมุงมัน่ที่จะชวยเหลือประชาชนเหลานัน้ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนและ

ทรงเริ่มแผนงานพฒันาเดก็และเยาวชนที่อยูในทองถิน่ทุรกันดารขึน้มโีครงการตามพระราชดาํริ  8  

โครงการดงันี ้  
               1)  โครงการการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน 
               ความเปนมาเปนโครงการแรกที่จัดตั้งขึ้น  เมือ่ป พ.ศ.  2523 โดยมุงเนนใหครู 

ผูปกครอง และนักเรียนไดรวมกนัทาํการเกษตรในโรงเรยีนแลวนําผลผลิตที่ไดมาประกอบเปน

อาหารกลางวนั  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา

พระราชทาน เงิน ส่ิงของพนัธุพืช วัสดุอุปกรณการเกษตร และอุปกรณการประกอบอาหารใหแก

โรงเรียนตาํรวจตระเวน  ชายแดน การดําเนินงานของโครงการนีน้อกจากจะชวยแกปญหาการขาด

แคลนอาหารกลางวันแลวยงัทาํใหเด็กนักเรียนไดรับความรูดานการเกษตรแผนใหม  ที่สามารถ

นําไปใชประกอบเปนอาชพีไดตอไป 

               วัตถุประสงค เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการบริโภค 

ตลอดชวงการศึกษา โดยใชผลผลิตการเกษตร ที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 

               เปาหมาย  เด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนสามารถประกอบ

อาหารกลางวันเลี้ยงได 5 ครั้ง / สัปดาห เพิ่มสัดสวนผลิตภัณฑทางการเกษตรในโรงเรียนตอ

วัตถุดิบที่ จัดหาจากแหลงภายนอก เพื่อการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยเฉลี่ยตอมื้อ เปน 1 

ตอ 1  ลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนใหเหลือรอยละ 10 

               กิจกรรม   โครงการเลี้ยงไกพันธุเนื้อ   ไกไข   เปดเทศ   ไกพื้นเมือง  โครงการประมงใน

โรงเรียน ( ปลาดุก  ปลานิล  ปลารวม )  โครงการปลูกพืชผักสวนครัว โครงการปลูกไมผล (มะละกอ  

ฝร่ัง  กลวย ) โครงการเพาะเห็ดนางฟา 
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               2)  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 
               ความเปนมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนัก ถึง

ปญหาการระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน  ทั้งจากรายงานของกระทรวง 

สาธารณสุขและจากการที่พระองคทรงพบเห็นในระหวางเสด็จ ฯ เยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนจึงทรงมีพระราชดําริที่จะดําเนินการเพื่อชวยแกไขปญหานี้ โดยการเสริมการ

ทํางานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ท่ีเจาหนาที่ของกระทรวงฯ เดินทางเขาไปถึงไดยาก อัน

ไดแกพื้นที่    ตามเขตชายแดน  ที่มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยูโครงการนี้ไดเร่ิม

ดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยคาดหวังวาหากมีการดําเนินการ

ควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องแลว ก็จะ

เปนการชวยแกไข  ปญหาสาธารณสุขของประเทศโดยสวนรวมได 

               วัตถุประสงค เพื่อควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ชุมชนที่

เปนที่ตั้งของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

               เปาหมาย  เด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ประชาชนในเขตชุมชนที่มี 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยู    ลดอัตราคอพอกของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนใหเหลือตํ่ากวารอยละ 10  

               กิจกรรม โครงการน้ําดื่มเสริมไอโอดีน    โครงการแจกเกลือเสริมไอโอดีน  ยาเม็ดไอโอดีน 
               3)  โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
 ความเปนมาของโครงการที่จัดตั้งขึ้นในป   พ.ศ. 2526  เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่อยูใน  

ถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับความยากจนขาดแคลนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนภาคบงัคบั

อยางถูกตองดวยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะชวยใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจในวชิาการอยางด ี 

พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปไดเทาเทียมกับคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งครูตํารวจตระเวน

ชายแดนซึ่งไมไดมีอาชีพครูโดยตรง  ใหสามารถทําหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

               วัตถุประสงค   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

               เปาหมาย     ครูตํารวจตระเวนชายแดนทุกคนไดรับการพัฒนาดานการศึกษาอยาง 

เพียงพอตามศักยภาพ ทุกระดับของการบังคับบัญชาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตองมีการ

กํากับนิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับกลางขึ้นไปเมื่อเทียบกับกลุมโรงเรียนในพื้นที่นั้น เพิ่มอัตราการเรียนตอของนักเรียนมากกวา

รอยละ  40 โรงเรียนทกุโรงเรียนตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  



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

 30 

               กิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   โครงการปรับปรุงหองสมุด โครงการ

สอนซอมเสริม โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดทําขอมูลและสถิติการศึกษา โครงการ

นิเทศภายใน  โครงการอบรมครูประจําป 
               4)  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห 
               ความเปนมา  จากการที่ทรงประจักษวา เด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แลว สวนใหญจะไมมีโอกาสศึกษาตอใน

ระดับสูงได  เนื่องจากทางบานมีฐานะยากจนและตามชายแดนมักไมมีโรงเรียนที่เปดสอนในระดับ

ที่สูง จึงมีพระราชประสงคพระราชทาน  พระราชานุเคราะหใหนักเรียนเหลานั้นไดมีโอกาสศึกษา

ตอ  ตามระดับสติปญญาและความเหมาะสมและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหริเร่ิมดําเนินการ

จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเมื่อป  พ.ศ.  2531 

          วัตถุประสงค เพื่อสนบัสนุนใหนกัเรยีนโรงเรียนทีม่ีฐานะยากจนในถิน่ทุรกันดารไดรับ

การศึกษาตอตามความสามารถโดยกลับไปเปนผูชวยทาํความเจริญใหกับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 

               เปาหมาย นักเรียนทุกคนที่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา นักเรียน

สวนหนึ่งมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เม่ือจบการศึกษานักเรียนสามารถมีงานทํา

ชวยเหลือตนเองได 

               กิจกรรม คัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห แนะแนวเด็กนักเรียนที่

กําลังศึกษาอยู ปลูกฝงอุดมการณความสํานึกในความเปนไทย ใหมีความรักในถิ่นที่อยู และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมขุ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียน จัด

สอนเสริมจัดอบรมเพิ่มเติมแนะแนวการศึกษาตอ  สงเสริมใหนักเรียนมีงานทําตามวุฒิของนักเรียน 
               5)  โครงการฝกอาชีพ 
               ความเปนมา   เปนโครงการที่โปรดเกลา ฯ  ใหดําเนินการเมื่อปการศึกษา  2531  โดยมี 

จุดมุงหมายเพื่อฝกอาชีพใหกับศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไมอาจศึกษาในระดับสูง

ตอไปได และเนนใหมีการฝกอาชีพที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่นนั้น ๆ   ในระยะเริ่มแรกใหจัดทําใน

โรงเรียนทดลองกอนภาคละ 1 โรงเรียนโดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปดําเนินการ 

               วัตถุประสงค  เพื่อฝกอาชีพใหแกเยาวชนที่จบการศึกษา  ใหมีวิชาชีพติดตัวและสามารถ

นําไปประกอบอาชีพได  และนักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

               เปาหมาย นักเรียนในทุกพื้นที่โครงการไดรับการฝกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ  

เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในทุกพื้นที่โครงการไดรับการฝกอาชีพ ใหมีการฝกอบรมอาชีพ  

ที่เหมาะสมกับทองถิ่น 
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               กิจกรรม   สํารวจความตองการและความถนัดของเยาวชนผูเขารวมโครงการ จัด

หลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่นและตลาดแรงงาน ดําเนินการอบรมและฝกอาชีพใหแกนกัเรยีนและ

เยาวชนที่เขารวมโครงการจัดตั้ง กลุมผูผลิตดําเนินงานรูปแบบธุรกิจและการตลาดตลอดทั้งสงเสริมให
ประชาชนอื่น ๆ  เรียนรูเพื่อนําไปพัฒนางานของตนเอง รวมกลุมของเยาวชนในการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบของ

สหกรณ สงเสริมการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคเอกชน ดําเนินงาน  ฝกอาชีพในศูนยฝกอาชีพนักเรียน

เกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

               6)  โครงการสงเสริมสหกรณ 
               ความเปนมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระองคทรงเล็งเห็นวา

การปลูกฝงหลักการสหกรณแกเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเปนอันดับแรกจะกอใหเกิด

ความรวมมือ รวมแรง รวมใจภายในกลุมของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในทองถิ่น  

อยางเปนระบบตอเนื่องเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแกประโยชนสวนรวม การรวมกัน

ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น  จึงทรงมีพระราชกระแสแกอธิบดีกรมตํารวจ  

ณ  ที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  บานภูตาง  อําเภอบานโคก  จังหวัดอุตรดิตถ  เม่ือวันที่ 30 

พฤษภาคม  พ.ศ. 2534  ใหดําเนินการกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ มี

พระราชกระแสกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2534 ใหสงเสริมวิธีสหกรณใหแพรไปยังเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กรม

ตํารวจและกรมสงเสริมสหกรณจึงไดเร่ิมดําเนินการโครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนตั้งแตป พ.ศ.2534  เปนตนมา 

               วัตถุประสงค เพือ่สงเสริมความรูเกี่ยวกับหลกัการสหกรณแกเด็กนักเรยีน เพื่อสงเสริมให

มีการจัดตั้งสหกรณขึ้นในชมุชนที่มีความพรอม 

               เปาหมาย เด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ครูตํารวจตระเวนชายแดนทุกคน

ไดรับการพัฒนาใหมีความรูดานสหกรณเพียงพอตามศักยภาพ จะตองมีกิจกรรมสหกรณ

ภาคปฏิบัติอยางนอยโรงเรียนละ 2 กิจกรรม พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมใหสามารถจัดตั้งเปน

สหกรณตัวอยางไดใหมีการสอนวิชาสหกรณควบคูไปกับการฝกปฏิบัติกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน 

               กิจกรรม  ฝกอบรมการสอนวิชาสหกรณแกครูในโรงเรียนทุกคนใหมีความรูและทักษะ ใน

การจัดการเรียนการสอนและดําเนินกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ จัดทําคูมือครูเพื่อใชในการ

ประกอบการเรียนการสอน คูมือนักเรียนเพื่อใชประกอบการเรียนจัดใหมีการสอนวิชาสหกรณใน

โรงเรียน และใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมรานคาสหกรณ กิจกรรมออมทรัพยและกิจกรรม

การเกษตร  เพื่อฝกทักษะกิจกรรมสหกรณแบบครบวงจร และอบรมใหความรูแกศิษยเกาและ
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ประชาชน จัดตั้งสหกรณตามความพรอมของพื้นที่  และประสานงานระหวางสหกรณของโรงเรียน

กับสหกรณในพื้นที่ 
               7)  โครงการอนรุักษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
               ความเปนมา   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนนิ

โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 107 บานหวยจะคาน ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2530 ไดมีพระราชบัญชาใหดําเนินการปลูกฝงการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกเด็กนักเรียนและใหโรงเรียนปลูกสะเดา  ซึ่งนอกจากจะเปนอาหาร

และเปนรมเงาแลว เมล็ดสะเดายังใชปองกันกําจัดแมลงในผักได ซึ่งไมมีสารพิษตกคางและทําลาย

ตอสภาพแวดลอมเหมือนสารเคมีทั่ว ๆ ไป จากพระราชดําริดังกลาวโครงการนี้   จึงไดขยายออกไป

ยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแหงอื่น ๆ  

               วัตถุประสงค เพื่อปลูกฝงใหเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

               เปาหมาย พื้นที่เขตชุมชนที่มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยู ใหมีการดําเนิน

กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

               กิจกรรม รณรงคเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูกไมใชสอย  การพัฒนา

ปาชุมชนในพื้นที่การใชอินทรียวัตถุในการปรับปรุงบํารุงดินและลดการใชสารเคมี  การสาธิตและ

สงเสริมการใชประโยชนจากหญาแฝก เปนตน  จัดใหมีการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร  

ธรรมชาติ สอดแทรก เขาไปในหลักสูตรของโรงเรียน จัดอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมแกประชาชนในพื้นที่ 
               8)  โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
               ความเปนมาจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯใหดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้นในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่ง

อยูในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนทั่วประเทศ เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดสารอาหาร

ในเด็กวัยเรียนทางหนึ่งนั้นผลการดําเนินงานโครงการดังกลาว สามารถชวยลดความรุนแรงของ

ปญหาลงไดในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากอัตราการมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑของเด็กนักเรียนลดลง 

อยางไรก็ตาม  ปญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียนในพื้นที่ทุรกันดารเหลานั้นยังคงมีอยูใน

อัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเปาหมายของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริฯ   

พ.ศ. 2535 - 2539 (รอยละ10)  และแผนอาหารและโภชนาการแหงชาติ  ในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (รอยละ 7)  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงรากฐานของภาวะ

โภชนาการและสุขภาพอนามัยของบุคคลในพื้นที่เหลานี้ยังไมดีพอ  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม
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เอ้ืออํานวยตอการคมนาคม อีกทั้งบางพื้นที่ก็ยังไมปลอดภัย  จึงทําใหบริการขั้นพื้นฐานตาง ๆ  

รวมทั้งบริการสาธารณสุขเขาไปไมถึง   ในทางกลับกันประชาชนในพื้นที่ดังกลาวก็เดินทางออกมา

รับบริการตาง ๆ ไดลําบากเปนเหตุใหกลุมประชาชนที่อาศยัอยูตามพื้นที่ทุรกันดารเหลานี้ มีโอกาส

ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดอยกวาที่อ่ืน ๆ และดวยเหตุนี้เอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี  จึงมีพระราชดําริใหดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ

เด็กในถิ่นทุรกันดารนี้ข้ึนในป  พ.ศ. 2539  เพื่อชวยใหเด็กมีการเจริญเติบโต  และพัฒนาการไดเต็ม

ศักยภาพ เปนคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป  ทั้งนี้

เพราะการ    ที่คนเราจะมีภาวะโภชนาการและ  สุขภาพอนามัยดีนั้นจะตองเร่ิมตนตั้งแตอยูใน

ครรภมารดานั่นคือแมจะตองมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีดวย ซึ่งถาหากแมขาด

สารอาหารก็จะสงผล 

อยางรายแรงตอเด็กที่จะเกิดออกมาทั้งดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและสมอง 

               วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึง

อายุ 3 ป  ไดรับบริการที่เหมาะสมและไดรับความรูดานอาหารและโภชนาการเพื่อชวยใหแมมี

ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีและเด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็ม 

ศักยภาพ 

               เปาหมาย ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา  2,500  กรัม  ไมเกินรอยละ  2  ลดสภาพภาวะ

โลหิตจางในหญิงมีครรภลงเหลือไมเกินรอยละ 10 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ขวบ ซึ่งมีการเจริญเติบโต

ตามเกณฑมาตรฐาน  อายุ  น้ําหนกั  และสวนสูง  ไมนอยกวารอยละ  80  เด็กแรกเกิดถึงอายุ  3  

ขวบ    มีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ  80  อัตราการตายปริกําเนิดไมเกิน 9 ตอ 1000 การ

เกิดทั้งหมด 

               กิจกรรม ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ กอนเริ่มโครงการ สํารวจขอมูลหญิงมีครรภ หญิงใหนม

บุตรเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ในพื้นที่เปาหมายทุกป อบรมครูพยาบาลโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   

ปละ 1 คร้ัง อบรมประชาชนในพื้นที่เปาหมายเพื่อสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ

เด็ก ติดตามความกาวหนาเปนระยะและประเมินผลโครงการ 
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โครงสรางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 

     ครูใหญ 

 

 

งานวิชาการ งานกิจการ งานธุรการ งานอาคาร    งานบุคลากร        งานความ 

  นักเรียน   การเงิน,พัสดุ   สถานที ่            สัมพันธชุมชน 

    

-งานสาํนักงาน  -งานกิจการ -งานสาํนักงาน          -อาคารสถานที ่  -ประชา 

-งานทะเบียน    ปกครอง -งานการเงิน, บัญชี      -นักการภารโรง  สัมพันธ 

-งานวัดผล    นักเรยีน  -พัสดุ ,ครุภัณฑ           -งานอนามยั  -ชุมชน  

สารสนเทศ          -สวัสดิการ           สารบรรณ                 -โภชนาการ                        สัมพันธ 

-งานหลักสูตร  ความปลอดภัย    -สวัสดิการครู            -โสตทัศนูปกรณ                                                       

งานแนะแนว        -จริยธรรม          -งานยานพาหนะ       -หองสมุด                      

งานหมวดวิชา                          -อ่ืนๆ                         -สหกรณ 

-งานพัฒนา                   -สาธารณูปโภค 

ความเปนเลิศ                       

ทางวิชาการ            

ภาพ1  โครงสรางโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

( ที่มา :  โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนายาว. 2545 : 13 ) 

 
   2.2.5  ภารกิจหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดน 
               รัฐบาลไดจัดตั้งตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2494 โดยมวีตัถปุระสงค

หลักที่จะใช ตชด.เปนหนวยกําลังสําหรับปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและรักษาสถานการณ 
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ชายแดนเพื่อใหการปฏิบัติงานของ ตชด. สามารถตอบสนองตอการปองกัน  แกไขปญหาเกี่ยวกับ

ความมั่นคงในพื้นที่บริเวณแนวชายแดน  และพื้นที่หางไกลการคมนาคม จึงกําหนดให  ตชด.  เปน

หนวยที่มี  คุณลักษณะเฉพาะของหนวยงาน  3  ประการ  คือ 

               1)   สามารถปฏิบัติการรบไดเชนเดียวกับหนวยทหาร 

               2)   สามารถปฏิบัติงานปองกันงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมไดเชนเดียวกับ 

หนวยงานตํารวจทั่วไป 

               3)   สามารถปฏิบัติงานใหบริการ  พัฒนาและชวยเหลือประชาชนไดเชนเดียวกับ

หนวยงานพลเรือนจนถึงปจจุบันภารกิจหนาที่ของ   ตชด.  ก็ยังคงเปนไปภายใตคณุลกัษณะเฉพาะ

ของหนวย ทั้ง 3 ประการเพียงแตมีการปรับประยุกตใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณของแต

ละหวงเวลาและพื้นที่ 

 
    2.2.6  พันธกิจหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดน 
               ในปจจุบันพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ป  พ.ศ. 

2539  ไดกําหนดภารกิจหนาที่ของ  ตชด.   ไวดังนี้  

               1)   รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงตามแนวชายแดน 

2) พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 
3) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาและตามกฎหมายอื่นที่ไดรับ 

มอบหมาย 

4)  ฝกอบรมตํารวจตระเวนชายแดน 

5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ได 
รับมอบหมายจากกองกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่12 (กก.ตชด.12) คายเจาพระยาราชสุภาวดี  

เปนหนวยงานในสังกัดกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค1 ไดมอบหมายให  กก.  ตชด.12 

มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  7  จังหวัด  คือ  แกว  ปราจีนบุรี   นครนายก   ฉะเชิงเทรา   

สระบุรี   ลพบุรี    และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

               การปฏิบัติงานของ  กก.ตชด.12  ตองขึ้นควบคุมทางยุทธการตอฝายทหาร ซึ่งหนวย

ควบคุมทางยุทธการของ กก.ตชด.12  คือ  “กําลังบูรพา”   

               พันธกิจหนาที่กองกําลังบูรพา   คือ 

               1)   การเฝาตรวจและปองกันชายแดน 

               2)   การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
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               3)   การเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน   
    2.2.7  อํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
               1)   รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน 

               2)  พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 

               3)  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม 

กฎหมายอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

4) ฝกอบรมตํารวจตระเวนชายแดน 

               5)  ปฏิบัติงานรวมกับ    หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ไดรับมอบหมาย 

 

2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส

เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12    ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ   ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

องคกรปกครองทองถิ่นและชมุชน  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ซึ่ง

ถือเปนกฎหมายแมบทของการศึกษาชาติ  ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในระดับตางๆ  

โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2544 เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตการประกอบอาชีพ  ตลอดจน

เพื่อการศึกษาตอและกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่

เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น    คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน

สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

               ดังนั้นเพื่อสนองเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา   27    และมาตรา  74     แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติพุทธศักราช  2542 กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544  ขึ้น    เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคลองกับแนวทางดังกลาว

และเพื่อใหสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่มีความเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

2.3.1 หลักการ    เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการ 

จัดการศึกษาของประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1) เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมุงเนนความเปนไทยควบคู 
กับความเปนสากล 

2) เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยาง 

เสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด    สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ   และเต็มตามศักยภาพ 

4) เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการ 

เรียนรู 

5) เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 

               2.3.2  จุดมุงหมาย   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข  และมีความเปนไทย   มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และ

ประกอบอาชีพ   จึงกําหนดจุดมุงหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียน เกิดคุณลักษณะ

อันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

                              1)  เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยในตนเอง   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

                              2)  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน รักการเขียน และรักการ

คนควา  

                              3)  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา

ทางวิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 

วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

                              4)  มีทักษะและกระบวนการ   โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

ทักษะ การคิด   การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 

                              5)     รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

                              6)   มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมกกวาเปน

ผูบริโภค 

                              7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย   ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมอืง

ดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                              8)  มีจติสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา  



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

 38 

ภูมิปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม  

                              9)  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

               2.3.3  โครงสรางเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรูที่กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 

                              1)  ระดับชวงชั้น 

               กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 

            ชวงชัน้ที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1-3 

            ชวงชัน้ที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที ่4-6 

            ชวงชัน้ที ่3  ชั้นมธัยมศึกษาปที่  1-3 

            ชวงชัน้ที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4-6 

                              2)  สาระการเรียนรู 

               กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยองคความรู  ทักษะ หรือ 

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 

                              (1)  ภาษาไทย 

                              (2)  คณิตศาสตร 

                              (3)  วิทยาศาสตร 

                              (4)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                              (5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 

                              (6)  ศิลปะ 

                              (7)  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                              (8)  ภาษาตางประเทศ 

               สาระการเรียนรูทั้ง 8  กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 

2  กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 

ศาสนา     และวัฒนธรรม    เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง 

ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  และ ภาษาตางประเทศ 

เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการ

ทํางานอยางสรางสรรค 
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               เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะ   กลุมวทิยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม   กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 

               กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชัน้  สวนภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ สามารถเลือกจัดการเรยีนรูไดตามความเหมาะสม 

               หลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนจําเปน 

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทกุคนเทานัน้  สาํหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียนแตละคนนัน้สถานศกึษาสามารถกําหนดเพิ่มข้ึนได ใหสอดคลองและ

สนองตอบ ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

                              3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ 

ของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเตมิจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  

8  กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือก

ดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สาํคัญ   ไดแก การพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทัง้รางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคม โดยอาจ

จัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวนิัย และมีคุณภาพ  เพื่อพฒันาองครวมของความเปนมนษุยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสราง

จิตสํานึกของการทาํประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศกึษาจะตองดาํเนนิการอยางมีเปาหมาย มี

รูปแบบและวิธีการทีเ่หมาะสมกิจกรรมพฒันาผูเรียนแบงเปน   2 ลักษณะ  คือ 

                              (1)  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ

ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบ และพัฒนาศักยภาพของตน 

เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหปุญญา และการสรางสัมพันธภาพ

ที่ดี  ซึง่ผูสอนทุกคนตองทาํหนาที ่  แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต   การศึกษาตอและการพัฒนา

ตนเองสูโลกอาชีพและการมงีานทาํ 

                              (2)  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ

วงจร  ตั้งแตศึกษาวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดย

เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุมเชน ลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนตน     

                              4)  มาตรฐานการเรียนรู   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการ

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม  ที่เปนขอกาํหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู  ทกัษะ 
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กระบวนการ คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของแตละกลุมเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่งกําหนดเปน  2  ลักษณะ  คือ 

                              (1)  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    เปนมาตรฐานการเรียนรูใน

แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                              (2)  มาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้     เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม

สาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชัน้ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6และชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 

               มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ
เรียนรูที่จาํเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานัน้  สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่

สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสงัคม ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพงึประสงคเพื่อ

เปนสมาชิกทีด่ีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขม

ขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติมได       

                              5)  เวลาเรียน  หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานกาํหนดเวลาในการจัดการเรียนรู 

และกิจกรรมพฒันาผูเรียนไวดังนี ้

                        ชวงชัน้ที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000   

ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง 

                       ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000   

ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง 

                                   ชวงชั้นที3่ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรยีนประมาณปละ 1,000-1,200 

ชั่วโมง   โดยเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง 

                       ชวงชั้นที่ 4 ชัน้มัธยมศึกษาปที่  4-6   มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา   1,200  

ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง 

               การจัดหลักสูตร   การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เปนหลักสูตรที่กาํหนดมาตรฐานการเรียนรูใน

การพัฒนาผูเรียนตั้งแตชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 6 สําหรับผูเรียนทกุคนทุก

กลุมเปาหมายสามารถปรับใชไดกับการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ ทัง้ในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

               ในสวนของการจดัการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยเปน 

การเฉพาะเพือ่เปนการสรางเสริมพฒันาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 
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               หลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานัน้

กําหนดโครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูทีแ่สดง

คุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ 12 ป และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละ

กลุมสถานศึกษาตองนําโครงสรางดงักลาวนี้ไปจัดทาํเปนหลกัสูตรสถานศึกษาโดยคํานึงถึงสภาพ

ปญหาความพรอม เอกลกัษณ ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทัง้นี้

สถานศกึษาตองจัดทาํรายวชิาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

               นอกจากนี้     สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรู

รายวิชาใหมๆ  รายวิชาที่มีความเขมข้ึนอยางหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล   โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก 8 

กลุมในชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  และชวงชั้นที่ 

4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4-6  และจัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชานั้นๆ 

ดวย สําหรับชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 น้ัน  ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมข้ึนควร

เรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐานกอน 

               สถานศึกษาตองจัดสาระการเรยีนรูใหครบทัง้ 8 กลุมในทกุชั้น ใหเหมาะสมกับธรรมชาติ 

การเรียนรูและระดับพัฒนาการของผูเรียนโดยในชวงการศึกษาภาคบงัคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปที ่

1 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  จัดหลักสูตรเปนรายป และชั้นมธัยมศกึษาปที่ 4-6 จดัเปนหนวยกิต   

ดังนี้  

               ชวงชั้นที ่ 1  และ  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  และปที่  4-6   การศึกษาระดับนี้เปน 

ชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรที่จัดขึ้นมุงเนนใหผูเรียนพฒันาคุณภาพชีวิตกระบวนการ

เรียนรูทางสงัคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การติดตอ 

ส่ือสาร และพืน้ฐานความเปนมนษุย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทัง้ในดานรางกาย   สติปญญา   

อารมณ สังคม   และ วฒันธรรม 

               ชวงชั้นที ่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ  มุงเนน

ใหผูเรียนสาํรวจความสามารถ   ความถนดั  ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาบคุลิกภาพสวนตน   

พัฒนาความสามารถ   ทกัษะพืน้ฐานดานการเรียนรู  และทักษะในการดําเนินชวีติ  ใหมีความ

สมดุลทั้งดานความรู   ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม  

สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและชุมชน  มีความภูมิใจในความเปนไทย   ตลอดจนใชเปน

พื้นฐานในการประกอบอาชพีหรือศึกษาตอ 
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               ชวงชั้นที่   4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6   เปนหลกัสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิม่พูน

ความรูและทกัษะเฉพาะดาน  มุงปลูกฝงความรู  ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและ

เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความคดิริเร่ิมสรางสรรคนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชพีมุงมั่นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน  สามารถเปนผูนาํ และผูใหบริการ

ชุมชนในดานตาง ๆ 

               ลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้จัดเปนหนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการ

เรียนรูที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนแตละคนทัง้ดานวชิาการและ

วิชาชพี 

               การจัดเวลาเรียน   ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแต

ละชั้นป ทั้งการจัดเวลาเรียนในสาระการเรียนรู  8  กลุม  และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม  

รวมทัง้ตองการจัดใหมีเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทกุภาคเรียนตามความเหมาะสม 

               ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายปโดยมีเวลา

เรียนวนัละประมาณ 4-5 ชั่วโมง  ชวงชัน้นี้เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาข้ันพื้นฐานเด็กจําเปนตอง

พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาํเปน เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอ่ืนๆ ไดรวดเร็วขึ้น  

ทักษะเหลานี้ไดแก  ภาษาไทยดานการอานและการเขียน และทกัษะคณิตศาสตร  ดังนัน้การฝก

ทักษะดานการอาน  การเขียน  และการคิดคํานวณ จงึควรใชเวลาประมาณรอยละ50 ของเวลา

เรียนทัง้หมดในแตละสัปดาห  สวนเวลาทีเ่หลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรูซึ่งรวมทัง้ทัง้

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย 

               ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลา

เรียนวนัละประมาณ  4-6 ชั่วโมง  การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทยและคณิตศาสตรอาจใชเวลา

ลดลงเหลือประมาณรอยละ  40  ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห  โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตร

มากขึ้น 

               สําหรับการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลงยังคงตองฝกฝน 

ทบทวนอยูเปนประจํา เพือ่พัฒนาทกัษะขั้นพืน้ฐานในระดับที่สงูขึ้น ดงันัน้สถานศึกษาจึงมีเวลา

อยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน    ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบตัิงานตางๆ      โดยตองจัด 

เวลาเรียนในแตละกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20 สวนเวลาที่เหลอื

สถานศกึษาสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆไดตามความเหมาะสม 

               ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป  มีเวลาเรยีนประมาณ

วันละ  4-6 ชั่วโมง  การกําหนดเวลาเรียน  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  ควรใหสัดสวน
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ใกลเคียงกัน  แตอยางไรก็ตามกลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรยังคงมีความสําคัญ 

ควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอ่ืนๆ  สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชา

อาชีพหรือโครงงานอาชีพสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ 

               ชวงชั้นที ่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4-6 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค โดยใหคิดน้ําหนักของ

รายวชิาที่เรียนเปนหนวยกติ  ใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน  มคีาน้ําหนักวชิา  1  หนวยกิต  

และมีเวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา  6  ชั่วโมง การจัดเวลาและสาระการเรียนรูในชวงชัน้นี้

เปนการเริ่มเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา  จึงใหมกีารเลอืกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระ

การเรียนรู  การจัดทํา “รายวชิาเพิม่เติมใหม”  บางรายวชิาทีน่าสนใจ หรือที่มีความยากในระดับสูง

ขึ้นไป  เชน  แคลคูลัสในคณิตศาสตร  หรือวิทยาศาสตรข้ันสูง  สําหรับผูที่เรียนกลุมสาระนี้ไดดีเปน

พิเศษ  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการจัดหลักสตูรใหเหมาะสมยิ่งขึน้ไดในบาง

กลุมสาระ เชน ศิลปะ    การงานอาชพีและเทคโนโลย ีซึ่งยงัจําเปนตองเรียนอยูอาจจัดเปนรายวชิา

สั้นๆ  หรือรายวิชาเดี่ยว  หรือรวมกนัในลักษณะบูรณาการ  เมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดตาม

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ทีร่ะบุแลวก็อาจพัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูงขึ้นไปได

เชนเดียวกนั 

               การจัดเวลาเรียนดังกลาวขางตนเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบ

สถานศึกษาสวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นใหพิจารณายืดหยุน

เวลาเรียนตามสถานการณและโอกาสที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได      กําหนดไวเฉพาะสวนที่

จําเปนสาํหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได สาระ

และมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 

ภาษาไทย 
สาระที ่1 :  การอาน 

มาตรฐาน  ท 1.1  :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหา  

                               และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

สาระที ่2 : การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1    :  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน 

                                เร่ืองราว ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงาน 

                                การศกึษาคนควา อยางมีประสิทธภิาพ 

สาระที ่3 : การฟง  การดู  และการพูด 
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มาตรฐาน ท 3.1    :  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู   

                               ความคิด    ความรูสึกในโอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและ 

                               สรางสรรค 

สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา 

มาตรฐาน ท 4.1   :   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

                              และ พลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ 

                              ของชาติ 

มาตรฐาน ท 4.2  :   สามารถใชภาษาแสวงหาความรู   เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และ  

                              ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม และใน 

                              ชีวิตประจําวัน 

สาระที่ 5 : วรรณคดี  และวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1   :   เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น 

                               คุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 
คณิตศาสตร 

สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1   :   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค 1.2   :   เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง 

                               การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 

มาตรฐาน ค 1.3   :   ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 

มาตรฐาน ค 1.4   :   เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 

สาระที ่2 : การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1   :   เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการวัด 

มาตรฐาน ค 2.2   :   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 

มาตรฐาน ค 2.3   :   แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 

สาระที ่3 :  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1   :   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 

มาตรฐาน ค 3.2   :   ใชการนึกภาพ (visualization)ใชเหตุผลเกี่ยวกบัปริภูมิ (spatial  reasoning) 

                               และใช แบบจําลองเรขาคณิต(geometric  model)  ในการแกปญหาได 
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สาระที่  4 : พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1   :   อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern)ความสัมพันธและฟงกชันตางๆได 

มาตรฐาน ค 4.2   :   ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆแทน 

                               สถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 

สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 5.1   : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 

มาตรฐาน ค 5.2   : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได  

                             อยางสมเหตสุมผล 

มาตรฐาน ค 5.3  : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหาได

สาระที่ 6 :  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

มาตรฐาน ค 6.1   : มีความสามารถในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค 6.2   :  มีความสามารถในการใชเหตุผล 

มาตรฐาน ค 6.3   : มีความสามารถในการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการ 

                             นําเสนอ 

มาตรฐาน ค 6.4   : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง 

                             คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 

มาตรฐาน ค 6.5   : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 
วิทยาศาสตร 

สาระที ่1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1   : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของ 

                             ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน  มีกระบวนการสืบเสาะหา 

                             ความรูส่ือสารสิ่งที่เรียนรู    และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและ 

                             ดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1..2  : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

                             วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ   การใชเทคโนโลยี 

                             ชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

                             และ จิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่2 : ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
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มาตรฐาน ว 2.1   : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น   ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต 

                            ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหา 

    ความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.2   : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 

                            ทองถิ่น  ประเทศ  และโลก  นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

                            และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1   : เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และ 

                            แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค      มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และ 

                            จิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2   : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร   

                             การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   

                             และจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 4 :  แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว 4.1   : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร มี 

                            กระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

                            อยางถูกตองและมีคุณธรรม 

มาตรฐาน ว 4.2   : เขาใจลกัษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มกีระบวนการ 

                            สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใช 

                            ประโยชน 

สาระที ่5 : พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1   : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชวีิต  การเปลี่ยนรูปพลงังาน   

                            ปฏิสัมพนัธระหวางสารและพลังงาน    ผลของการใชพลังงานตอชีวิต  และ 

                             ส่ิงแวดลอม  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู   ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนํา  

                             ความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1  :  เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพนัธของ 
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                            กระบวนการตางๆ  มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และ 

                            สัณฐานของโลก  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   

                            ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู   และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 

มาตรฐาน ว  7.1   : เขาใจววิัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซ ี  ปฏิสัมพันธภายในระบบ 

                             สุริยะและผลตอส่ิงมีชวีิตบนโลก  มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูและ  

                             จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 7.2   : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศทีน่ํามาใชในการสาํรวจอวกาศและ     

                             ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานเกษตรและการสื่อสารสื่อสารส่ิงทีเ่รียนรู และ นํา 

                             ความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที ่8 : ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1   : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร  ในการสืบเสาะหาความรู       

                            การแกปญหา  รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น  สวนใหญมรูีปแบบที่ 

                            แนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่อยูใน 

                            ชวงเวลานั้นๆ  เขาใจวาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมีความ 

                            เกี่ยวของสัมพันธกนั 

 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

สาระที่ 1  : การดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 :  เขาใจมีความคิดสรางสรรค  มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน 

                            ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการทาํงานเพื่อการดาํรงชีวติและครอบครัวที่ 

                            เกี่ยวของกับงานบาน  งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

มาตรฐาน  ง 1.2 :  มีทักษะกระบวนการทํางาน การจัดการ การทํางานเปนกลุม การแสวงหา  

                            ความรู  สามารถแกปญหาในการทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตองาน 

สาระที ่2  :  การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง 2.1 : เขาใจ มทีักษะ มีประสบการณในงานอาชพีสุจริต  มีคุณธรรม  มเีจตคติที่ดี  

                            ตองานอาชีพ และเหน็แนวทางในการประกอบอาชพีสุจริต 

สาระที ่3  : การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน  ง 3.1 : เขาใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี  ใชความรู  ภูมิปญญา  
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                           จินตนาการและความคดิอยางมีระบบในการออกแบบสรางสิ่งของเครื่องใช   

                           วิธีการเชงิกลยุทธตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม   

                           ส่ิงแวดลอม โลกของงานและอาชีพ 

สาระที ่4  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐาน  ง 4.1 : เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน ขอมลู  

                           การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพ อยางมปีระสิทธิภาพ  

                           ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

สาระที ่5  :  เทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ 

มาตรฐาน  ง 5.1 : ใชเทคโนโลยีในการทาํงาน  การผลิต   การออกแบบ   การแกปญหา  การ 

                            สรางงานการสรางอาชพีสุจริต อยางมีความเขาใจ  มีการวางแผนเชิงกลยทุธ 

                            และมีความคิดสรางสรรค 

 
ภาษาตางประเทศ 

 ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพืน้ฐาน  ซึ่งกาํหนดใหเรียนตลอดหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน   

จีน ญี่ปุนอาหรับ  บาลี  และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพนิิจของ

สถานศกึษาทีจ่ัดทํารายวิชาประกอบการจดัการเรียนรูตามความเหมาะสม 

สาระที ่1  :  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ 

                           ประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมวีิจารณญาณ 

มาตรฐาน  ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร ความคิดเห็น 

                            แสดง ความรูสึกโดยใชเทคโนโลยี  และการจัดการทีเ่หมาะสมเพื่อการเรียนรู 

                            ตลอดชีวิต 

มาตรฐาน  ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็นและความคิด 

                           รวบยอดในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 

สาระที่ 2  :  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน  ต 2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใช 

                           ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน  ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ 



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

 49 

                            ภาษากับภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใชอยางมวีิจารณญาณ 

สาระที ่3  :  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน  ต 3.1 : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และ  

                            เปน พืน้ฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

สาระที ่4  :  ภาษากับความสัมพันธกับชมุชนและโลก 

มาตรฐาน  ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน 

                            และสังคม 

มาตรฐาน  ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรยีนรู  การทํางาน  

                             การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือ  และการอยูรวมกนัในสังคม 
 

      2.3.4  การจัดหลักสูตรสถานศกึษา 

               1)  หลักสูตรสถานศึกษา 

               สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง 

คือ หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืนๆที่สถานศึกษาแต

ละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู  ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและ

รายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม  เปนรายปหรือรายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน

และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนสวนประกอบ

ที่สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

               2)  จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศกึษา 

               สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน  ทองถิ่น วัด หนวยงานและ 

สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสอง

ประการซึ่งจุดมุงหมายทั้งสองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญซึ่งสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตร

ภายในบริบทและแนวทางนั้นๆ ดังนี 

                     2.1) หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลนิใน

การเรียนรูเปรยีบเสมือนเปนวิธีสรางกําลงัใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมาก

ที่สุด มีความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทกุคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ  และประสบการณให

ผูเรียนและพฒันาความมั่นใจ  ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกนั  ควรใหผูเรียนมี

ทักษะการเรียนรูสําคัญๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน  ไดขอมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี

สื่อสารสงเสรมิจิตใจที่อยากรูอยากเหน็  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
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                     2.2) หลักสตูรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนา ดานจิตวิญญาณ จริยธรรม  

สังคม   และวัฒนธรรม   และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถกูและผิด เขาใจ

และศรัทธาในความเชื่อของตน  ความเชือ่และวัฒนธรรมที่แตกตางกนั  วามีอิทธพิลตอตัวบุคคล

และสังคม  หลักสูตรสถานศึกษาตองพฒันาหลักคุณธรรม  และความอิสระของผูเรียนและชวยให

เปนพลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพฒันาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควร

พัฒนาความตระหนกั  เขาใจและยอมรบัสภาพแวดลอมที่ตนดาํรงชีวิตอยู  ยดึมั่นในขอตกลง

รวมกัน   ตอการพัฒนาทีย่ั่งยนืทัง้ในระดับสวนตน  ระดับทองถิน่ ระดับชาติ  และระดับโลก 

หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล

และเปนอิสระและเขาใจในความรับผิดชอบ 

               3)  การสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

               หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจและเปลี่ยนไป

ตามธรรมชาติของการศึกษา    ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน

ของตนเพื่อสนองตอบตอความตองการของผู เรียนที่ เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สังคม และวัฒนธรรม  การศึกษาจะเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  ถาหลักสูตร

มีการปรับปรุงใหเปนไปตามความตองการและความจําเปนตลอดเวลาสถานศึกษาควรดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร  ดังนี้ 

                     3.1)  กําหนดวิสัยทัศน 

               สถานศึกษาจาํเปนตองกาํหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวาโลกและสงัคมรอบๆ จะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร  และสถานศึกษาจะตองปรับตัว  ปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะพัฒนาผูเรียน

ใหเหมาะสมกบัยุคสมัย ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองมวีิสัยทัศน  ซึ่งทาํได

โดยอาศัยความรวมมือของชมุชน   พอแมผูปกครอง   ครูอาจารย  ผูเรียน ภาคธุรกจิ ภาครัฐ  ใน

ชุมชนรวมกนักับคณะกรรมการสถานศึกษา  แสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่ปรารถนา

ใหสถานศึกษาเปนสถาบนัพัฒนาผูเรียน ที่มพีันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกนั ในการกําหนดงาน

หลักที่สําคัญๆ ของสถานศกึษา พรอมดวยเปาหมาย มาตรฐาน แผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการ

และการติดตามผล ตลอดจนจัดทาํรายงาน แจงสาธารณชน และสงผลยอนกลับใหสถานศึกษา

เพื่อการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมตามหลกัสตูรของสถานศกึษา   และมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานของชาตทิี่กําหนดไว 

               กระบวนการสรางวิสัยทัศน  โดยอาศัยบุคคลตางๆ เขาไปมีสวนรวมนี้เปนกระบวนการที่

มีพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทาง  
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กอใหเกิดเจตคติในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษา  มีระบบและหนวยสนับสนุนใน

การปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขายเพียบพรอม   เชน   ระบบคุณภาพ   ระบบหลักสูตร   

สาระการเรียนรู การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การติดตาม การรายงาน

ฐานขอมูลการเรียนรู  การวิจัยแบบมีสวนรวม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย เปนตน กระบวนการ

สรางวิสัยทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้ จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการกําหนดสาระการ

เรียนรูหรือหัวขอเร่ือง ในทองถิ่นสนองตอบความตองการของชุมชน 

                           

                     3.2)  การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

               จากวิสัยทัศน  เปาหมาย  และมาตรฐานการเรียนรูที่สถานศึกษา ไดกําหนดไว

สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูจากชวงชั้น  ใหเปนรายปหรือรายภาค  พรอมกําหนดผล

การเรียนรูที่คาดหวังไวใหชัดเจน  เพื่อใหครูทุกคน คือ ครูผูสอน และครูสนับสนุน ไดนําไปออกแบบ

การเรียนการสอน การบูรณาการโครงการรวม  เวลาเรียน   การมอบหมายงาน/โครงงาน  แฟม

ผลงานหรือการบาน  ที่มีการวางแผนรวมกันทั้งสถานศึกษา  เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม

ภาระงานการจัดการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา 

                     3.3)  การกําหนดสาระการเรียนรู  และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค 

               สถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระตางๆ  จากหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมาวิเคราะหและกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายปหรือราย

ภาค ทั้งนี้ตองพยายามกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวตามเปาหมายและ

วิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย พิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล พรอมทั้งการพิจารณาภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น และ

สามารถกําหดในลักษณะผสมผสานบูรณาการ จัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเร่ือง หรือจัดเปน

โครงงานได 

                     3.4)   การออกแบบการเรียนการสอน 

               จากสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  สถานศึกษาตอง

มอบหมายใหผูสอนทุกคนออกแบบการเรียนการสอนโดยคาดหวังวา ผูเรียนควรจะสามารถทํา

อะไรได เชน  ชวงชั้นที่ 1 ซึ่งมีชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 นั้น ผูเรียนจะเรียนรูสาระเรื่องที่

กําหนดไดในระดับใด ยกตัวอยาง วิชาคณิตศาสตร ที่มีสาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ และ

มีมาตรฐาน   ค1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง

ผูเรียนในชวงชั้นนี้จะสามารถทําอะไรได   เชน ในชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 กําหนด
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นไวขอหนึ่งวามีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับ

จํานวนนับและศูนย และผู เ รียนในชวงชั้นนี้จะมีความสามารถอยางไร เชนผู เ รียนในชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 สามารถนับได 1 ถึง 100 และมากกวา เปนตน และออกแบบการเรียนรูจะตอง

ใหผูเรียนพัฒนาไดทั้งดานความรู  ความคิด ทักษะ และเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและสังคม 

                     3.5)   การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 

               ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป นั้น สถานศึกษาตองตระหนักถึงความจําเปนที่

จะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมี

ทักษะในดานการอาน  การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห และการใชคอมพิวเตอร ดวยวิธีการ

สอนที่ยึดหัวขอเร่ืองจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสังคมศึกษาเปนหลักตามความ

เหมาะสมของทองถิ่นบูรณาการการเรียนรูดวยกลุมสาระตางๆเขากับหัวขอเร่ืองที่เรียนอยางสมดุล

ควรกําหนดจํานวนเวลาเรียนสําหรับการเรียนรูรายป ดังนี้ 

               ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 และชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ควร

กําหนดจํานวนเวลาสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรูรายป ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความจําเปนในการสอนเพื่อเนนทักษะพื้นฐาน เชน การอาน การเขียนการคิดเลขและการคิด

วิเคราะห โดยเฉพาะชวงชั้นที่ 1  ซึ่งจะตองจัดใหผูเรียนเรียนอยางสนุกเพลิดเพลินซึ่งในแตละ

คาบเวลา ไมควรใชเวลายาวเกินความสนใจของผูเรียน นอกจากผูสอนและจัดใหเปนกิจกรรม เชน 

การฝกใหเขียนหนังสือเปนเลม  เปนตน 

               การเรียนการสอนควรดําเนินไปตามความสนใจของผูเรียนในชวงชั้นที่  1     ผูสอนควร

เขาใจจิตวิทยาการสอนเด็กเล็กอยางลึกซึ้ง สามารถบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆใหผสม

กลมกลืนตอบสนองตอชีวิตที่อยากรูอยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะ       แตตองไมลืมมุงเนนทักษะ

พื้นฐานดังกลาว สําหรับในชวงชั้นที่ 2 ผูเรียนซึ่งไดผานการเรียนการเลนเปนกลุมมาแลวในชวงชั้น

นี้จึงมุงเนนใหผูเรียนเริ่มทํางานเปนทีม   การสอนตามหัวขอเร่ืองจึงเปนเรื่องสําคัญหัวขอเร่ือง

ขนาดใหญสามารถจัดทําเปนหัวขอยอย ทําใหผูเรียนรับผิดชอบไปศึกษาคนควาตามหัวขอยอย

เหลานี้  เปนการสรางความรูของตนเองและใชกระบวนการวิจัยควบคูกับการเรียนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และนําผลงานมาแสดง ทําใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู

ผลงานของกันและกันในรูปแฟมสะสมผลงาน 

               การเรียนในชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาภาค

บังคับ เปนการเรียนที่มุงพัฒนาความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษา 

นอกจากจะทบทวนการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ ที่เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนด
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ไวแลว จะตองจัดการเรียนแบบบูรณาการเปนโครงงานมากขึ้น  เปนการเริ่มทําใหผูเรียนไดเขาใจ

การศึกษาสูโลกของการทํางานตามความตองการของทองถิ่นและสังคม นวัตกรรมดานการสอน 

และประสบการณในการทํางานดานตางๆ   แมการเรียนภาษาก็สามารถเปนชองทางสูโลกของการ

ทํางานได  และตองชี้แจงใหผูเรียนไดทราบวา สังคมในอนาคตตองอยูบนรากฐานของความรู 

สถานศึกษาจึงตองจัดบรรยากาศใหอยูในสภาพแหงการเรียนรูที่สมบูรณ เปนตัวอยางแกสังคม 

และควรจัดรายวิชาหรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนเพิ่มข้ึนดวย 

               การเรียนในชวงชั้นที่  4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6 ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมตัวใหผูเรียนมีความพรอมในดานการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงสงเสริม

ความถนัดและความสนใจของผูเรียนในลักษณะรายวิชาหรือโครงงาน 

                     3.6)  แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

               เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินไปดวยดีบรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนด

แนวทางการดําเนินงาน  ดังนี 

                             3.6.1)  การจัดทําสาระของหลักสูตร 

                                       1.  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจาก 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูที่

คาดหวังรายปหรือรายภาค ที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการ

เรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น 

               การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูของรายวิชาที่

มีความเขม  (Honour  Course) ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับ

รายวิชาที่จัด 

                                       2. กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการ

เรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ 1.ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นรวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความตองการของ

ทองถิ่นและชุมชน 

                                       3.   กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต    สําหรับสาระการเรียนรู 

รายภาคทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมข้ึน ดังนี้ 
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               ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3   ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชวงชั้น

ที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนเวลาเรียนให

เหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 

               ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด

จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 

               ในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูรายภาค สําหรับชวงชั้นที่ 4 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4-6  ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู  40 ชั่วโมงตอภาคเรียนที่มีคา

เทากับ  1 หนวยกิต 

               สาระการเรียนรูทีส่ถานศกึษาจดัทําเพิ่มข้ึนซึง่เปนวิชาเฉพาะของสายอาชพีหรือ

โปรแกรมเฉพาะทางอืน่ๆ ใชเกณฑการพจิารณา คือ สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง 

40-60 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับหนึง่หนวยกิต  ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตาม

ความเหมาะสม และใชหลกัเกณฑเดียวกนั 

                                       4. จัดทําคําอธิบายรายวิชาโดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป    

หรือรายภาค  สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนด ตาม

ขอที่ 1 ,2 และ 3 มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย  ชื่อรายวิชา  จํานวนเวลา

หรือจํานวนหนวยกิต  มาตรฐานการเรียนรู  และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 

               สําหรับช่ือรายวิชามีแนวทางในการกําหนดดังนี้ ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรูใหใช

ตามชื่อกลุมสาระการเรียนรู   สวนชื่อที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม  สามารถกําหนดไดตามความ

เหมาะสมทั้ง  นี้ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวใน

รายวิชานั้น 

                                       5. จัดทําหนวยการเรียนรูโดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือราย

ภาค กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอยๆเพื่อความสะดวกในการจัดการ

เรียนรู และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวยมาตรฐาน

การเรียนรู  สาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซึ่งเมื่อเรียนครบทุกหนวย

ยอยแลว  ผูเรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกรายวิชา 

               ในการจัดทําหนวยการเรียนรู  อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรู  

หรือเปนการบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลอง

กับวิถีชีวิตของผูเรียน  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันการ
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จัดการเรียนสําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงชั้น  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติโครงงานอยางนอย  1 โครงงาน 

                                       6. จัดทําแผนการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชารายปหรือ

รายภาคและหนวยการเรียนรูทีจัดทํา  กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู ของผูเรียนและผูสอน 

                             3.6.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

               สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ และ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

                                       1.  จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการ 

เรียนรู เชน การบูรณาการโครงงาน องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 

                                       2.  จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติ  และ

ความสามารถความตองการ ของผูเรียนและชุมชน เชน ชมรมทางวิชาการตางๆเปนตน 

                                       3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอ

สังคม เชน  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี เปนตน 

                                       4.  จัดกิจกรรมประเภทบริการตางๆ ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอ

ตนเอง และสวนรวม 

                                       5.   การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยใหถือวาเปน

เกณฑประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน 

                             3.6.3  การพัฒนาผูการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

               สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมายใน

การเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 

               คุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอนัพงึประสงค

นั้น สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่

ตองการมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมดังกลาวใหแกผูเรียน  เพิ่มจากที่กําหนดไวใน

กลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

               ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษาครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย  เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

และการสงตอ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน  ผูปกครอง และผูเกี่ยวของรวมกันประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงครายป / รายภาค 
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               ในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของผูเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน  สถานศึกษาจะไดนําไป

กําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

               แนวทางการวัดและการประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามที่ 

สถานศกึษากาํหนด 

                             3.6.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

               การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

เพื่อใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความตองการของผูเรียน  โดยใหผูสอนนํา

กระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

และใหผูเรียนเกิดการเรียนรู     สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู       

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ เร่ิมต้ังแตการวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหาหรือพัฒนา และการ

รายงานผลการเรียนรู และการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

     2.3.5   การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

               ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่สําคัญในการใหทุก

สวนทุกฝายในสังคม มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจการศึกษาลงไป

ยังทองถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเปนผูจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อใหผลผลิต

ทางการศึกษา คือ ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดและสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและสังคมจําเปนตองมีระบบการกํากับติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อใหทุกกลุมทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็นความกาวหนา 

ปญหา อุปสรรค ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการวางแผน และการ

ดําเนินงานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางแทจริง 

               การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาเปนกระบวนการทีเ่ปนกลไก

หนึ่งของการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด  โดยตองมีการดําเนินการ

ที่เปนระบบเครือขาย  ครอบคลุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง   ตั้งแตระดับชาติ  

เขตพื้นที่  และสถานศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากบุคคลทุกระดับ  และทุกอาชีพ 

ในการกําหนดดูแลและประเมินผล ตองมีการรายงานผลจากทุกระดับใหทุกฝายรวมทั้งประชาชน

ทั่วไปทราบ เพื่อคนหาแนวทางรวมกันพัฒนาคุณภาพตอไป 
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               เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริง ตองมีการประเมินผล

การจัดการศึกษา ทั้งระดับชาติ  เขตพื้นที่  และสถานศึกษา 
 

2.4  หลักสูตรทองถิ่น 
      2.4.1  ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น 
                  ความหมายของหลักสูตร  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตรไวใน

ทัศนะที่แตกตางกัน  ดังนี้ 

                  กูด  (Carter  V  Good , 1973 : 7)  ไดใหความหมายของหลักสูตรไว  3  ประการ ดังนี้  

                        1. หลักสูตรหมายถึง เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาเพื่อสําเร็จหรือ

รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

                        2. หลักสูตร    หมายถึง    เคาโครงทั่วไปของเนื้อหา หรือสิ่งเฉพาะที่ตองสอนซึ่ง

โรงเรียนจัดใหแกเด็ก  เพื่อใหสําเร็จการศึกษา  และสามารถเขาศึกษาตอในทางอาชีพตอไป 

                        3. หลักสูตร  หมายถึง  กลุมวิชา และการจัดประสบการณที่กําหนดไวใหผูเรียน

ภายใตการแนะนําของโรงเรียนและสถานศึกษา 

               ทาบา  (Hilda  Taba, 1962 : 9) กลาววา หลักสูตรคือ แผนการเรียนรูที่ประกอบดวย

จุดประสงค และจุดหมายเฉพาะ การเลือกและการจัดเน้ือหา วิธีการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล 

               โบซอง  (Beauchamp,1964 : 11)  ใหคํานิยามหลักสูตรไววาหลักสูตร คือประสบการณ

ทั้งหมดที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน 

               เซเลอรและอเล็กซานเดอร  (Saylor  and  Alexander, 1974 :13)  หลักสูตร คือ การ

จัดเตรียมมวลประสบการณการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษา

อยางกวางๆ และจุดมุงหมายเฉพาะ 

               ธํารง   บัวศรี  (2532 : 6)  กําหนดนิยามของหลักสูตรวา คือแผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้น

เพื่อแสดงถึงจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรม

การศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ ตามจุดหมายที่กําหนดไว 

               เอกวิทย  ณ ถลาง (2540 อางจาก นิสาชล  สุขเกษม, 2547: 43) หลักสูตร   หมายถึง 

มวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหเด็กไดเรียน   เนื้อหาวิชา  ทัศนคติ   แบบพฤติกรรม    กิจวัตร 

สิ่งแวดลอม เมื่อประมวลกันเขาแลว ก็จะเปนประสบการณที่ผานเขาไปในการรับรูของเด็ก 

               ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น   ในความเขาใจของคนทั่วไปวงการศึกษานอกโรงเรียน 

เมื่อพูดถึงหลักสูตรทองถิ่น บางคนเขาใจวาเปนการกลาวถึงหลักสูตรอาชีพที่มีอยูในทองถิ่นเทานั้น  



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

 58 

แตแทที่จริงแลวในความหมายของหลักสูตรทองถิ่นจะครอบคลุมถึงหลักสูตรวิถีชีวิต ยิ่งเมื่อ

รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย ฉบับปพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542  ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจทางการศึกษา และการมีสวนรวมของทองถิ่นใน

การจัดการศึกษา  บทบาทหนึ่งของทองถิ่น ไดแกการบริหารจัดการดานหลักสูตรและการเรียนการ

สอนของทองถิ่น ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย  หลักสูตร

เฉพาะแตละทองถิ่นก็จะมีความสําคัญตอการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อสนองตอความตองการของ

แตละชุมชน เปนการเปดโอกาสใหแตละทองถิ่นสามารถจัดการศึกษา ใหเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในดานตางๆทั้งนี้หลักสูตรตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ
ของทองถิ่นใหมากที่สุด รวมทั้งเปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา/

ปรับปรุง/แกไข ไดแสดงความคิดเห็นดวยประกอบกับปจจุบันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลกระทบโดยตรงตอทรรศนะและการ

ดําเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท จึงตองมีหลักสูตรทองถิ่นเพื่อเตรียม ผูเรียนให

สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ   โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิลําเนาทองถิ่น
ของตน เพื่อใหผูเรียนนําความรูและประสบการณไปพัฒนาคน ครอบครัว และทองถิ่นของตน อีก

ทั้งชวยปลูกฝงใหเกิดความรักความผูกพันในทองถิ่นดวย มีผูใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นไว

ดังนี้ 

               ใจทิพย    เชื้อรัตนพงษ (2539:17) กลาววา หลักสตูรทองถิ่นหมายถึงมวลประสบการณ

ที่สถานศึกษาหรือหนวยงานและบุคคลในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียนตามสภาพและความตองการของ

ทองถิ่นนั้นๆ 

               สรุป  ไดวาหลักสูตรทองถิ่น    หมายถึง   การนําหลักสูตรการศึกษามาจัดการเรียนการ

สอนโดยมีการปรับใหเหมาะสมกับทองถิ่น  เพื่อสามารถใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่นไดจริงและ

เกิดประโยชนกับบุคคลในทองถิ่นดวยและตัวผูเรียนจะสามารถเรียนรูและเกิดความรักหวงแหนใน

ทองถิ่นของตนอีกดวย 

                
       2.4.2  ลักษณะของหลักสูตรทองถิ่น 
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               กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ    ( เอกสารประกอบการรางนโยบายสงเสริม 

ภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา,2542 : 14 ) หลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่นควรมีลักษณะดังนี้ 

                  1)  เปนหลักสูตรสอดแทรกคําอธิบายในระดับประถมศึกษา 

                  2)  มีเนื้อหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต   เศรษฐกิจ  สังคมของแตละ

ทองถิ่นโดยเฉพาะ 

                  3)  มีวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระชี้นําใหเห็นถึงปญหา และความตองการของ 

นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนในทองถิ่น 

                  4)  มีเนื้อหาสาระสัมพันธสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย  

สรางขึ้น  แผน และแนวโนมของการพัฒนาทองถิ่น 

                  5)   มีวัตถุประสงคมุงเนนใหนักเรียนไดใชทรัพยากรทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการ 

พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น 

                  6)   มีวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระสนองความตองการของนักเรียน 

                  7) มีวัตถุประสงคจะใหนักเรียนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รักทองถิ่น  

และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น 

               สรุปไดวาลักษณะของหลักสูตรทองถิ่นวัตถุประสงคเนื้อหาสาระสอดคลองกับวิถีชีวิต 

สภาพแวดลอมของทองถิ่นเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง สามารถนําความรูที่ได

ไปใชในการดํารงชีวิตอยางปกติสุข 
        2.4.3  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
               หลักสูตรทองถิ่นเปนหลักสตูรบูรณาการที่ผูเรียนและครูรวมกันสรางขึ้นเพื่อมุงเนนให 

ผูเรียนเรียนจากชีวิตเรียนแลวเกิดการเรียนรู สามารถนําความรูไปใชในชีวิตอยางมีคุณภาพและ

เปนสมาชิกที่ดีของสังคมอยางมีความสุข การเรียนการสอนจะสอนตามความตองการของผูเรียน 

โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา ผูเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง 

               ทองถิ่น   หมายถึง  เขตหรือพื้นที่ที่สถาบัน องคกร สถานศึกษา ที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับเขตการศึกษา จังหวัด อําเภอ  ตําบล กลุมโรงเรียน โรงเรียนและหองเรียน 

               การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น     หมายถึง      การนําหลักสูตรแกนกลางทั้งเอกสาร

หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรที่พัฒนามาจากสวนกลาง มาปรับ ขยายหรือเพิ่ม หรือสราง

หลักสูตรยอยขึ้นใหมใหเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูและการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่น 

               สุมิตร    คุณานุกร  (2523 :16) ไดกลาววา การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น  หมายถึง  

การจัดทําประมวลการสอน โครงการสอน บันทึกการสอน ซึ่งเปนเอกสารหลักสูตรและการพัฒนา
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หลักสูตรระดับนี้  ไดแกหนวยงานระดับโรงเรียน  ซึ่งสามารถขยายและปรับหลักสูตรระดับชาติโดย

การจัดทําโครงการสอนที่ขยายและปรับหลักสูตรระดับชาติ โดยการจัดทําโครงการสอนที่ขยาย

และปรับใหละเอียดยิ่งขึ้นและมีการจัดทําบันทึกการสอน ซึ่งมีรายละเอียดเนนการตอบสนองความ

ตองการความสนใจของผูเรียน 

               วิชัย    วงษใหญ   (2530 : 62)   ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เปนระบบมี

กระบวนการทํางานตอเนื่อง   ครบวงจร   โดยกลาววา  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย   

3  ระบบ คือ ระบบรางหลักสูตร ระบบนําหลักสูตรไปใช และระบบประเมินหลักสูตร กิจกรรมของ

แตละระบบ มีดังนี้ 

               1.  ระบบรางหลักสูตร เปนกระบวนการของการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ที่เรียกวา    ส่ิง

กาํหนดหลักสูตร การกําหนดรูปแบบหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแกกอนนําไปใช 

2. ระบบนําหลักสูตรไปใช เปนกระบวนการของการอนุมัติหลักสูตรการวางแผนการใช 

หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชจริงในโรงเรียน ซึ่งเปนขั้นตอนของการบริหารหลักสูตร 

3. ระบบการประเมินหลักสูตร เปนขั้นตอนของกระบวนการ ประกอบดวยการวางแผน  

ประเมิน การเก็บขอมูล และรายงานขอมูล ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลหลักสูตรจะยอนกลับไป

ปรับปรุงแกไขกระบวนการของระบบตางๆตอไป 
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แผนภูมิ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของ วชิัย  วงษใหญ 

 

ระบบการรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร ระบบการประเมินหลักสูตร 

1.ส่ิงที่กําหนดหลักสูตร  

   วิชาการ  สังคมเศรษฐกิจ 

   การเมือง 

2.รูปแบบหลักสูตร   

   หลักการ   โครงสราง 

   องคประกอบหลักสูตร 

   วัตถุประสงค   

   เนื้อหาประสบการณ    

   การเรียนการประเมินผล 

3.ตรวจสอบคุณภาพ 

  หลักสูตร      ผูเชี่ยวชาญ 

  การสัมมนา ทดลอง 

  นํารอง        การวิจัย 

4.ปรับแกกอนใช 

   คณะกรรมการ 

1.การอนุมัติหลักสูตรหนวยงาน 

   กระทรวง ทบวง  

2.การวางแผนการใชหลักสูตร 

   ประชาสัมพันธหลักสูตร เตรียม 

   ความพรอมของงานบุคลากร 

    งบประมาณ     วัสดุหลักสูตร 

    บริการสนับสนุน อาคารสถานที่ 

    ระบบบริหาร  การอบรมเชิง 

   ปฏิบัติการ  การติดตามผลใช 

    หลักสูตร 

3.การบริหารหลักสูตร การดําเนิน 

   การตามแผน    กิจกรรมการเรียน 

   การสอน     การจัดตารางสอน 

  แผนการสอน   คูมือผูเรียน   ความ 

  พรอมของผูสอน    ความพรอมของ 

   ผูเรียน   การประเมินผลการเรียน 

1.วางแผนการประเมิน 

    ประเมินยอย     ประเมิน 

     รวบยอด  ระบบหลักสูตร 

     เอกสารหลักสูตร  ระบบ 

     การบริหาร   การสอนของ 

     ผูสอน ผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 

2.  แผนการเก็บขอมูล 

3.  การวิเคราะหขอมูล 

4.  รายงานขอมูล 

         

                                                        การปรับปรุงแกไข 

ภาพ 2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรครบวงจร 

( ที่มา  :  วิชัย  วงษใหญ .  2530 : 79 ) 

               รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดนักพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมา อาจสรุปไดดังนี้ 

               1.  รวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร  ขอมูลที่เปนประโยชนในการ

พัฒนาหลักสูตร ไดแกขอมูลพื้นฐานจากผูเรียน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

ปรัชญาการศึกษา เนื้อหาวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่ตองการพัฒนา เปนตน 

ขอมูลที่รวบรวมไดควรเปนขอมูลทั้งทางดานสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการในอนาคต โดย

การวิเคราะหไดมาอยางกวางขวางครอบคลุมและเชื่อถือได 
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               2.  กําหนดหรือพัฒนาองคประกอบของหลักสูตร ขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหไดจาก 

กระบวนการขั้นแรก จะถูกนํามาพิจารณาประกอบการกําหนด หรือพัฒนาองคประกอบของ

หลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนามีคุณคาเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและแนวโนม

ในอนาคต สอดคลองกับความตองการของสังคม ข้ันนี้สามารถเรียกไดวาเปนการออกแบบ

หลักสูตร ส่ิงที่จะกําหนดมีดังนี้ 

                   (1)  จุดมุงหมายหลักสูตร 

                   (2)  คัดเลือกและจัดลําดับเนือ้หา 

                   (3)  คัดเลือกและจัดลําดับประสบการณการเรียนรู 

                   (4)  กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินผลเนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 

               3.  ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับราง เปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ 

หลักสูตรกอนประกาศใชในโรงเรียนทั่วไป การตรวจสอบจะทําไดดังนี้ 

(1)  ทบทวนและประเมินสาระขององคประกอบหลักสูตรที่ไดรางขึ้น    เปนเอกสาร 

หลักสูตรประเภทตางๆ โดยอาจใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรหลายฝายและผูเชี่ยวชาญ

พิจารณา วิเคราะห วิจารณ แลวปรับปรุง 

                   (2)   สรางเอกสารหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรตนแบบที่สอดคลองกับแนวทางของ 

หลักสูตรฉบับใหมเพื่อนําไปทดลองใช 

                   (3)  นําหลักสูตรที่พัฒนาแลวไปทดลองใชในโรงเรียนทดลองจํานวนหนึ่ง เพื่อให 

เกิดความแนใจ และเปนการตรวจสอบปญหา หรือความบกพรองในการปฏิบัติทั้งดานสาระของ

หลักสูตร เอกสารหลักสูตร และวัสดุหลักสูตรตนแบบ จะไดนําผลทดลองไปปรับปรุงแกไข เพื่อนํา

หลักสูตรไปใชในโรงเรียนทั่วไป 

                   (4)  นําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนทั่วไปเปนกระบวนการนําหลักสูตรที่เปนแนวคิดไป 

สูการปฏิบัติตอผูเรียน แนวการปฏิบัติการใชหลักสูตรมีดังนี้ 

                         (1)  การเตรียมการใชหลักสูตร ไดแก การประชาสัมพันธ การสรางเอกสาร วัสดุ 

หลักสูตรเตรียมเครื่องมือใช อาคารสถานที่ และการจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับ 

หลักสูตรฉบับใหม 

                         (2)  การอบรมการใชหลักสูตรฉบับใหม เพื่อใหผูเกี่ยวของไดเขาใจ นําแนวคดิของ

หลักสูตรไปปฏิบัติไดตรงตามเจตนาของหลักสูตรไดถูกตอง เชนอบรมผูบริหารการศึกษาระดับ

ตางๆ การอบรมครูผูสอน เปนตน สาระในการอบรมจะเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรนั้น 



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

 63 

                         (3)  การบริหารหลักสูตร  เปนกระบวนการปฏิบัติตามแผนการใชหลักสูตรตาม 

บทบาทหนาที่ของผูใชหลักสูตรเชน หนวยงานตนสังกัดโรงเรียนสนับสนุนดานงบประมาณ ติดตาม

และนิเทศผูบริหารโรงเรียน อํานวยความสะดวก ควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศ ครูผูสอนทํา

หนาที่ปฏิบัติ 

                   (5)ประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลนี้เปนการประเมินทั้งกระบวนการ

และผลผลิต การประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรทั้งหมดวามีสวนบกพรองขั้นตอนใด มากนอยเพียงใด สําหรับการประเมินผลผลิตนั้นคือ

การประเมินผูเรียน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายหลักสูตรมากนอยเพียงใด ผลการ

ประเมินทั้งสองกรณี จะนําไปใชในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาหลักสตูรตอไป 

               สรุป     การพัฒนาหลักสูตรนั้นตองดูจุดมุงหมายและสวนประกอบของหลกัสตูร      และ

คัดเลือกเนื้อหาที่มีความสําคัญมาใชและนํามาประยุกตใชแบบบูรณาการใหสอดคลองกันเพื่อ

พัฒนาไปเปนหลักสูตรทองถิ่นตอไป 

 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
               งานวจิัยภายในประเทศ 

             วราภรณ    บางเลี้ยง  ( 2535 : 148-149) วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นของหนวยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา ทุกหนวยงานในสังกัดมีการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อที่จะนําหลักสูตร

ไปใชมากกวา  เพื่อที่จะปรับใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  การพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นพบวา กลุมประสบการณที่ปรับใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่นสวนใหญ ไดแก กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ    ซึ่งเปนการปรับกิจกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปญหาสวนใหญ  ไดแกทักษะในการพัฒนาหลักสูตรของ

บุคลากรที่เกี่ยวของ  แหลงความรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมเปนไปตามที่หลกัสตูร

ตองการ 

               วราพงษ   เพชรรัตน (2536 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติจริงโดยสวนรวมและรายดานแตกตางกนัในงานหลกัสูตรและ

งานการเรียนการสอน 
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               รุงฟา   หิรัญวงศ  (2536 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การศึกษาความรูในการพัฒนาหลักสูตร

กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่นของครูชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5  และ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ

เขตการศึกษา 6  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ  หมวดงานเลือกชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 และ 6  รอยละ 52.8  มีความรูในการพัฒนาหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐาน

อาชีพ หมวดงานเลือกใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่น อยูในระดับที่ยังตอง

ปรับปรุงโดยเฉพาะดานการศึกษา หลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพการปรับรายละเอียด

ของเนื้อหาและการจัดทํารายวิชาใหม     สวนการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนมีความรูระดับ

ปานกลาง  ดานปญหา  พบวา   มีปญหาเกี่ยวกับการขาดงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร ครู

ยังไมมีความเขาใจในวิธีการเตรียมขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  ครูศึกษาเอกสารหลกัสูตร

แลวแตยังขาดความเขาใจ 

               ปราณี  เปยมคลา  (2537 : 149-160)    ศึกษาบทบาทของครูประถมศึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต    เขตการศึกษา 1   พบวา    ครูสวนใหญ

มีความรูในเรื่องความหมายและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมากเปนลําดับที่ 1 

และมีความรูเร่ืองลักษณะ และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนอยเปนลําดับสุดทาย   ครูสวน

ใหญมีการเก็บขอมูลพื้นฐานที่จําเปนของทองถิ่นเรื่องสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน

ผูปกครองและประชาชน ในทองถิ่นมากที่สุด    ครูสวนใหญพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสรางเสริม

ประสบการณชีวิต   โดยใชวิธีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด   และใชวิธีการจัดทํา

เนื้อหาใหมนอยที่สุด     ครูสวนใหญจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ของทองถิ่น   โดยใชกิจกรรมการสอนแบบบรรยายและอภิปรายมากที่สุด   มีการนําเอาทรัพยากร

ในทองถิ่นประเภทวัสดุตางๆ มาใชเปนสื่อการสอนมากที่สุด สวนวิทยากรทองถิ่นนํามาใชนอยที่สุด 

               กิตติพศ   ศิริสูตร  (2538 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรการระดับทองถิ่นตามหลักสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช    2521  (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2533)  ในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สุพรรณบุรี  พบวา ครูสวนใหญมีการศึกษาและนําภูมิปญญาชาวบานในเรื่องวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีมาใชในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับ เพิ่ม รายละเอียด เนื้อหา

และปรับปรุงและเลือกใชส่ือการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 โดยนิมนตพระสงฆ

และเชิญผูอาวุโสหรือผูแกเฒา  มีครูผูสอนในระดับช้ันเดียวกันมารวมในการพัฒนาหลักสูตรและ

ปราชญชาวบานสวนใหญถายทอดความรูหรือประสบการณโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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รวมกับครู ใหคําปรึกษาแนะนําโดยตรงแกครูผูสอน  ปญหาสวนใหญ ขาดงบประมาณและขาด

เอกสารในการคนควา  ผูบริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศกสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรระดับทองถิ่น 

               สุธาทิพย      งามนิล    (2538 : บทคัดยอ )     ศึกษาการใชทรัพยากรทองถิ่นในการ

พัฒนาหลักสูตรความตองการของทองถิ่นในกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร  พบวา ปญหาการสงเสริมสนับสนุน

ใหครูนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นในกลุมการ

งานและพื้นฐานอาชีพที่โรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญพบคือ  ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก

หนวยเหนือ    บุคคลที่เปนทรัพยากรไมมีเวลาวางพอ  แหลงทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนจํากัด  

ขาดขอมูลเกี่ยวกับแหลงทรัพยากร  แหลงทรัพยากรอยูหางไกลโรงเรียน  และเวลาไมเหมาะสมตอ

การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

               กระทรวงศึกษาธิการ   (2539 : 2-5)    ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร

โรงเรียน    โดยการวิเคราะหโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูป

การศึกษา     ในโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานโรงเรียนดีเดนสังกัดกรมสามัญศึกษา     สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  

ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา  โรงเรียนสวนใหญจัดหลักสูตรโดยการปรับเนื้อหาและกิจกรรมให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ใชภูมิปญญาทองถิ่นใน

การสอนวิชาชีพตางๆ เชน หัตถศิลป    ดนตรี   การประมง ไฟฟา  และกอสราง  สรางบรรยากาศ

ใหผูเรียน เรียนรูไดอยางมีความสุขกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

               มณฑิชา    ชนะสิทธิ์  (2539 : บทคัดยอ)  วจิัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการ

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภูมิ

ปญญาชาวบาน  สังกัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา   พบวา  การสรางหลักสูตร   

หลักการแนวคิดโครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภูมิปญญาชาวบานของโรงเรียนสวนใหญ   

คือการศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน    เรียนรูการประกอบอาชีพ

โดยใชทรัพยากรในชุมชน  โรงเรียนสวนใหญพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยครูผูสอนในกลุมการงาน

และพื้นฐานอาชีพระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6 และในวิชาเลือกเสรีระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

ในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม เปนการปฏิบัติ  การสาธิต  และ

ลักษณะการปรับรายละเอียดเนื้อหาโดยปราชญชาวบานมีสวนรวมใหคําปรึกษาและเปนผูกําหนด

เนื้อหา ปญหาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน ไดแก ขาดแคลนงบประมาณ    ผูบริหาร
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ไมเห็นความสําคัญของโครงการ   ปราชญชาวบานไมมีเวลา   กิจกรรมการเรียนการสอนใชเวลา

มากกวาที่กําหนดและครูผูสอนไมมีเวลาจัดทําแผนการสอน 

               อุบล   ชมประสพ  (2541 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  พบวา 

ปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานตางกัน มีปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมไมแตกตางกนั   เมื่อพิจารณา

เปนรายองคประกอบ  พบวา ดานการจัดระบบขอมูลพื้นฐานมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05   ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สงขลาที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน  มีปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ  พบวา  ดานการจัดทําแผนการสอน  คูมือครู และส่ือการเรียน  

มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

               สมทรง     ชุมรักษ  (2542 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายองคประกอบพบวา การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม  การปรบั

รายละเอียดของเนื้อหา การปรับปรุงและเลือกใชส่ือการเรียน  การจัดทําสื่อการเรียนขึ้นใหม อยูใน

ระดับปานกลาง   สวนองคประกอบดานการจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติม  อยูในระดบันอย

ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีภาระงานและที่สามารถถึงแหลงวิทยากร   ไดมากกวา   มี

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน  สวนขาราชการครู

โรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาบุคลากร  ที่มีการรับรูนโยบายและที่ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ

มากกวามีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  โดยภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

               ธัชชัย   นาจําปา (2543 : 151-159)  ศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรมัธยมศึกษา 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี พบวา 

ครูสวนใหญไมมีสวนรวมในการจัดครูเขาสอน  การใชสื่อครูใชเทาที่หาได  ไมมีงบประมาณในการ

พัฒนาหองสนับสนุนการเรียน   ศูนยวิชาการ  หองสมุด  โรงเรียนมีกิจกรรมมากทําใหเวลาจัด

ประสบการณการเรียนรูไมเพียงพอ  การวัดผลสวนใหญวัดดานความรูและใชขอสอบ  สวนปญหา
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พบวาการสอนไมมีประสิทธิภาพเพราะสอนหลายวิชาและหลายชั้น  ขาดเอกสารหลักสูตรและ

งบประมาณในการจัดทําสื่อ  วัสดุอุปกรณในการปรับปรุงและพัฒนาศูนยวิชาการ  ขาดบุคลากร

ดานงานหองสมุด  การนิเทศติดตามไมตอเนื่อง 

 

            งานวิจัยตางประเทศ 

               บราวน    (นันทพร   ลิ่มวงศ .   2536 : 43 ;  อางจาก  Brown.1974 : 2536 : 28) ได

สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา ในมลรัฐ

ทางภาคเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามควบคูไปกับการสัมภาษณ

เพื่อตองการทราบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและ

ความรับผิดชอบของครูใหญอยางไร      ผลการวิจัยปรากฏวา    ครูใหญชวยเหลือครูใหไดมีสวน

รวมในการดําเนินการของโรงเรียน   และการพัฒนานักเรียนในทุกดานตลอดระยะเวลาที่กําลัง

เรียนอยูในโรงเรียนครูใหญควรเปดโอกาสใหชุมชนและบุคคลภายในโรงเรียนไดรูเห็นรับทราบการ

ปฏิบัติงานของครูใหญ  และครูใหญควรมีสวนรวมในขบวนการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติงาน

รวมกับครูและนักเรียนในชั้นเรียน 

               อิงลิซและสเตฟฟ  (สายสวาสดิ์  วิไลกุล. 2537 : 69 ; อางจาก English and  Steffy.1983 

: 29-32)  ศึกษาเรื่องความแตกตางระหวางการสรางหรือการออกแบบหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใชผลการวิจัยพบวา   การวางแผนออกแบบการสรางหลักสูตรเปนการทําเพื่อใหการ

เรียนการสอนนั้นมีความแตกตางกัน  การสรางหลักสูตรเปนการทําเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนิน

ไปตามเปาหมาย  ซึ่งองคประกอบหลายประการอาจจะยังไมสัมพันธกันอยางเต็มที่สวนการนํา

หลักสูตรไปใชนั้นจะตองสัมพันธกับการบริหารหลักสูตรจะตองมีการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการ

สอน 

               แลนเจนบัค  (สมมาศ   ทองรวง. 2537 : 31 ; อางจาก  Langenbach.1972 : 35-38)

วิจัยเรื่อง เจตคติของครูที่มีตอการใชและการวางแผนพัฒนาหลักสูตรผลการวิจัยพบวาครูที่มี

ประสบการณ หรือมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรจะมีเจตคติทางบวกตอการใชหลกัสูตร

และการวางแผนหลักสูตรมากกวาครูที่ไมมีประสบการณหรือไมมีสวนรวม 

               ยูเนสโก   ( วิวัฒน   สัมฤทธิ์วัชฌาสัย . 2540 : 27;  อางจาก   UNESCO.1978 : 66) 

สรุปปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศ     ในทวีปเอเซีย    ซึ่งไดแก   ประเทศอัฟกานิสถาน  

บังคลาเทศ    อินเดีย    มาเลเซีย     ฟลิปปนส     และศรีลังกา    วาปญหาการใชหลักสูตรเปน

ปญหาเกี่ยวกับการขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตร
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ไปใช  ผูบริหารระดับตางๆ  ไมใหความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  และขาดการ

ติดตามผลการใชหลักสูตรของครูและผูที่ เกี่ยวของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรขาด

ประสิทธิภาพขาดแคลนเอกสารหลักสูตรตําราเรียนไมทันสมัย  ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ 

และศูนยพัฒนาหลีกสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการนําหลักสูตรไปใช 

               เวลล    ( บุรี   เกื้อคลัง. 2540 : 34 ; อางจาก Well.1978 : 2333) ไดทําการวิจัยเรื่องงาน

ความรับผิดชอบที่สําคัญของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  ในรัฐโคโรราโด  สหรัฐอเมริกา  พบวา   

ครูใหญเห็นวางานในหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนซึ่งหมายถึงงานวิชาการ

นั้นครูใหญควรใชเวลาใหมาก 

               โอชิติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ2540 : 14 : อางจาก  Ocitti.1998 : 

133) ศึกษาการศึกษาพื้นบานในแอฟริกาตะวันออก พบวา  การนําภูมิปญญาเขา  สูระบบ

การศึกษานั้นตองจัดในรูปของชุมชน  โดยสังคมไมวาเล็กหรือใหญ  กาวหนาหรือลาหลังตางก็มีวิธี

การศึกษาของตนทั้งสิ้นการศึกษาครอบคลุมวิถีชีวิต  ของคนตั้งแตเกิดจนตาย การศึกษาตองอยู

บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน  การศึกษาเปนกระบวนการแหงพลวัต   สามารถปรับให

สอดคลองกับหวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

               แมททอกซ  (ประจบ บาลทิพย.2541 : 44 ; อางอิงมาจาก Mattox.1978 : 6061) ได

ศึกษาเรื่องความตองการในการปฎิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอิลลินวยส 

สหรัฐอเมริกา  พบวา ความตองการที่จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศ  การ

ประเมินผลและตองการจัดการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอยูในระดับมาก 

               ลอพอรดี  (อุบล   ชมประสพ.2541 : 49;อางอิงมาจากLopordi.1978:648-649-ก) ได

ศึกษาสมรรถภาพในการวางแผนหลักสูตรของอาจารยใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา   พบวา

อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษามีสวนชวยในการวางแผนหลักสูตร      การจัดสภาพการเรียน

การสอนการกําหนดจุดมุงหมายในการสอน มีบทบาทสําคัญในการชวยใหครูมีความรู      เขาใจ

หลักสูตรและจําเปนตองรับรูในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อาจารยใหญยังคงมี

บทบาทสําคัญในการแนะครูใหรูแหลงอุปกรณในชุมชนหรือสังคมเกี่ยวกับการวัดผล นอกจากนั้น

พบวาอาจารยใหญยังมขีอบกพรองคืออาจารยใหญยังชวยครูพัฒนาเกี่ยวกับสังกัปของเนื่อหาวิชา

นอยมาก      และอาจารยใหญยังไมไดพัฒนาตนเองอยางเพียงพอในการที่จะตั้งวัตถุประสงคใน 

การสอนที่มีผลแนนอน 

               โจฮันเซน ( สมทรง  ชุมรักษ . 2542 : 68 ; อางอิงมาจาก  Johansen. 1967:81-83) ได

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอิทธิพลของการรับรูของครูกับการตัดสินใจใชและสงเสริม 
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หลักทองถิ่น  พบวา ครูมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เปนผูสงเสริมและนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติไดดีกวาครูที่ไมมีสวนรวม 

               จากการศึกษาคนควาผลการวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ทําใหเขาใจในเรื่อง

การพัฒนาและสงเสริมหลักสูตรพรอมท้ังยังมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเขามาใชในสถานศึกษา   

มีการจัดทําในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมที่เสริมมากที่สุด  ตองมี

สวนรวมกับชุมชนและเปนการอยูบนพื้นฐานของชุมชนดวยและการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูจักประกอบอาชีพโดยใชทรัพยากรในชุมชน ปญหาที่พบในการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชพัฒนาหลักสูตร คือ ขาดความรู ในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น   ขาดการ

สนับสนุนจากผูบริหาร ขาดงบประมาณ  ครูมีภาระงานมาก  ไมมีเวลา และขาดแหลงวิทยาการ   

การมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากในการที่จะนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในหลักสูตรสถานศึกษาใหกับชุมชนของตน 

 
2.6  สรุปกรอบแนวคิดของงานวจิัย 
               ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12  ศึกษา

เฉพาะเรื่องการศึกษาทางดานเกษตรกรรมในจังหวัดสระแกวและจังหวัดฉะเชิงเทรามาเพื่อใชใน

การเขียนหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับใชในสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ 1-4 ในการพฒันาหลักสูตร

นี้ไดกําหนดสาระการเรียนรูของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ไว 8 กลุมสาระ   และภูมิปญญาทองถิ่นดาน

การเกษตรกรรม 

1. ภาษาไทย      

2. คณิตศาสตร                                        

3. วิทยาศาสตร                                        

4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม    

5. สุขศึกษาและพลศึกษา    

6. ศิลปะ      

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

8.  ภาษาตางประเทศ 
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1. การทํานา 

2. การปลูกพืช 

3. การทําสวน 

4. การทําไร 
5. การเลี้ยงสัตว 
6. การแปรรูปอาหาร 

               ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานเกษตรกรรมมาใชในการพัฒนาหลักสูตรนี้เปน

การศึกษาสภาพและปญหาของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวา

จะนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานเกษตรกรรมมาใชกับสาระใดของหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการ

พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


