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à¹×éÍËÒ·Õè¨Ð¹ÓÁÒ¹ÓàÊ¹Í ³ ·Õè¹ÕéÁÒ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹ ÊÓËÃÑº¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ â´Â¡Í§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ ¡ÃÁ¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹

ã¹¡ÒÃ¹ÕéÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ÍÓàÀÍàË¹×Í
¤ÅÍ§ ä é́¶Ù¡¡ÓË¹´ãËéà»ç¹ÍÓàÀÍ¹ÓÃèÍ§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹ÀÒ¤
ãμéÍÓàÀÍË¹Öè§ã¹ËÅÒÂÍÓàÀÍ ̈ Ö§ã¤Ãè¢Í¹ÓàÊ¹Í»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìÊèÇ¹
¹Ñé¹ÁÒàÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃ¢ÂÒÂá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Õèà¾×èÍ¹ ÈºÍ.
Í×è¹æ ¨ÐμéÍ§» Ô̄ºÑμÔμèÍä»ã¹Í¹Ò¤μÍÑ¹à»ç¹ÊèÇ¹Ë¹Öè§·Õè̈ Ð¼ÅÑ¡ Ñ́¹
â¤Ã§¡ÒÃªØÁª¹à¢éÁá¢ç§ áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé·ÕèÂÖ´¼ÙéàÃÕÂ¹à»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§
μÒÁá¹Ç¹âÂºÒÂ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃμ èÍä»

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙμÃá¡¹¡ÅÒ§áÅÐËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹
ËÅÑ¡ÊÙμÃà»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¾ÔÁ¾ìà¢ÕÂÇÊÓËÃÑº¼ÙéºÃÔËÒÃ ¤ÃÙ¼ÙéÊÍ¹

áÅÐ¼Ùé·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§·Õèãªéà»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂãËéÁÕ¤ÇÒÁÃÙé ·Ñ¡ÉÐáÅÐ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤ì ËÅÑ¡
ÊÙμÃ»ÃÐ¡Íº´éÇÂ à»éÒËÁÒÂ ËÅÑ¡¡ÒÃ ¨Ø´»ÃÐÊ§¤ì¢Í§ËÅÑ¡ÊÙμÃ
à¹×éÍËÒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì·Õèáμ èÅÐ¡ÅØèÁ/ÃÐ´ÑºªÑé¹μ éÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé
¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÇÑ´¼Å »ÃÐàÁÔ¹¼Å
ËÅÑ¡ÊÙμÃ·Õèãªé¡Ñ¹ÍÂÙèã¹»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹ÁÕÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒÂ ÁÕ·Ñé§ËÅÑ¡ÊÙμÃ
ÇÔªÒªÕ¾ ÇÔªÒÊÒÁÑ- ¨Ñ´à©¾ÒÐ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙéà©¾ÒÐ

é́Ò¹ÏÅÏ μÒÁà»éÒ»ÃÐÊ§¤ì¢Í§¼ÙéÊÃéÒ§
ÊÓËÃÑºËÅÑ¡ÊÙμÃ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¡ÃÁ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹áºè§ä é́à»ç¹ 2 ¡ÅØèÁ ¤×ÍËÅÑ¡ÊÙμÃá¡¹¡ÅÒ§
à»ç¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ·ÕèÊÃéÒ§¢Öé¹¨Ò¡ÊèÇ¹¡ÅÒ§à¾×èÍãËé¼ÙéàÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ä é́àÃÕÂ¹
ÃÙéã¹ÊÔè§·Õèà»ç¹¡ÅÒ§æ ËÃ×ÍÊèÇ¹ÃÇÁ ̈ Ǿ ÁØè§ËÁÒÂ¨Ð¡ÓË¹´à»ç¹ÀÒ¾
¡ÇéÒ§·ÕèμéÍ§¡ÒÃãËé¼Ùé¼èÒ¹ËÅÑ¡ÊÙμÃä é́àÃÕÂ¹ÃÙéã¹ÊÔè§·Õè̈ Óà»ç¹ã¹¡ÒÃ´ÓÃ§
ªÕÇÔμ áÅÐà»ç¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÇÔªÒà©¾ÒÐμ èÍä» â´Â¤Ó¹Ö§
¶Ö§¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õè·Ø¡¤¹μ éÍ§àÃÕÂ¹à»ç¹¾×é¹°Ò¹μ èÍä»

ËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹ à»ç¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ·ÕèÊéÃÒ§¢Öé¹¨Ò¡ÊÀÒ¾»Ñ-ËÒ
áÅÐ¤ÇÒÁμ éÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹ ËÃ×ÍÊÃéÒ§¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙμÃá¡¹¡ÅÒ§
·Õè»ÃÑºãËéà¢éÒ¡ÑºÊÀÒ¾ªÕÇÔμ¨ÃÔ§¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹μÒÁ·éÍ§¶Ôè¹μ èÒ§æ ËÃ×Í
ÊÃéÒ§¨Ò¡àËμ Ø¡ÒÃ³ì·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ èÍ¼ÙéàÃÕÂ¹
ËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹¨ÐÊÍ´¤ÅéÍ§àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ
ÊÑ§¤Á¢Í§·éÍ§¶Ôé¹¹Ñé¹æ à¹é¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéªÕÇÔμ¢Í§μ¹àÍ§»ÃÑºμ¹àÍ§

หลักสูตรท้องถ่ิน*

*·ÕèÁÒ  ·ÕèÁÒ  ·ÕèÁÒ  ·ÕèÁÒ  ·ÕèÁÒ  http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RSouth/KraBe/Curri.htm

ãËé·Ñ¹¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ¡ÒÃãªéà·¤â¹âÅÂÕèáÅÐ
¢èÒÇÊÒÃ¢éÍÁÙÅã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéμ èÒ§æ ¼ÙéàÃÕÂ¹¨Ðä´éàÃÕÂ¹ÃÙéμÒÁÊÀÒ¾
ªÕÇÔμ¨ÃÔ§¢Í§μ¹àÍ§ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓàÍÒ¤ÇÒÁÃÙéä»ãªéã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò μ¹àÍ§
¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾ ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐ·éÍ§¶Ôè¹ä é́

¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ
àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹

ËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¼Ù éàÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÊÃéÒ§¢Öé¹
μÒÁÊÀÒ¾»Ñ-ËÒáÅÐ¤ÇÒÁμ éÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹ ËÃ×ÍàÃ×èÍ§·Õèà»ç¹
»Ñ-ËÒ¢Í§ÊÑ§¤Á ËÃ×Í¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹àÍ§ã¹¢³Ð¹Ñé¹æ à¹×éÍËÒ·ÕèàÃÕÂ¹¨Ö§
à¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
à»ç¹¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéãËéà¡Ô´¡Ñº¼ÙéàÃÕÂ¹ãËéÊÍ´¤ÅéÍ§
àËÁÒÐÊÁ¡Ñºà¾È ÇÑÂ ÇØ²ÔÀÒÇÐ¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙéáÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§
¼ÙéàÃÕÂ¹ â´ÂÂÖ́ ¼ÙéàÃÕÂ¹à»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§àÃÕÂ¹¨Ò¡ÊÔè§·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºªÕÇÔμ
¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹áÅÐÊÍ´á·Ã¡à¹×éÍËÒ·Õèà»ç¹¤ÇÒÁÃÙé ·ÄÉ Ȭ
·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§·ÕèàÃÕÂ¹à¾ÔèÁàμ ÔÁ ¼ÙéàÃÕÂ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃÙéáÅÐ
Êμ Ô» Ñ--Ò¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìà´ÔÁ¢Í§à¢Ò ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃ
ÊÍ¹ã¹ÅÑ¡É³Ð´Ñ§¡ÅèÒÇ¨ÐÊÍ´¤ÅéÍ§àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ
¼ÙéàÃÕÂ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹«Öè§à»ç¹¼Ùé·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙéáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì
à´ÔÁÍÂÙèáÅéÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙé«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ÈÖ¡ÉÒ
¤é¹¤ÇéÒà¾ÔèÁàμ ÔÁã¹ÊèÇ¹·Õèμ éÍ§¡ÒÃ¨Ò¡Ê×èÍ·ÕèÁÕÍÂÙèËÅÒ¡ËÅÒÂàªè¹
ÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹ì ÇÔ·ÂØ Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ì ãËéà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ì ÃÇÁ·Ñé§
ÀÙÁÔ»Ñ--ÒªÒÇºéÒ¹ àÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃ»®ÔºÑμ Ô¨ÃÔ§μÒÁ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§
μ¹àÍ§ ÁÕ¼ÅãËé¼Ù éàÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¨¹¶Ö§¡ÒÃÇÑ´¼Å
»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¡çÇÑ´¨Ò¡ÊÔè§·Õè¼ÙéàÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙé ÍÒ¨ãËé¼ÙéàÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹
μ¹àÍ§ à¾×èÍ¹ -Òμ Ô ËÃ×ÍªØÁª¹ ÃÇÁ·Ñé§¤ÃÙ¼ÙéÊÍ¹ÃèÇÁ¡Ñ¹»ÃÐàÁÔ¹

ËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹ à»ç¹ËÅÑ¡ÊÙμÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ·Õè¼ÙéàÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙ
ÃèÇÁ¡Ñ¹ÊÃéÒ§ ¢Öé¹à¾×èÍÁØè§à¹é¹ãËé¼ÙéàÃÕÂ¹àÃÕÂ¹¨Ò¡ªÕÇÔμ¨ÃÔ§ àÃÕÂ¹áÅéÇ
à¡Ố ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéÊÒÁÒÃ¶ ¹Ó¤ÇÒÁÃÙéä»ãªéã¹ªÕÇÔμÍÂèÒ§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐ
à»ç¹ÊÁÒªÔ¡·Õè́ Õ¢Í§ÊÑ§¤ÁÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
      ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¨ÐÊÍ¹μÒÁ¤ÇÒÁμ éÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹
â´Â¤ÃÙà»ç¹¼Ùé¤ÍÂãËé¤Óá¹Ð¹Ó ¼ÙéàÃÕÂ¹à»ç¹¼Ùé¤é¹¤ÇéÒËÒ¤ÇÒÁÃÙé

é́ÇÂμ¹àÍ§
¼ÙéÊè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐ¼ÙéãªéËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹
¼Ù é·Õ èÁÕÊèÇ¹à¡Õ èÂÇ¢éÍ§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙμÃ

·éÍ§¶Ôè¹ áºè§ä é́à»ç¹ 2 ¡ÅØèÁ ¤×Í¡ÅØèÁ¼ÙéÊè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ áÅÐ¡ÅØèÁ
¼ÙéãªéËÅÑ¡ÊÙμÃ·éÍ§¶Ôè¹ áμ èÅÐ¡ÅØèÁÁÕº·ºÒ·Ë¹éÒ·ÕèáÅÐÀÒÃ¡Ô¨áμ¡
μèÒ§¡Ñ¹ä» Ñ́§¹Õé
      ¡ÅØèÁ¼ÙéÊè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ ä´éá¡èË¹èÇÂ§Ò¹ã¹ÊèÇ¹¡ÅÒ§
¡ÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Âì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ÀÒ¤
ÈÙ¹Âì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ§ËÇÑ´ ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡
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โรงเรียนอำเภอ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านหลักสูตรท้องถิ่น
ดังน้ี

หน่วยงานส่วนกลาง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่กองพัฒนาการศึกษา

นอกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ และอื่นๆ
มีหน้าท่ีกำหนดนโยบายการพัฒนา และการใชห้ลักสูตร ท้องถิน่
สนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาสื่อ
พัฒนาบุคลากรระดบัภาค กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอน ผลิตและเผยแพร่สื่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง นิเทศและติดตามประเมินผล ตลอดถึงการสรปุและเผย
แพร่ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ทำหน้าที่ประชุมชี้แจงผู้

บริหารระดับจังหวัด จัดทำหลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรมและส่ือ
เสริมความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นิเทศติด
ตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด มีหน้าที่วางแผนการ
พัฒนาหลักสูตร ประชุมชี้แจงผู้บริหารระดับอำเภอ ฝึกอบรมครู
การศึกษานอกโรงเรียนด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน ร่วมจัดทำ
และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (ในแง่การสำรวจสภาพปัญหาและ
กำหนดความต้องการ) จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุมัติ
หลักสูตรท้องถิ่น นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล สรุปและ
รายงานผล

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอร่วมวางแผน
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ประชุมชี้แจงครูการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินร่วมกับครู ผู้เรียนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ประสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ
ขออนุมัติจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ครูการศึกษานอก
โรงเรียนเช่น ครูประจำกลุ่ม ครูอาสาสมัครฯ ครู ปอ. ครูสอนวิชาชีพ
ระยะส้ันและวิทยากรกลุ่มสนใจ ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ฯอำเภอ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตร จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเสนอ
ศบอ.จัดทำแผนการสอน การพบกลุ่มรายภาคเรียน รายสัปดาห์
เพ่ือขออนุมัติจาก ศบอ. ร่วมกับผู้เรียนในการกำหนดเน้ือหา และ
วิธีการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนฯ
สรุปและประเมินผล

ผู้เรียนหรือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ร่วมกับครูใน
การกำหนดความต้องการ วัตถุประสงค ์และเน้ือหาของหลักสูตร
ร่วมกับครูกำหนดกิจกรรมและวิธีการเรียนการสอน ตลอดจน
การสรรหาส่ือการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินผล บันทึก

ผลการเรียนรู้เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน สามารถนำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อน่างแท้จริงซึ่งเราเรียกกันโดย
ท่ัวไปว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic Learning) ซ่ึงการ
ท่ีจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ดังกล่าวผู้จัดกิจกรรมต้องตระหนักในประเด็น
ดังต่อไปน้ี คือ

1. การเรียนของผู้เรียนมิใช่อยู่ท่ีการสอน และระยะเวลาที่
ยาวนาน แต่แก่นแท้ของการเรียนอยู่ท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกเวลาอย่างต่อเนื่องยาว
นานตลอดชีวิต

3. บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่าง
หนึ่งที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธา ซึ่งถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีอย่างหนึ่งของการเรียนอย่างเป็นระบบ

4. การเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดจากการสัมผัสและสัมพันธ์คือผู้เรียน
ควรจะได้มีโอกาสสัมผัสของจริง สถานการณ์จำลอง การได้ทดลอง
ทำ การได้ร่วมกระบวนการกลุ่ม จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ปัญหาของชีวิตได้อย่าง
มีสติและใช้ปัญญา

5. ผลของกระบวนการเรียนรู้น้ัน สามารถนำไปสู่กระบวน
การปฏิบัติจริงในชีวิตได้

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นครูจะจัดการเรียนการสอน โดย
ให้ผู้เรียนรู้จดรู้จำตามที่ครูบอกและใช้ข้อมูลความรู้เฉพาะใน
หนังสือท่ีเขียนไว้ คงไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะทำให้ผู้เรียนสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ ครูจะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรยีนรู้
กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาข้อมูล
วิทยาการต่างๆ ก่อนท่ีจะมาพบกลุ่มหรือมาเรียนในห้องเรียน และ
บทเรียนควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
ที่มีความแตกต่างกัน เน้นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิต
จริงและชีวิตการทำงาน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั ้งใน
ส่วนท่ีเป็นโลกาภิวัฒน์และท้องถ่ินหรือชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ ดังน้ัน
การจัดการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมควรจดัในลักษณะของ “การ
เรียนรู้ตามสภาพจริง” (Authentic Learning) พร้อมทั้งมีการ
วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะ“การประเมินตามสภาพ
จริง “ (Authentic Assessment )

การเรียนรู้ตามสภาพจริง (การเรียนรู้ตามสภาพจริง (การเรียนรู้ตามสภาพจริง (การเรียนรู้ตามสภาพจริง (การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic LearningAuthentic LearningAuthentic LearningAuthentic LearningAuthentic Learning)))))
ในโลกยุคของข้อมูลสารสนเทศหรือยุคโลกาภิวัฒน์ มนุษย์

สามารถสร้างความรู ้และสติปัญญาได้ หากครูและผู ้เร ียน



ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2550 55

ในโลกยุคของข้อมูลสารสนเทศหรือยุคโลกาภิวัฒน์ มนุษย์
สามารถสร้างความรู ้และสติปัญญาได้ หากครูและผู ้ เร ียน
ได้ร่วมกันวางแผนการเรียน โดยเลือกสิ่งที่จะเรียนมาจากความ
ต้องการของผู้เรียนเอง จะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และตอบสนองชีวิตจริงได้ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
ความเชื่อดังกล่าว จึงควรเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพที่แท้จริง โดยคำนึงถึงชีวิตและองค์ความรู้ของผู้เรียนที่มี
อย่างหลากหลายรอบๆ ตัวผู้เรียน

ก่อนท่ีครูจะทำการสอน จะต้องคำนึงถึงชีวิตและองค์ความรู้
ที่อยู่รอบๆ ตัวผู้เรียนก่อน โดยครูจะต้องเป็นผู้จัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู ้ทั ้งสามด้านคือ ความรู ้
(Knowlege) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และคำนึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้

1. การเรียนรู้ชีวิต (ปัจจุบัน) ผู้เรียนควรได้เรียนรู้และ
วิเคราะห์สภาพสังคม ของชีวิตที่ตนเองเกี่ยวข้องและเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน อันส่งผลให้ผู้เรียนได้ รู้จักตนเอง ดีขึ้น มีความภูมิใจ
ในชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีตนเองดำรงอยู่

2. โลกาภิวัฒน์ ผู้เรียนควรได้เข้าใจในเร่ืองของการเปล่ียน
แปลงอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้เรียน การ
ท่ีผู้เรียนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ต้องเรียน
รู้ในการปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมทั้งต้องเรียนรู ้ในเรื ่องของการมีส่วนร่วมและการ
ให้ความร่วมมือในท้องถ่ิน การปรับปรุงตนเองให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกได้อีกด้วย
      3. เตรียมอนาคต ผู้เรียนควรได้รู้จักเตรียมอนาคต โดยนำ
เอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากสภาพสังคมของชีวิตตนเองท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
และเร่ืองของโลกาภิวัฒน์มาวิเคราะห์เพ่ือการปรับหรือประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงให้รู้ทันโลกพร้อมปรับตนเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม
ในอนาคต

การจัดการเรียนการสอนที่จะให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง จะต้อง
เรียนจากเรื่องของตนเองเป็นอันดับแรก แล้วจึงก้าวไปสู่กระแส
สังคมภายนอก ดังน้ันหลักสูตรการเรียนการสอนต้องเป็นหลักสูตร
จากชีวิตจริงที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นตามสภาพปัญหาของสังคมใน
ขณะน้ันๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง ได้อย่างทันท่วงที

การเรียนรู้ตามสภาพจริงอยู่บนความเชื่อที่ว่า “การเรียน
การสอนท่ีบรรลุผลน้ันต้องเรียนตามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของ
ผู้เรียน เน้ือหาท่ีหยิบยกข้ึนมาเรียนควรเป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนอยากเรียน
มิใช่เป็นเรื ่องที ่ครูชอบ หรือครูถนัด“

แนวทางการเรียนการสอนท่ีอยู่
บนแนวคิดของทฤษฎีการสร้างปัญญา (Constructivism) โดยเช่ือ ว่า
“คนเรียนรู้จากความรู้ที่สร้างขึ้นมาโดยตรงเปรียบข้อมูลใหม่กับ
ประสบการณ์เดิมแล้วสร้างประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ต่อขึ้น
ไปเรื ่อยๆจนเกิดปัญญา“ มีลำดับขั ้นของการเรียนรู ้อยู ่หลาย
ลักษณะ คือประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีในเรื่องนั้นๆ ถือได้ว่า
ผู้เรียนมี “ข้อมูล” (Data)ในเร่ืองน้ันๆ เม่ือผู้เรียนได้นำข้อมูลท่ีมีอยู่
มาใช้อาจโดยการกระทำด้วยตนเองหรือมีการแลกเปลี่ยน พูดคุย
กับกลุ่มหรือเพ่ือนร่วมงาน ผู้เรียนก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ และ
หากผู้เรียนมีการนำประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับไปเปรียบกับประสบ-
การณ์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว มีการจัดระบบความรู้ใหม่ถือได้ว่าข้ันน้ี ผู้เรียน
มีข้อมูลความรู้ (Information) ถ้าเปรียบกับการเรียนการสอนแล้ว
ในขั้นนี้ผู้เรียนเกิดการเรียน (Studying)ในเรื่องนั้นๆ เท่านั้นจะยัง
ไม่เกิดการเรียนรู้ (Learning) ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อ
ได้นำข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ไปวิเคราะห์แยกแยะและสรุปสร้างเป็น
ความรู้ใหม่โดยการปรับหรือประยุกต์ให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริงได้และมีการใช้อยู่บ่อยๆ ทดลองทำไปเรื่อยๆ
จากสถานการณ์หน่ึงไปสู่สถานการณ์หน่ึง จนเกิดเป็นแนวทางใหม่
ที่คิดค้นได้ด้วยตนเองผู้เรียนก็จะเกิดปัญญา(Wisdom) ปัญญา
อันเกิดจากผู้เรียนเอง
ทฤษฎีการสร้างปัญญา ( Constructivism )

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นชีวิต
จริง อันส่งผลให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเต็มศักยภาพของผู้เรียน
มีดังน้ี

1. การปฏิบัติในชีวิตจริง สามารถถ่ายโยงไปสู่สถานการณ์
ใหม่ได้ดีกว่าการนำความรู้จากการเรียนรู้ท่ัวๆ ไปท่ีมิใช่ชิวิตจริง

2. ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและการปฏิบัติอย่างมีความหมาย
ต่อตัวผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนได้คิดงานเองและปฏิบัติตามความคิด
ของเขาย่อมทำให้เกิดความมุ่งมั่นและทำให้เสร็จเพื่อที่จะได้เห็น
ผลแห่งการคิดน้ัน

3. กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากทดลองและปฏิบัติ การ
กำหนดปัญหาท่ีท้าทาย ย่ัวยุและเป็นไปได้ในชีวิตจริง นอกจากมี
ความหมายต่อผู้เรียนแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย อยากคิด
อยากทำให้สำเร็จ

4. เน้นให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติด้วยแนวทางของตนเอง แนว
คิดท่ีเน้นชีวิตจริง มุ่งให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ปฏิบัติในส่ิงท่ี
ตนชอบ ดังน้ันการกำหนดงานควรจะเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีอิสระ
ในการคิด ไม่ควรเป็นงานที่ทำตามคำสั่งเพราะจะไม่ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์

5 .



สาระจากภาคีองค์กรลุ่มน้ำซีมูลโขง56

ของผู้เรียน“ ซึ่งผู้เรียนได้รวบรวมหรือบันทึกไว้ที่เกี่ยวกับวิธีการ
เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความต่อ
เน่ืองของผู้เรียน และครสูามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งครูสามารถตีค่าความสามารถของ
ผู้เรียนที่เรียนโดยการปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้าง มากน้อยเพียงใด ทำไมจึง
เป็นอย่างน้ัน ดังน้ันการประเมินตามสภาพจริงจึงถือได้ว่าเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นการประเมินการ
เรียนการสอนที่อิงความสามารถและการเจริญเติบโตของผู้เรียน
ท่ีมุ่งเน้นดูความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นชีวิต
จริงของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพงานของผู้
เรียน ที่มีการแสดงการสร้างสรรค์ผลิตผลงานหาคำตอบด้วยตน
เอง

ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
1. การประเมินผลควรเป็นการประเมินจากวัตถุประสงค์

ที่ครูและผู้เรียนร่วมกันกำหนดข้ึน
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการประเมิน
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของตนเอง
4. การประเมินตามสภาพจริง วัดการพัฒนาที่ปรากฏชัด

เป็นรูปธรรม โดยดูจากผลการปฏิบัติจริง
     5. ครูควรใช้ข้อมูลจากการประเมินผลของผู้เรียน มาเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการวางแผนการสอน

การเร ียนรู ้โดยยึดผู ้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง (การเร ียนรู ้โดยยึดผู ้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง (การเร ียนรู ้โดยยึดผู ้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง (การเร ียนรู ้โดยยึดผู ้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง (การเร ียนรู ้โดยยึดผู ้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง (LearnerLearnerLearnerLearnerLearner
CenteredCenteredCenteredCenteredCentered ) ) ) ) )

1. ครูศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
2. ผู้เรียนและครูร่วมกันวางแผนในเร่ืองท่ีจะเรียน
3. ผู้เรียนทำความเข้าใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ก่อนเร่ิมกิจ

กรรมการเรียนการสอนเสมอ
4. ผู้เรียนและครูร่วมกันกำหนดเน้ือหา กิจกรรมและส่ือการ

เรียนการสอน รวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู้
5. ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมท่ีจัดควร
มีความหลากหลาย เพ่ือทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

6. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจากจุดประสงค์ท่ี
กำหนดไว้

หล ักการจ ัดการเร ียนการสอนโดยย ึดผ ู ้ เร ียนเป ็นหล ักการจ ัดการเร ียนการสอนโดยย ึดผ ู ้ เร ียนเป ็นหล ักการจ ัดการเร ียนการสอนโดยย ึดผ ู ้ เร ียนเป ็นหล ักการจ ัดการเร ียนการสอนโดยย ึดผ ู ้ เร ียนเป ็นหล ักการจ ัดการเร ียนการสอนโดยย ึดผ ู ้ เร ียนเป ็น
จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง
มีหลักการดังนี้

1. สิ่งที่จะนำมาสอนควรเกิดจากสภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู้เรียน
2. ส่ิงท่ีจะเรียนจะต้องเกิดจากการวางแผนร่วมกันระหว่าง

ผู้เรียนและครู
3. ควรหลีกเล่ียงการกำหนดเวลาท่ีตายตัว (มีกรอบเวลาไว้

แต่กิจกรรมย่อยสามารถยืดหยุ่นได้ในเวลาที่กำหนด)
4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ต้องทำความเข้าใจกับผู้เรียน

ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเสมอ
5. เน้ือหาการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามลำดับและเป็น

ขั้นตอน
6. ส่ือการเรียนการสอนควรมีหลากหลายและควรผลิตโดย

ผู้เรียนเอง
7. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองนำทางการเรียนรู้

แทนการบอก
8. มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ และการซ่อมเสริมทุก

ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9. กิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการเรียนรู้
10. การทำงาน การอภิปรายกลุ่มย่อย ควรจัดให้มีอย่างสม่ำ

เสมอทุกครั้งที่สามารถทำได้
หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์

กลางเป็นการกระตุ้นและเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมที่จะศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง มีความเป็นตัว
ของตัวเอง และมีเสรีภาพแห่งการเรยีนรู้ ตลอดท้ังให้ความสำคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของตน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learningหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learningหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learningหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learningหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learning
: PL ): PL ): PL ): PL ): PL )

หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีหลัก 5 ประการดังน้ี
1. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบ-

การณ์เดิมของผู้เรียน
2. การเรียนคือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีท้า

ทายอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
(Active Learning )

3. มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่าง
ผู้เรียนกับครู

4. ปฏิสัมพันธ์ที่มี ทำให้เกิดการขยายผลของเครือข่าย
ความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง
     5. มีการสื่อสารหลายทาง เช่นการพูดหรือการเขียน เป็น
เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน (Active Learning )
3. มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่าง

ผู้เรียนกับครู
4. ปฏิสัมพันธ์ที่มี ทำให้เกิดการขยายผลของเครือข่าย

ความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง
     5. มีการสื่อสารหลายทาง เช่นการพูดหรือการเขียน เป็น
เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
1. ประสบการณ์ (Experience) เป็นข้ันตอนท่ีครูกระตุ้นให้

ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ของตนเองโดยการศึกษาหาความรู้
โดยวิธีต่างๆ การศึกษาหาความรู้จากครู จากส่ือต่างๆ เช่นวิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ รวมทั้งการรับฟังคำบรรยาย การทำงาน
เป็นกลุ่ม เป็นต้น

2. การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and
Discussion) เป็นขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยผู้เรียนและครูร่วมกันกำหนด
ประเด็นหัวข้อในการอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานจากประสบการณ์ของ
ผู้เรียนในข้อท่ี 1
     3. สรุปความเข้าใจและเกิดเป็นความคิดรวบยอด (Under-
standing and Conceptualization) เป็นขั ้นตอนการสร้าง
ความเข้าใจของผู้เรียนเองโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากผลของการสะท้อนความคิดและอภิปรายในข้อ 2 เพ่ือนำ
ไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดให้เป็นความรู้ของตนเอง

4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment/
Application) เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้ผู ้เรียนนำผลจากข้อ 3
ที่เกิดข้ึนใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ จน
เกิดเป็นแนวทางของตนเอง

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

1. ผู้เรียนและครูร่วมกันวางแผนในเร่ืองท่ีจะเรียนด้วยความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันและเคารพในศักด์ิศรีของกันและกัน

2. ผู้เรียนและครูร่วมกันกำหนดเน้ือหา กิจกรรมและส่ือการ
เรียนการสอน

3. การเรียนการสอนควรเน้นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้กระทำจริง
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขาพอใจที่จะ

ศึกษาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
สมรรถนะ10 ประการของครูผู้จัดกิจจกรรมการเรียนการ

สอนแบบมีส่วนร่วม
1. เป็นผู้เปิดใจกว้างและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

เรียนรู้ตามความสนใจของเขาเอง
2. เข้าใจปรัชญาการเรียนรู้ของมนุษย์
3. มีความเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้และวิธีการจูงใจผู้เรียน

เพ่ือการมีส่วนร่วม
4. รู้และเข้าใจความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
5. รู้และเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยตระหนัก

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. มีทักษะในการสร้างบรรยากาสการเรียนรู้
7. รู้และเข้าใจเทคนิคในการแสวงหาและใช้สื่อการเรียน

การสอน เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. มีทักษะในการฟัง
9. พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. ประเมินการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนได้

ครูย ุคใหม่ควรจะได้พัฒนาและทบทวนบทบาทของตนเอง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ และครูจะต้องให้
ผู้เรียนได้มี กระบวนการในการเรียนและแสวงหาความรู้ ( Learn
How to Learn )  ซ่ึงส่งผลให้เกิดคุณภาพในอนาคต

รูปแบบของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตาม
วิธีของทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach)

“ระบบ“ คือการเอานำเอาองค์ประกอบหลายๆ ส่วนมารวม
กันอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันจน
เ ก ิ ด ส ั ม ฤ ท ธ ิ ผ ล ต า ม ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ท ี ่ ไ ด ้ ว า ง ไ ว ้
โดยท่ัวไปองค์ประกอบ ท่ีสำคัญของระบบจะมีอยู่ 3 ส่วน คือ

Input : ปัจจัยหรือส่ิงท่ีนำเข้า ได้แก่ความรู้และกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีครูจัดให้แก่ผู้เรียน

Process : กระบวนการ  ได้แก่กระบวนการที่ผู้เรียนนำ
ความรู้จาก Input ไปขยายผลหรือทดลองใช้กับชีวิตจริง

Output :  ผลผลิตหรือผลสำเร็จขั้นสุดท้ายตามท่ีคาดหวัง
คือผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการนำความรู้นั้นไปขยายผล
หรือทดลองกับชีวิตจริงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

ดังน้ัน “ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีของ
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) คือการจัดองค์ประกอบ
ท่ีเป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนการสอนไว้ ให้มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ “

รูปแบบของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธี
ของทฤษฎีเชิงระบบได้กำหนดองค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการ
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ขั้นตอนที่ 1 กำหนดความต้องการขั้นตอนที่ 1 กำหนดความต้องการขั้นตอนที่ 1 กำหนดความต้องการขั้นตอนที่ 1 กำหนดความต้องการขั้นตอนที่ 1 กำหนดความต้องการ
ในการกำหนดความต้องการ ครูต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ

ต่อไปนี้
1.1 ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเอง หรือผู้เรียนและครูร่วมกัน

กำหนด
1.2 ครูต้องศึกษานโยบายการศึกษาและหลักสูตรที่ทำ

การสอน
1.3  ครูต้องศึกษาสภาพเศรษฐกจิและสังคม
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดประสงค์ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดประสงค์ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดประสงค์ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดประสงค์ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดประสงค์
จุดประสงค์ท่ัวไป (จุดประสงค์ปลายทาง)  จะบอกความ

ต้องการหรือความคาดหวังในภาพรวมว่าการเรียนการสอน มุ่ง
พัฒนาผู้เรยีนอย่างไร ด้านใดบ้าง ซึง่สว่นใหญ่จะเน้นการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติรวมท้ังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้
จุดประสงค์เฉพาะ (จุดประสงค์นำทาง) เป็นความคาดหวังเชิง
พฤติกรรม ที่สามารถวัดและประเมินได้ ระบุกิจกรรม เนื้อหา
วิธีการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้อย่างชัดเจนเป็นจุดประสงค์
ท่ีครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
I - P - O ( Input - Process - Output )I - P - O ( Input - Process - Output )I - P - O ( Input - Process - Output )I - P - O ( Input - Process - Output )I - P - O ( Input - Process - Output ) อย่างชัดเจน

I (Input) : I (Input) : I (Input) : I (Input) : I (Input) : ข้อมูลหรือกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ในแผนการ
สอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เรียนรู้ในเร่ืองน้ันๆต่อไป โดยสรุปเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนกับครู
หรือผู้เรียนกับผู้เรียน ร่วมกันเรียนเนื้อหาความรู้ตามจุดประสงค์
ท่ีกำหนดไว้

P (Process) : P (Process) : P (Process) : P (Process) : P (Process) :  กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ท่ีผู้เรียนสร้างข้ึน
จากความรู้ท่ีได้ใน Input เพ่ือการนำไปขยายผลใช้ในชีวิตจริง

O (Output) : O (Output) : O (Output) : O (Output) : O (Output) :  กระบวนการนำเสนอผลของการเรียนรู้จาก
Process มาแสดงผลของการเรียนรู้ต่อครูหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง จุดประสงค์เฉพาะ ผู้เรียนสามารถอธิบายประ-
โยชน์ของน้ำได้

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมกระบวนการ I-P-OI-P-OI-P-OI-P-OI-P-O
I-1 ผู้เรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยคน์ของน้ำจากเอกสาร

เป็นรายบุคคล
I-2 ผู้เรียนเข้ากลุ่มย่อย สรุปประโยชน์ของน้ำท่ีรวบรวมได้

จาก I-1
         I-3 ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่และอภิปราย

P กลุ่มย่อยระดมความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำที่
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
    O ผู้เรียนแสดงประโยชน์ของน้ำโดยการรายงาน หรือแสดง
นิทรรศการและบันทึกเก็บเข้าแฟ้มสะสมงาน

ข้ันท่ี 3 กำหนดเน้ือหาข้ันท่ี 3 กำหนดเน้ือหาข้ันท่ี 3 กำหนดเน้ือหาข้ันท่ี 3 กำหนดเน้ือหาข้ันท่ี 3 กำหนดเน้ือหา

การกำหนดเนื้อหา ควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียนจึงจะเป็นการจัดการสอนที่แท้จริง และ
ควรมีการเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับจิตวิทยาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และครูควรพิจารณาด้วยว่าเน้ือหาใดบ้างท่ีผู้เรียน
ต้องรู้ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีต้องนำมาจัดการเรียนการสอน ส่วนเน้ือหา
ท่ีผู้เรียนควรรู้และรู้ไว้ก็ดีอาจไม่จำเป็นต้องนำมาสอนหากไม่มีเวลา
เพียงพอ อาจจัดทำเป็นเอกสารให้ผู้เรียนอ่านประกอบหรือบอก
แหล่งใหผู้้เรยีนไปค้นคว้าเองก็ได้

ขั้นที่ 4 กำหนดกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค สื่อขั้นที่ 4 กำหนดกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค สื่อขั้นที่ 4 กำหนดกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค สื่อขั้นที่ 4 กำหนดกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค สื่อขั้นที่ 4 กำหนดกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค สื่อ
และเวลาเรียนและเวลาเรียนและเวลาเรียนและเวลาเรียนและเวลาเรียน

การกำหนดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีจะนำมาใช้ในการ
นำเสนอเน้ือหา ควรกำหนดให้ครอบคลุมกับเทคนิคย่อยต่างๆ รวม
ทั้งสื่อการเรียนการสอนและเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน ควร
กำหนดให้เหมาะสมและสัมพันธ์กัน จุดประสงค์เฉพาะและเน้ือหา
จะเป็นตัวกำหนดกระบวนการ เทคนิค และส่ือการเรียนการสอน

ขั้นที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นขั้นที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นขั้นที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นขั้นที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นขั้นที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวางแผนการ

สอนควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ
เบ้ืองต้น (Tryout) โดยการนำไปใช้กับเพ่ือนร่วมงานหรือวิธีอ่ืนๆ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือดูความเหมาะสม สอดคล้อง ความเป็นไปได้ของ
การ กำหนดจุดประสงค์ เน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน เทคนิค
การสอน ส่ือการเรียนการสอนและเวลาท่ีใช้ ถือว่าเป็นการประเมิน
ก่อนนำไปสอนอย่างรอบคอบ และเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อน
กลับของการกำหนดกระบวนการ เทคนิค ส่ือ และเวลาว่ามีความ
สอดคล้องกับเน้ือหา จุดประสงคเ์ฉพาะ จุดประสงคท่ั์วไป ความ
ต้องการ สภาพปัญหาหรือไม่

ข้ันท่ี 6 การสอนข้ันท่ี 6 การสอนข้ันท่ี 6 การสอนข้ันท่ี 6 การสอนข้ันท่ี 6 การสอน
เป็นการดำเนินการเรียนการสอนตามแผนท่ีกำหนดไว้ เพ่ือ

ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนด
ขั้นที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนขั้นที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนขั้นที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนขั้นที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนขั้นที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
รูปแบบของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตาม

วิธีของทฤษฎีเชิงระบบ จะแสดงถึงขั้นตอนการวางแผนการสอน
อย่างเป็นกระบวนการท่ีสอดรับกันอย่างต่อเน่ือง เป็นการตัดสินใจ
เลือกกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค และสื่อจากเนื้อหา
โดยเลือกเนื้อหาจากจุดประสงค์และความต้องการ รวมทั้งสภาพ
ปัญหา ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ควร
ประเมินให้ครอบคลมุทุกขั้นตอนของทฤษฎีเชิงระบบ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ลักษณะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินจากสภาพปัญหาลักษณะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินจากสภาพปัญหาลักษณะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินจากสภาพปัญหาลักษณะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินจากสภาพปัญหาลักษณะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินจากสภาพปัญหา

และความต้องการของชุมชนและความต้องการของชุมชนและความต้องการของชุมชนและความต้องการของชุมชนและความต้องการของชุมชน
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวางแผนการ
สอนควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ
เบ้ืองต้น (Tryout) โดยการนำไปใช้กับเพ่ือนร่วมงานหรือวิธีอ่ืนๆ
ที่เหมาะสมเพื่อดูความเหมาะสม สอดคล้อง ความเป็นไปได้ของ
การ กำหนดจุดประสงค์ เน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน เทคนิค
การสอน ส่ือการเรียนการสอนและเวลาท่ีใช้ ถือว่าเป็นการประเมิน
ก่อนนำไปสอนอย่างรอบคอบ และเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อน
กลับของการกำหนดกระบวนการ เทคนิค ส่ือ และเวลาว่ามีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์เฉพาะ จุดประสงค์ทั่วไป ความ
ต้องการ สภาพปัญหาหรือไม่

ข้ันท่ี 6 การสอน
เป็นการดำเนินการเรียนการสอนตามแผนท่ีกำหนดไว้ เพ่ือ

ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ตามจุดประสงค์ท่ีกำหนด
ขั้นที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
รูปแบบของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตาม

วิธีของทฤษฎีเชิงระบบ จะแสดงถึงขั้นตอนการวางแผนการสอน
อย่างเป็นกระบวนการท่ีสอดรับกันอย่างต่อเน่ือง เป็นการตัดสินใจ
เลือกกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค และสื่อจากเนื ้อหา
โดยเลือกเนื้อหาจากจุดประสงค์และความต้องการ รวมทั้งสภาพ
ปัญหา ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ควร
ประเมินให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของทฤษฎีเชิงระบบ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ลักษณะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากสภาพปัญหา

และความต้องการของชุมชน
1. การสำรวจสภาพปัญหาชุมชน
2. การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของ

ผู้เรียน
3. การเขียนแผนการสอน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. การประเมินผล
ลักษณะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากหลักสูตร

แกนกลาง
1. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาของชุมชน
2. กาจจัดหมวดหมู่สภาพปัญหาและความต้องการที่ส่งผล

ต่อผู้เรียน
3. การเขียนแผนการสอน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. การประเมินผล
ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจสภาพปัญหาชุมชน

การสำรวจสภาพปัญหาชุมชนคือ การศึกษาข้อมูลความ
เป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้สำรวจได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ ่น เช่นครูการศึกษานอกโรงเรียนทุกประเภท
เจ้าหน้าที่ ศนจ. ศบอ.และหรือผู้เรียน โดยสามารถดำเนินการ
ได้ดังน้ี
     1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ หรือ
ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วเช่น ข้อมูลจากการวางแผนจุลภาค
ของ ศบอ. ข้อมูลจาก จปฐ.,จาก กชช.2 ค. หรือจากหน่วยงานอ่ืน

2. ศึกษาข้อมูลโดยการเข้าไปสำรวจจริง เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ที่รวบรวมโดยตรงจากชุมชน ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะ
เป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงสภาพท่ีแท้จริงของชุมชนในขณะน้ันๆ

วิธีการสำรวจสภาพปัญหาชุมชน
1. ศึกษานโยบายกรมการศึกษานอกโรงเรียนและกรอบ

เนื้อหาหลักสูตร (ขอบข่ายเนื้อหา) เพื่อกำหนดทิศทางการจัด
กิจกรรม

2. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนในประเด็นต่างๆ
ของแต่ละรายการ ดังน้ี

2.1 โครงสร้างด้านกายภาพและประวัติชุมชน : การต้ังบ้าน
เรือนของชุมชน / ประวัติชุมชน / สภาพภูมิศาสตร์ / การคมนาคม

2.2 โครงสร้างด้านประชากร : รายชื่อครัวเรือน / จำนวน
ประชากร ชาย - หญิง , กลุ่มอายุ

2.3 โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ : การประกอบอาชีพ / รายได้
เฉลี ่ย / ทรัพยากร / การใช้แรงงาน / ระบบการไหลเวียน
ของทรัพยากรในครัวเรือน

2.4 โครงสร้างทางด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม :
ระดับการศึกษา / จำนวนนักเรียน ชาย - หญิง ออกกลางคัน เรียน
ต่อ / ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม / การมีส่วนร่วม / ความเชื่อ /
การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.5 โครงสร้างทางด้านการเมืองการปกครอง : การแก้ไข
ปัญหา (การรับความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐ/เอกชน) / ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
     2.6 โครงสร้างทางด้านความต้องการของชุมชน : ความต้อง
การด้านต่างๆ

การสำรวจสภาพปัญหาชุมชนนี้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิของ
ชุมชนและครัวเรือน ท่ีผู้สำรวจต้องมีความละเอียดถ่ีถ้วนในการใช้
เครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูล เพราะยิ่งได้ข้อมูลที่มีความละเอียด
มากเท่าใดยิ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการวิเคราะห์ความจำเป็น
และความต้องการของผู้เรียนมากเท่าน้ัน
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การสังเกตการสังเกตการสังเกตการสังเกตการสังเกต
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม ของคนในชุมชน

เป็นการรวบรวมข้อมูลทางอ้อม มี 2 ประเภทคือ การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่ผู้สังเกตุเข้าไปมีบทบาท / มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีจะสังเกต และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  เป็นการ
สังเกตที่ผู้สังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ / สถาน
การณ์น้ันๆ แต่จะสังเกตอยู่ภายนอก

2. ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาชุมชน
2.1 ก้าวเข้าสู่ชุมชน (การสำรวจชุมชน)
2.1.1 ผู้สำรวจควรแนะนำตัวต่อชุมชน/ครัวเรือน ว่าเป็น

ใคร (แนะนำตัวเอง) ทำอะไร (อาชีพ) มาจากไหน (หน่วยงาน)
มาทำอะไร (วัตถุประสงค์) จะใช้เวลาในการอยู่ในชุมชนนาน
เท่าไรเป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความประทับใจ
ครั้งแรกของชุมชนที่มีต่อผู้สำรวจให้ได้ ผู้สำรวจควรจะต้อง
ตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญของการแนะนำตัวให้มาก
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการให้ความร่วมมือของชุมชน
จะเกิดจากขั้นตอนนี้เป็นสำคัญ ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
ควรเลอืกพักอยู่กับครอบครวัท่ีมีอาชีพเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน เช่นผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา เป็นต้น

2.1.2  การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
ก. จัดเตรียมคำถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ คำถามไม่ใช่

หัวใจของการสนทนา เป็นเพียงแนวทาง หรือตัวเช่ือมเพ่ือการได้
มาเพ่ือข้อมูลท่ีต้องการ การต้ังแนวคำถาม (กรอบความคิด) เพ่ือ
ช่วยให้ผู้สำรวจสร้างระบบในการสอบถามหรือพูดคุย

ข. สร้างบรรยาการศในการสัมภาษณ์และการสนทนา จะ
ต้องล่ืนไหลไปตามธรรมชาติปราศจากการรบกวน และความกังวล
ของผู ้ให้ข้อมูล (ระยะเวลาว่า/ภารกิจ) และควรอยู ่ภายใต้
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสำคัญ

2.2 การดำเนินการสัมภาษณ์
ก่อนเร่ิมดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้สำรวจควรขออนุญาตเพ่ือ

การจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ การอัดเทป ต่อผู้ให้สัมภาษณ์เสีย
ก่อนท้ังน้ีต้องไม่สัญญาจะให้ผลประโยชน์ใดๆต่อผู้ให้การสัมภาษณ์
โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การสัมภาษณ์ควรเริ่มต้นจากเรื่องทั่วๆไป เกี่ยวกับ
ชุมชน ชีวิตประจำวัน ฯลฯ เพ่ือเป็นการสร้างความคุน้เคย ความ
สัมพันธ์เบื้องต้นก่อน

2.2.2 เริ ่มดำเนินการสัมภาษณ์เรื ่องครอบครัวในชีวิต
ประจำวันก่อน แล้วจึงสัมภาษณ์เร่ืองอ่ืนๆ ต่อ แต่ควรให้ได้คำตอบ
ที ่ต ้องการครบแล้วจึงเปลี ่ยนหัวข้อ(ประเด็น)ใหม่ หากมี
ผู้สัมภาษณ์หลายคนควรถามทีละคนทีละประเด็น

2.2.3 ไม่ควรใช้คำถามนำ เช่น “ช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง
ร้อนมาก คุณคิดว่าการประกอบอาชีพในระยะน้ีเป็นอย่างไร ? “

2.2.4 ใช้คำถามส้ันๆ กระทัดรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจ
2.2.5 ใช้คำถามเชิงย่ัวยุให้เกิดการพูดคุย
2.2.6 ไม่ควรเรง่รัดคำตอบ
2.2.7 ไม่ควรสรุปเรื่องเอง แต่ควรตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลโดยสรุปให้ผู้ให้ข้อมูลฟังโดยตรงว่าถูกต้องหรือไม่
2.3 การควบคุมการสัมภาษณ์
2.3.1 ควรควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็นท่ีศึกษา โดย

ใช้เทคนิคท่ีนุ่มนวล ไม่ทำให้การสัมภาษณ์ขัดเคืองหรือรู้สึกอึดอัด
2.3.2 หากการสัมภาษณ์มีปัญหาเช่นมีผู้มาให้ข้อมูลการ

สัมภาษณ์ด้วยควร พิจารณาหาทางแก้ไขโดยเร็ว
2.3.3 ไม่ควรใช้เวลาแต่ละครั้งนานเกินไป ควรคำนึงถึง

ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล อาจมีการนัดหมายใหม่ได้เม่ือจำเป็น
2.4 การพิจารณาคำตอบและการบันทึกข้อมูล
2.4.1 จดบันทึกให้ละเอียด และเรียงลำดับข้อมูลของการ

สนทนา
2.4.2 จดบันทึกศัพท์เฉพาะที่ใช้(ศัพท์ท้องถิ่น) แล้วมา

ขยายความเข้าใจในบริบทของชุมชนนั้นๆ
2.4.3 บันทึกระยะเวลาของการสัมภาษณ์ วันที่สัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้การสัมภาษณ์
2.4.4 บันทึกพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม และ

สมบูรณ์ของข้อมูล
หลังจากที่ผู้สำรวจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูล

ท่ีได้มาประมวลผลจัดทำเป็นรายงานผลการสำรวจชุมชนเบ้ืองต้น
แล้วเสร็จ ผู้สำรวจควรนำผลการสำรวจ รวมท้ังสภาพปัญหาความ
ต้องการของชุมชน ครัวเรือน และรายบุคคลไปตรวจสอบความ
ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลอีกครั้งหน่ึง

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความ
ต้องการของผู้เรียนต้องการของผู้เรียนต้องการของผู้เรียนต้องการของผู้เรียนต้องการของผู้เรียน

สภาพปัญหาของชุมชนที่หลากหลาย ทั้งที ่เป็นปัญหา
แค่ระดับความต้องการ (Want) หรือความจำเป็น (Need)
ขั้นต่อไปคือการนำสภาพปัญหาทั้งหมดมาแจกแจงจัดหมวดหมู่
และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเช่น

1. ความรุนแรงของปัญหา
2. ความยากง่ายในการดำเนินการแก้ปัญหา
3. ความเร่งด่วนของปัญหา
4. ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และการนำทรัพยากรเหล่าน้ัน

มาใช้ให้เกิดประโยชยน์สูงสุด
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2.2.4 ใช้คำถามส้ันๆ กระทัดรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจ
2.2.5 ใช้คำถามเชิงย่ัวยุให้เกิดการพูดคุย
2.2.6 ไม่ควรเร่งรัดคำตอบ
2.2.7 ไม่ควรสรุปเรื่องเอง แต่ควรตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลโดยสรุปให้ผู้ให้ข้อมูลฟังโดยตรงว่าถูกต้องหรือไม่
2.3 การควบคุมการสัมภาษณ์
2.3.1 ควรควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็นท่ีศึกษา โดย

ใช้เทคนิคท่ีนุ่มนวล ไม่ทำให้การสัมภาษณ์ขัดเคืองหรือรู้สึกอึดอัด
2.3.2 หากการสัมภาษณ์มีปัญหาเช่นมีผู้มาให้ข้อมูลการ

สัมภาษณ์ด้วยควร พิจารณาหาทางแก้ไขโดยเร็ว
2.3.3 ไม่ควรใช้เวลาแต่ละครั้งนานเกินไป ควรคำนึงถึง

ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล อาจมีการนัดหมายใหม่ได้เม่ือจำเป็น
2.4 การพิจารณาคำตอบและการบันทึกข้อมูล
2.4.1 จดบันทึกให้ละเอียด และเรียงลำดับข้อมูลของการ

สนทนา
2.4.2 จดบันทึกศัพท์เฉพาะที่ใช้(ศัพท์ท้องถิ่น) แล้วมา

ขยายความเข้าใจในบริบทของชุมชนน้ันๆ
2.4.3 บันทึกระยะเวลาของการสัมภาษณ์ วันที่สัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้การสัมภาษณ์
2.4.4 บันทึกพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม และ

สมบูรณ์ของข้อมูล
หลังจากที่ผู้สำรวจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูล

ท่ีได้มาประมวลผลจัดทำเป็นรายงานผลการสำรวจชุมชนเบ้ืองต้น
แล้วเสร็จ ผู้สำรวจควรนำผลการสำรวจ รวมท้ังสภาพปัญหาความ
ต้องการของชุมชน ครัวเรือน และรายบุคคลไปตรวจสอบความ
ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลอีกคร้ังหน่ึง

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความ
ต้องการของผู้เรียน

สภาพปัญหาของชุมชนที่หลากหลาย ทั้งที ่เป็นปัญหา
แค่ระดับความต้องการ (Want) หรือความจำเป็น (Need)
ขั้นต่อไปคือการนำสภาพปัญหาทั้งหมดมาแจกแจงจัดหมวดหมู่
และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเช่น

1. ความรุนแรงของปัญหา
2. ความยากง่ายในการดำเนินการแก้ปัญหา
3. ความเร่งด่วนของปัญหา
4. ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และการนำทรัพยากรเหล่าน้ัน

มาใช้ให้เกิดประโยชยน์สูงสุด
ในขั้นตอนนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการเลือก และกำหนด

ปัญหาท่ีจะนำมาจัดทำหลักสูตร
กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้อง

การของผู้เรียนโดยวิธี New Particatory techniqie (NP)
มีกระบวนการดังน้ี
1. อภิปรายปัญหา ผู้สำรวจข้อมูลแบ่งกลุ่ม 5-8 คน อภิปราย

เกี่ยวกับปัญหาที่ไปสำรวจมาอย่างกว้างขวางเพื่อกลั่นกรองให้ได้
ปัญหาที่ตรงกับสภาพความจริง โดยไม่ต้องมีข้อสรุปในการ
อภิปรายแต่ละประเด็น

2. เขียนสภาพปัญหา แต่ละคนเขียนสภาพปัญหาจากการ
สำรวจตามความคิดเห็นของตนเอง (โดยไม่มีการปรึกษากัน)
จะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้ ลงในกระดาษเปล่าคนละอย่าง
น้อย 10 ปัญหา (กระดาษ 1 ใบ ต่อ 1 ปัญหา) การเขียนสภาพ
ปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นให้เขียนเป็นรูปธรรม
หรือเป็นประโยคที่สมบูรณ์

การเขียนสภาพปัญหามีวิธีการดังน้ี
1. เขียนสภาพปัญหา 1 ประเด็นปัญหา ต่อกระดาษ 1 แผ่น

(ขนาด 2"x 6" )
2. เขียนสภาพปัญหาจากที่สำรวจมาให้ได้มากที่สุด อย่าง

น้อย 10 ปัญหา เพื่อความหลากหลายและเพื่อนำไปจัดหมวด
หมู่จะได้เรียงแบ่งตามกลุ่มได้ชัดเจนเห็นภาพของความรุนแรงและ
ความถ่ีของปัญหา

ตัวอย่างการเขียนสภาพปัญหา
1. ขยะเกลื่อนกลาดบนท้องถนน

         2. ใช้เคร่ืองไฟฟ้าไม่ถูกวิธี
         3. ถังขยะไม่เพียงพอทำให้ขยะเกล่ือนกลาด
         4. ประชาชนไม่สนใจเรียนต่อ

5. เด็กและเยาวชนบางคนติดยาเสพติด เพราะพ่อแม่ทอด
ท้ิงไปทำงานกรุงเทพฯ

6. ชาวบ้านมีสุขภาพกายและจิตเสื่อมโทรม เนื่องจากการ
ติดยาเสพติด

7. วัยรุ่นในหมู่บ้านลักเล็กขโมยน้อยเพราะติดยาเสพติด
8. อุบัติเหตุจากไฟฟ้า
9. ขาดความรู้ในการใช้เคร่ืองไฟฟ้า
10. ขาดความระมัดระวังในการใช้เคร่ืองไฟฟ้า
3. การจัดกลุ่มปัญหา

     สมาชิกในกลุ่มจัดกลุ่มปัญหา โดยเริ่มต้นที่คนที่ 1 อ่าน
ปัญหาที่เขียนในกระดาษแผ่นที่ 1 แล้ววางบนกระดาษแผ่นใหญ่
จากนั้นให้คนที่ 2 อ่านปัญหาที่เขียนถ้าตรงกันหรือมีความหมาย
คล้ายคลึงกันให้รวมไว้กับคนท่ี 1 แต่ถ้าไม่เหมือนกันให้แยกไว้ต่าง
หาก และคนที ่ 3 คนที ่ 4 จนถึงคนสุดท้าย
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1. การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
2. ใช้เครือ่งไฟฟา้ได้ถูกวิธี และประหยัดค่าใช้จ่าย
3. ขยะเกล่ือนกลาดบนท้องถนน
ความต้องการ
1. กิจนิสัยท่ีดีในการท้ิงขยะ
2. การรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยการจัดทำและ

ใช้ที่ทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
4. ประชาชนสนใจเรียนต่อน้อย
ความต้องการ
1. การเพ่ิมจำนวนผู้เรียนต่อ
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรยีนการสอน
การพิจารณาความต้องการว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไข ความพร้อมของผู้เรียน ผู้สอน เวลา สถานการณ์ ฤดูกาล
ทรัพยากร

7. การจัดลำดับความต้องการ7. การจัดลำดับความต้องการ7. การจัดลำดับความต้องการ7. การจัดลำดับความต้องการ7. การจัดลำดับความต้องการ
สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันจัดเรียงลำดับความต้องการ

ที่เร่งด่วน เพื ่อนำไปกำหนดหัวข้อเนื ้อหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีฉันทานุมัติ (ทุกคนในกลุ่มมีความคิด
เห็นตรงกัน )

ตัวอย่าง  ลำดับความต้องการ
1. เด็กและเยาวชนปฎิบัติตนให้พ้นจากยาเสพติด
2. ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพื่อป้องกันการติดยา

เสพติด
3. การมีอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
5. กิจนิสัยท่ีดีในการท้ิงขยะ
6. การร ักษาสิ ่งแวดล้อมและชุมชนโดยจัดทำและ

ใช้ที่ทิ้งขยะอย่างถูกสุขลัษณะ
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนแผนการสอนขั้นตอนที่ 3 การเขียนแผนการสอนขั้นตอนที่ 3 การเขียนแผนการสอนขั้นตอนที่ 3 การเขียนแผนการสอนขั้นตอนที่ 3 การเขียนแผนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตาม

สภาพจริง โดยอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า ผู้เรียนจะรู้อะไร อยาก ผู้เรียนจะรู้อะไร อยาก ผู้เรียนจะรู้อะไร อยาก ผู้เรียนจะรู้อะไร อยาก ผู้เรียนจะรู้อะไร อยาก
ทำอะไร และสามารถจะทำอะไรได้ทำอะไร และสามารถจะทำอะไรได้ทำอะไร และสามารถจะทำอะไรได้ทำอะไร และสามารถจะทำอะไรได้ทำอะไร และสามารถจะทำอะไรได้ แทนที่ผู ้จัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน (ครู) คิดว่าตนเองชอบอะไร ต้องการสอนอะไร
และต้องการให้ผู้เรียนเป็นอะไร ดังน้ันครูจึงต้อง ร่วมกับผู้เรียนในร่วมกับผู้เรียนในร่วมกับผู้เรียนในร่วมกับผู้เรียนในร่วมกับผู้เรียนใน
การเขียนแผนการสอน การเขียนแผนการสอน การเขียนแผนการสอน การเขียนแผนการสอน การเขียนแผนการสอน (หลักสูตรท้องถิน่) ซึง่มกีระบวนการตาม
ลำดับดังน้ี

1. การกำหนดหัวข้อเน้ือหา (Theme) หัวข้อเน้ือหาของการ
เรียนการสอน หรือชื่อของหลักสูตร ได้มาจากความต้องการที่
ปรากฏในข้ันตอนท่ี 2 โดยวิธีการ NP (New Participatory Tech-
nique) ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งของการหาความจริงเป็นเชิงคุณภาพ

ภายใต้ความเชื่อว่าความรู้ความสามารถของมนุษย์มีอยู่มากมาย
มหาศาล แต่ได้ถูกนำออกมาใช้เพียงเล็กน้อย การท่ีมนุษย์จะเปิด
เผยความรู้ความสามารถและปัญญาท่ีมีอยู่อย่างแท้จริงต้องอาศัย
เวลา สถานการณ์ ประสบการณ์ และการกระตุ้นหรือกลวิธีหลายๆ
วิธีเช่น การสัมภาษณ์ สังคมมิติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน การสร้างสถานการณ์ การพูดคุย ฯลฯ แล้วนำข้อมูล
เหล่าน้ันมาหล่อหลอมรวมกันโดยวิธีฉันทานุมัติ (Consencus) ซ่ึง
การกำหนดความต้องการน้ัน ควรกำหนดในกรณีท่ีครูและผู้เรียน
แก้ไขได้ แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็สามารถนำไปใช้เขียนในลักษณะ
ป้องกันหรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตจริงของผู้เรียนเองได้ มีหลักการเขียน หัวข้อเนื้อหาหรือชื่อ
ของหลักสูตร โดย

1.1 หัวเรื่องจากความต้องการของชุมชน หรือผู้เรียนท่ีครู
และผู้เรียนแก้ไขได้

1.2 เขียนในรูปของประโยคหรือวลีที่สื ่อความหมายถึง
ผลผลิต (Output) ท่ีต้องการ

1.3 ข้อความกระชับได้ใจความ ไม่สั ้นหรือยาวเกินไป
มีหลักคำ (Keywords) ท่ีสามารถวัดหรือประเมินได้ และมีประเด็น
ชัดเจน

2. การเขียนสาระสำคัญ (Concept) สาระสำคัญหมาย
ถึงบทสรุป ใจความสำคัญของเรื่อง เน้นถึงความคิดรวบยอด
หลักการ ทักษะหรือลักษณะนิสัยที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน แต่ละหัวข้อเรื่องนั้นเป็นหัวใจหรือตะกอนของความรู้ท่ีจะ
ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในอนาคต ซ่ึงจะมีวิธีการเขียนดังน้ี

2.1 เขียนในรูปประโยคบอกเล่า (มีภาคประธานและภาค
แสดง) โดยสรุปลักษณะเด่นหรือเป็นสาระของเน้ือหาท่ีจะสอน หรือ
การบอกเหตุผล หรือการให้คำนิยาม หรือคำจำกัดความ หรือบอก
ประโยชน์หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ หรือบอก
โทษหรือผลร้ายที่ผู้เรียนจะได้รับหรือเขียนเป็นสุภาษิต คติ หรือ
คำคม

2.2 เขียนในลักษณะวงกว้าง หรือวงแคบก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ผู้เรียนและครู ซ่ึงจะวัดและประเมินผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร

2.3 สาระสำคญัในแต่ละเร่ือง อาจมีประเด็นท่ีหลากหลาย
ซ่ึงผู้เขียนสาระสำคัญต้องกำหนดว่าอะไรคือความต้องการท่ีจะให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน

2.4 การเขียนสาระสำคัญ ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์
ปลายทาง

3. การกำหนดขอบเขตเนื ้อหา เป็นการระบุว่าหัวข้อ
เน้ือหาน้ัน ครอบคลุมและ สัมพันธ์กับวิชาใดสามารถระบุจำนวน
ช่ัวโมงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และบูรณาการการ
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1. การกำหนดหัวข้อเน้ือหา (Theme) หัวข้อเน้ือหาของการ
เรียนการสอน หรือชื่อของหลักสูตร ได้มาจากความต้องการที่
ปรากฏในข้ันตอนท่ี 2 โดยวิธีการ NP (New Participatory Tech-
nique) ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งของการหาความจริงเป็นเชิงคุณภาพ
ภายใต้ความเชื่อว่าความรู้ความสามารถของมนุษย์มีอยู่มากมาย
มหาศาล แต่ได้ถูกนำออกมาใช้เพียงเล็กน้อย การที่มนุษย์จะเปิด
เผยความรู้ความสามารถและปัญญาที่มีอยู่อย่างแท้จริงต้องอาศัย
เวลา สถานการณ์ ประสบการณ์ และการกระตุ้นหรือกลวิธีหลายๆ
วิธีเช่น การสัมภาษณ์ สังคมมิติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน การสร้างสถานการณ์ การพูดคุย ฯลฯ แล้วนำข้อมูล
เหล่าน้ันมาหล่อหลอมรวมกันโดยวิธีฉันทานุมัติ (Consencus) ซ่ึง
การกำหนดความต้องการนั้น ควรกำหนดในกรณีที่ครูและผู้เรียน
แก้ไขได้ แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็สามารถนำไปใช้เขียนในลักษณะ
ป้องกันหรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตจริงของผู้เรียนเองได้ มีหลักการเขียน หัวข้อเนื้อหาหรือชื่อ
ของหลักสูตร โดย

1.1 หัวเรื่องจากความต้องการของชุมชน หรือผู้เรียนที่ครู
และผู้เรียนแก้ไขได้

1.2 เขียนในรูปของประโยคหรือวลีที่สื่อความหมายถึง
ผลผลิต (Output) ท่ีต้องการ

1.3 ข้อความกระชับได้ใจความ ไม่สั้นหรือยาวเกินไป
มีหลักคำ (Keywords) ท่ีสามารถวัดหรือประเมินได้ และมีประเด็น
ชัดเจน

2. การเขียนสาระสำคัญ (Concept) สาระสำคัญหมาย
ถึงบทสรุป ใจความสำคัญของเรื ่อง เน้นถึงความคิดรวบยอด
หลักการ ทักษะหรือลักษณะนิสัยที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน แต่ละหัวข้อเร่ืองน้ันเป็นหัวใจหรือตะกอนของความรู้ท่ีจะ
ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในอนาคต ซ่ึงจะมีวิธีการเขียนดังน้ี

2.1 เขียนในรูปประโยคบอกเล่า (มีภาคประธานและภาค
แสดง) โดยสรุปลักษณะเด่นหรือเป็นสาระของเนื้อหาที่จะสอน
หรือ การบอกเหตุผล หรือการให้คำนิยาม หรือคำจำกัดความ
หรือบอก ประโยชน์หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์
หรือบอก โทษหรือผลร้ายที่ผู้เรียนจะได้รับหรือเขียนเป็นสุภาษิต
คติ หรือ คำคม

2.2 เขียนในลักษณะวงกว้าง หรือวงแคบก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ผู้เรียนและครู ซ่ึงจะวัดและประเมินผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร

2.3 สาระสำคัญในแต่ละเรื่อง อาจมีประเด็นที่หลากหลาย
ซ่ึงผู้เขียนสาระสำคัญต้องกำหนดว่าอะไรคือความต้องการท่ีจะให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน

2.4 การเขียนสาระสำคัญ ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์

ปลายทาง
3. การกำหนดขอบเขตเนื ้อหา เป็นการระบุว่าหัวข้อ

เน้ือหาน้ัน ครอบคลุมและ สัมพันธ์กับวิชาใดสามารถระบุจำนวน
ช่ัวโมงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และบูรณาการการ
เรียนการสอน ซ่ึงหลักสูตรท่ีมีลักษณะกระจัดกระจายและเป็นทาง
การเกินไปมักประสบความล้มเหลวในการตอบสนองทางความ
ต้องการของบุคคล ทางสังคมและวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร
การเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาเพื่อกำจัด
ความกระจัดกระจายและความโดดเดี่ยวของหมวดวิชา เป็นการ
รวมกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน เช่นรวมกิจกรรมการเรียนรู้กับ
กิจกรรมของชีวิตประจำวันเข้าด้วยกัน และการทำให้ความรู้เป็นอัน
หน่ึงอันเดียวกัน การบูรณาการหลักสูตรทำได้หลายวิธี เช่นบูรณา
การในวิชาเดียวกัน เช่นบูรณาการในวิชาภาษาไทยในเร่ือง ฟัง พูด
อ่าน เขียน บูรณาการโดยมีวิชาใดวิชาหน่ึงเป็นแกนกลาง เช่นวิชา
สคช.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย (ฟังพูด อ่าน เขียน) การคิด
คำนวณ ตลอดจนคุณลักษณะที่ฟังมาเข้าไปด้วย บูรณาการโดย
ใช้หัวข้อ (Theme) ที่เป็นปัญหาร่วมกันของชุมชน เช่นการแก้
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สามารถบูรณาการหมวดวิชาพลานามัย
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกัน มีหลักการเขียนโดย

3.1 ผู้เขียนหลักสูตรต้องรู้ขอบเขตโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลาง (สายสามัญ,อาชีพ)ท่ีมีอยู่

3.2 เขียนขอบเขตของเนื ้อหาให้บูรณาการองค์ความรู ้
ครอบคลุมหลักสูตรที่มีอยู่ ในจุดประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

3.3 กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งการศึกษาด้วยตนเองและศึกษาจากกิจกรรมการ
พบกลุ่ม
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