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ความต้องการและความจ าเป็นของท้องถิน่ 

Dr. Bualak Petchngam 



ความส าคญัของการพฒันหลกัสูตรท้องถิน่ 

 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
มาตราที ่27 
 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่พัฒนา
หลกัสูตรในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาทั้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกทีด่ขีองครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 เพือ่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เร่ืองของท้องถิ่นของตนเอง 
ได้รู้จักตนเอง มีจุดยืนของตนเอง และรักถิ่นฐานของ
ตนเองไม่ละทิง้ท้องถิ่นของตนไปท ามาหากนิทีอ่ืน่ 
(ราชกจิจานุเบกษา, 2542) 



 จะท าให้ผู้เรียนรู้เร่ืองท้องถิน่ของตนเอง 
 รู้จักตนเอง 

 มีจุดยนืของตนเอง 
 และรักถิ่นฐานของตนเอง 

ไม่ละทิง้ท้องถิน่ของตนไปท ามาหากนิที่อืน่ 

การพฒันาหลกัสูตรทีเ่กีย่วข้องกบั 
สภาพปัญหาในท้องถิ่น 



 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 311-312) 
 เป็นหลกัสูตรทีส่ร้างขึน้ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ
สนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรน้ัน ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้หลกัสูตรได้มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรได้ 

ความหมายของหลกัสูตรท้องถิน่ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545 : 86) 
 เป็นการน าหลักสูตรแกนแม่บทระดับชาติที่พัฒนาจาก
ส่วนกลางมาปรับขยายเพิ่มเติม หรือสร้างหลักสูตรย่อยขึ้นใหม่ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน 
และอนุรักษ์วฒันธรรม เอกลกัษณ์ความเป็นท้องถ่ินน้ัน ๆ ไว้ 
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ความหมายของหลกัสูตรท้องถิน่ 

  สรุปได้ว่า เป็นหลกัสูตรทีส่ร้างขึน้ให้สอดคล้อง
กบัสภาพชีวติความเป็นอยู่ของผู้เรียน วฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ความเป็นท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาและ
ความต้องการของสังคมทีใ่ช้หลกัสูตรน้ัน ๆ  

  โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลกัสูตรได้มส่ีวนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตร     
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หลกัสูตรสถานศึกษา  
คอื  

หลกัสูตรท้องถิน่ 
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พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ พทุธศักราช  2542  
แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2545 
 
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนด 
 -  เพือ่ความเป็นไทย 
 -  เป็นพลเมืองด ี
 -  การประกอบอาชีพ 
 -  การศึกษาต่อ 
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มาตรา 27 วรรคสอง  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีหน้าที่ 
 -  จดัท าสาระหลกัสูตร 
 -  สภาพปัญหาชุมชนและสังคม 
 -  ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 -  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 -  เป็นสมาชิกทีด่ขีองครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

ค ากญุแจ (keyword)  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ 
“ภูมิสังคม”  หมายถึง  ภูมิประเทศและส่ิงแวดล้อม 

ดังน้ันหลกัสูตรสถานศึกษากบัหลกัสูตรท้องถ่ินจึงมีความหมายเหมือนกนั 
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1.  สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนทีม่ีบริบททางสังคม  วฒันธรรม 
     ทีแ่ตกต่างกนัแต่ละพืน้ทีข่องท้องถิ่น 
 
2.  หลกัสูตรสถานศึกษา  ได้ปรับสาระหลกัสูตรแกนกลาง 
     ให้เหมาะสมกบัแต่ละท้องถิน่  รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
     ตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   
     ปรับปรุง  พ.ศ.  2545  ในมาตรา  27  วรรคที ่ 2 

หลกัสูตรสถานศึกษา  /  หลกัสูตรท้องถิน่ 
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3.  หลกัสูตรสถานศึกษาจงึมีลกัษณะความเป็นท้องถิน่ทีม่ีเอกลกัษณ์ 
     และความหลากหลาย  แต่มุ่งสู่เป้าหมายเดยีวกนั 
     คอื  คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
     ทีก่ าหนดโดยหลกัสูตรแกนกลาง  หรือเรียกว่า 
     หลายเส้นทางเป้าหมายเดยีวกนั 
 
4.  การจดัท าสาระเพิม่เตมิของหลกัสูตรสถานศึกษา 
     ทีส่ะท้อนจุดเน้นของแต่ละท้องถิน่เกีย่วกบัภูมิปัญญา   
     การอาชีพ  สภาวะแวดล้อมทีต้่องการอนุรักษ์และพฒันา 



แผนภาพ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ 
(Marsh et al, 1990 : 175) 

 
  

 

รูปแบบกจิกรรม บรรยากาศของ ร.ร. บุคคลผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

แรงจูงใจ 
ความสนใจ 

ในแนวคดิของนวตักรรม การควบคุมการท างาน 

เวลา ทรัพยากร การสนับสนุนจากภายนอก 

กลยุทธ์การพฒันาหลกัสูตรทีต่อบสนอง 
ความต้องการและความจ าเป็นท้องถิ่น 



ขั้นที่ 1 จัดตั้งคณะท างานเพือ่จัดท าหลกัสูตร 

 
ขั้นที่ 2 ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ขั้นที ่3 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ 



ขั้นที่ 4 ก าหนดเนือ้หา 

 
ขั้นที่ 5 ก าหนดกจิกรรม 
 

ขั้นที่ 6 ก าหนดคาบเรียน 

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ 



ขั้นที่ 7 ก าหนดเกณฑ์การวดัประเมนิผล 

 
ขั้นที่ 8 จัดท าเอกสารหลกัสูตร 
 

ขั้นที่ 9 ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลกัสูตร 

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ 



ขั้นที่ 10 เสนอขออนุมตัใิช้หลกัสูตร 

 
ขั้นที่ 11 น าหลกัสูตรไปใช้ 
 

ขั้นที่ 12 ประเมนิผลหลกัสูตร 

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ 



ระยะการพฒันาหลกัสูตร? 

1. การพฒันาหลกัสูตรระยะยาว 

2. การพฒันาหลกัสูตรระยะส้ัน 
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1. การพฒันาหลกัสูตรระยะยาว 

 เป็นหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ใช้กบักลุ่มบุคคลจ านวน
มาก ได้เรียนรู้ ในระบบร.ร.ร่วมกนัทั้งประเทศ ในช่วงเวลานาน
เป็นปี 
 เช่น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรแกนแม่บทระดบัชาตทิีใ่ช้ในการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที ่1 – มธัยมศึกษาปีที ่6 



แผนภาพ ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรระยะยาว 

 
  

 
ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 

ก าหนดจุดหมายและหลกัการของหลกัสูตร 

ก าหนดเนือ้หาสาระ 

ก าหนดแนวทางการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอนและการวดัประเมินปล 

น าหลกัสูตรไปใช้ 

ประเมินหลกัสูตร 



19 

2. การพฒันาหลกัสูตรระยะส้ัน 

 เป็นหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ใช้กบัผู้เรียนในระบบ
โรงเรียน หรือระบบโรงเรียนที่มีความสนใจเฉพาะเร่ือง เฉพาะ
กลุ่ม โดยใช้เวลาเรียนไม่มากนัก และเมือ่เรียนแล้วสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทนัท ี



แผนภาพ ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรระยะส้ัน 

 
  

 
ศึกษาความต้องการจ าเป็น 

การก าหนดจุดหมายของหลกัสูตร 

สร้างและพฒันาหลกัสูตร 

วางแผนการบริหารหลกัสูตร 

ด าเนินการใช้หลกัสูตร 

ประเมินและติดตามผลการใช้หลกัสูตร 

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

จุดมุ่งหมาย 

เนือ้หาสาระ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

การประเมนิผลการเรียนรู้ 



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

อาเซียน 
องค์ความรู้เกีย่วกบัอาเซียน 
- ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียน 
- ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
- วถีิชีวติ/พหุวฒันธรรม 
- ประชาคมอาเซียน กฎบตัรอาเซียน  
ปฏิญญาอาเซียน 
- ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบัอาเซียน เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย ประวติัศาสตร์เชิงบวก สันติศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม  การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การคา้เสรี ฯลฯ 
- ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
ทกัษะ/กระบวนการ 
- การใชภ้าษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 
- การใช ้ICT 
- การค านวณ การใหเ้หตุผล 
- กระบวนการคิด การวเิคราะห์ การสร้างสรรค ์กระบวนการกลุ่ม 
การแกปั้ญหา การสืบสอบ การส่ือสาร การสร้างความตระหนกั 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
- มีทกัษะชีวติ 
- กลา้แสดงออก 
- เอ้ืออาทรและแบ่งปัน 
- เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 
- ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
- common values 
                     ฯลฯ 

หลกัสูตรสถานศึกษา 

- ส่วนน า (ความน า วสิัยทศัน์โรงเรียน สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์  

- โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
(โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปี) 

- ค  าอธิบายรายวชิา 

- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- เกณฑก์ารจบการศึกษา 

รายวชิาพืน้ฐานทีบู่รณาการ 
อาเซียน 

รายวชิาเพิม่เตมิ 
ทีเ่น้นอาเซียน 

กจิกรรม 
พฒันาผู้เรียน 
ทีเ่น้นอาเซียน 

การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นอาเซียน 
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องค์ประกอบของหลกัสูตร 
•  หลกัการ 
•  จุดมุ่งหมาย 
•  โครงสร้าง 
•  แนวด าเนินการ 
•  หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร 

•   เวลาเรียน 
•   หน่วยการเรียน 
•   วชิาบังคบั/วชิาเลอืกเสรี 
•   การวัดและประเมินผล 
•   เกณฑ์การจบหลกัสูตร 

• กลุ่มวชิา / รายวชิา - ค าอธิบายรายวชิา 



                    

  ๑.  ส่วนน า 

   -  ความน า 

   -  วสัิยทศัน์โรงเรียน  

   -  สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

   -  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  ๒. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

  ๓. ค าอธิบายรายวชิา 

  ๔.  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  ๕.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

องค์ประกอบทีส่ าคญัของหลกัสูตรโรงเรียน 



ภาพที่ต้องการ 



หลกัสูตร 

กลุ่มรายวชิา รายวชิาเดยีว 



• หลกัสูตร  : กลุ่มรายวชิา   
          ที่จัดไว้อย่างมีระบบ  หรือล าดับวชิาส าหรับการจัด
การศึกษาให้กบันักเรียน 

รายวชิา ๑ 

รายวชิา ๕ 

รายวชิา ๒ 

รายวชิา ๓ 

รายวชิา ๔ 
หลกัสูตร...... 



รายวชิาเดยีว 

•  จุดประสงค์  
•  การเลอืกและการจัดเนือ้หา  
•  วธีิการจัดการเรียนการสอน  
•  และการประเมินผล 



องค์ความรู้ทีจ่ะน าไปสู่รายวชิา/หลกัสูตร 



การพฒันาหลกัสูตรระดบัท้องถิน่ 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต ิ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๗) 
•  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนดหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพือ่ความเป็นไทย ความเป็น
พลเมอืงดขีองชาต ิการด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพือ่การศึกษาต่อ 

• ให้สถานศึกษามหีน้าทีจ่ัดท าสาระของหลกัสูตรเกีย่วกบัสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมปัิญญาท้องถิ่น คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์เพือ่เป็นสมาชิกทีด่ขีองครอบครัว ชุมชน สังคม 
และ ประเทศชาติ 



ภูมปัิญญา (Wisdom)                                                
หมายถงึ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ 

ความสามารถทางพฤติกรรมและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์  

กลุ่มงานภูมปัิญญาท้องถิ่น ส านักพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-7543, 0-2940-6025  



ภูมิปัญญาท้องถิน่   
        เป็นความรู้ทีเ่กดิจากประสบการณ์ในชีวติของคน   ผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คดิวเิคราะห์จนเกดิปัญญาและตกผลกึ
เป็นองค์ความรู้ทีป่ระกอบกนัขึน้มาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง 
จดัว่าเป็นพืน้ฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ทีจ่ะช่วยในการเรียนรู้ 
การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตวัในการด าเนินชีวติของคนเรา 
ภูมิปัญญาท้องถิน่เป็นความรู้ทีม่ีอยู่ทัว่ไปในสังคม ชุมชนและใน
ตวัผู้รู้เอง จงึควรมีการสืบค้น รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พฒันาและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

กลุ่มงานภูมปัิญญาท้องถิ่น ส านักพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร. 0-2579-7543, 0-2940-6025  



ลกัษณะสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 

ฟ้ืนฟู  เรียนเพือ่รู้ มรดก 

อนุรักษ์  เรียนเพือ่ท าเป็น/ท าได้ มรดก/ อาชีพ 

ประยุกต์และพฒันา  ท าได้ –ขายเป็น อาชีพแบบใหม่ 
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ลกัษณะประเภทเนือ้หาวชิา  ( Hilda Taba 1962) 

 - ข้อเท็จจริงและกระบวนการ (Specific Facts  and 
Processes) 
 - แนวคดิพืน้ฐาน (Basic  Ideas) 
 - มโนทัศน์/ความคิดรวบยอด (Concepts) 
 - ระบบความคดิ (System of  Thought) 



เกณฑ์การเลอืกสาระ  

ส่ิงทีน่่ารู้   

nice  to  know 

ส่ิงทีค่วรรู้  

  should    know 

ส่ิงทีต้่องรู้ 
must    know 

main  concept  

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2552 
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หลกัเกณฑ์การเลอืกเนือ้หาวชิา     
(ใจทิพย์   เช้ือรัตนพงษ์ ๒๕๓๙) 

 - ส าคญัต่อการเรียนรู้ (Significance) 
 - ถูกต้องทนัสมัย (Validity) 
 - น่าสนใจ (Interest) 
 - เป็นส่ิงทีเ่รียนรู้ได้ (Learn ability) 
 - สอดคล้องตรงกบัจุดประสงค์                              
 (Appropriateness to Objectives) 
 - ประโยชน์แก่ผู้เรียน (Usefulness) 
 - สามารถจัดให้กบัผู้เรียนได้ (Feasibility) 



36 

แนวทางการจัดล าดับเนือ้หาวชิา 

 - จัดล าดบัจากเนือ้หาทีง่่ายไปหายาก 
EX ส่ิงมชีีวติ/ไม่มชีีวติ--สัตว์เลีย้งลูกด้วยและโลก 
 - จัดล าดบัความจ าเป็นที่ต้องเรียนก่อนหลงั 
EX การบวก-ลบ ---การคูณ/ หาร 
 - จัดล าดบัตามกาลเวลา 
EX เรียงล าดบัเหตุการณ์วชิาประวตัิศาสตร์ 
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แนวทางการจัดล าดับเนือ้หาวชิา 

 - จัดตามหัวข้อข้อหรือเร่ือง 
EX การเขยีนเร่ือง การเรียนวรรณคดี 
 - จัดล าดบัจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม 
EX  รู้เร่ืองราวรอบตวั บ้าน ชุมชน ประเทศ โลก 
 - จัดล าดบัจากส่วนรวมไล่ลงไปหาส่วนย่อย 
EX  เรียนโลก ทวปี ประเทศ จังหวดั อ าเภอ  



จุดเร่ิมต้น 



ล าดับขั้นตอน 

•  รวบรวมเนือ้หาสาระองค์ความรู้ 
•  จ าแนกเนือ้หาสาระเป็นตอน/ กลุ่ม จดัเรียงล าดบัเนือ้หา 
•  ก าหนดพฤตกิรรมการเรียนรู้(สติปัญญา จติพสัิย ทกัษะพสัิย) 
•  จดัท าตารางความสัมพนัธ์พฤตกิรรมการเรียนรู้กบัเนือ้หาสาระ 
•  ก าหนดจ านวนรายวชิา พร้อมกบัก าหนดเวลาเรียน  (ในแต่รายวชิา กีช่ม.) 
•  ก าหนดรหัสรายวชิา 
•  เขยีนค าอธิบายรายวชิา 
•  จดัรายวชิาเข้าโครงสร้างหลกัสูตร 
•   เขยีนรายละเอยีดตามองค์ประกอบทีส่ าคญัของหลกัสูตร              
 (ถ้าจะจดัเป็นหลกัสูตร)  



เนือ้หาหรือองค์ความรู้ในผลติภัณฑ์นีม้ีอะไรบ้างทีต้่องรู้ 

ผู้ทีส่ามารถสร้างผลติภณัฑ์นีไ้ด้ต้องมคีวามสามารถอะไรบ้าง 







การจัดล าดบัเนือ้หาวชิาไปสู่รายวชิา 

เนือ้หาสาระ 

เร่ืองที่ ๕ 

เร่ืองที่ ๒ 
เร่ืองที่ ๓ 

เร่ืองที่ ๔ 



ในแต่ละผลการเรียนรู้                                              
จดัอยู่ในDomainใด 

และระดบัใด 

ปัญญา จิตพสัิย ทกัษะ/
กระบวนการ 



 1  Remembering    จ า 
 2  Understanding   เข้าใจ 
 3  Applying           ประยุกต์ใช้ 
 4  Analyzing          วเิคราะห์ 
 5  Evaluating         ประเมินค่า 
 6  Creating             คดิสร้างสรรค์ 

กระบวนการทางปัญญา  
(Cognitive  Process) 



Remembering   จ า       

Remembering 
Recalling information 
Recognising, listing, describing, retrieving, naming, finding   

จ าได้     ระบุ      เล่าเหตุการณ์      บอกได้ว่า 

ระลกึ เขยีนรายการ ท่องบทความ บทกว ี สูตรคูณ 



Understanding  เข้าใจ 

แปลความหมาย    อธิบาย      น าเสนอ       ถอดความ 

ยกตวัอย่าง    วาดภาพประกอบ      จัดกลุ่ม     จัดประเภท           
จัดหมวดหมู่    ย่อความ    ลงความเห็น   สรุป     สรุปอ้างองิ      
เตมิค า     ท านาย    เปรียบเทยีบ      จับคู่       แสดงแผนผงั 

Understanding 
Explaining ideas or concepts 
Interpreting, summarising, paraphrasing, classifying, explaining 



Applying         ประยุกต์ใช้ 

น าไปใช้ด าเนินการ  
 เขยีนสรุปรายงาน 
 เขียนเอกสาร 

Applying 
Using information in another familiar situation 
Implementing, carrying out, using, executing 



Analyzing            วเิคราะห์ 

จ าแนก  บอกความแตกต่าง  คดัเลอืก บอกจุดเน้นจุดส าคญั  

สรุปความ   ปะตดิปะต่อเร่ืองราว         สร้างตารางน าเสนอ           
เขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว                            
หาลกัษณะส่ิงทีเ่หมอืน         เขยีนชีวประวตับุิคคลทีส่นใจ 

Analyzing 
Breaking information into parts to explore understandings and 
relationships 
Comparing, organising, deconstructing, interrogating, finding 



Evaluating           ประเมินค่า 

ตรวจสอบหาความสอดคล้อง หรือข้อขดัแย้งภายใน
กระบวนการหรือผลผลติ ค้นหา   ทดสอบ เขียนข้อเสนอแนะ
เพือ่ปรับปรุง เปลีย่นแปลง 

วจิารณ์ ความไม่สอดคล้องระหว่างผลผลติกบัเกณฑ์  ค้นหา
ความเหมาะสมของกระบวนการทีม่ปัีญหา  ตัดสินวธีิการหรือ
ทางเลอืกทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาได้ดทีีสุ่ด 

Evaluating 
Justifying a decision or course of action 
Checking, hypothesising, critiquing, experimenting, judging 



Creating               คดิสร้างสรรค์ 

สร้างทางเลอืก  ตั้งสมมติฐาน  ออกแบบ  วางแผนการ
ด าเนินงาน เขยีนบทละคร  น าเสนอแนวคดิใหม่ๆ         
ประดษิฐ์ช้ินงานที่น่าสนใจ 

Creating 
Generating new ideas, products, or ways of viewing things 
Designing, constructing, planning, producing, inventing. 



1. รับรู้ 
1. รู้สึก/ส านึกรู้ 
2. ตั้งใจรับรู้ 
3. เลอืกรับรู้เฉพาะเจาะจง 

2. ตอบสนอง 
1. ยอมรับ/ปฏิบัติตาม 
2. ปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ 
3. เต็มใจพอใจต่อการปฏิบัติ 

3. เห็นคุณค่า 
1. เช่ือ/ยอมรับในคุณค่า 
2. ช่ืนชม นิยมในคุณค่า 
3. เช่ือมั่น แน่วแน่ ศรัทธา(โต้แย้ง/ขัดขวาง) 

4.   จดัระบบ 
1. สร้างระบบคุณค่า –เข้ากลุ่มร่วมสร้าง 
2. จัดระบบค่านิยม –สร้างกฎเกณฑ์,  

5.    สร้างลกัษณะนิสัย 
1. สร้างข้อสรุป 
2. กจินิสัย 

Affective Domain  



สามารถใช้ประสาทสัมผสัเลอืกในการกระท า 

พร้อมทีจ่ะลงมือกระท า 

เลยีนแบบ แต่มีข้อผดิพลาด 

ท างานโดยใช้ทกัษะทีซั่บซ้อน 

ท างานโดยใช้ทกัษะทีซั่บซ้อน จนเกดิการเรียนรู้ 
กลายเป็นนิสัย    ท างานอย่างมั่นใจ 

ท างานอย่างอตัโนมัติ มีประสิทธิภาพ ไม่ลงัเล  แสดงได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีพลงั 

ท างานอย่างมีทกัษะทีซั่บซ้อนในรูปแบบการกระท าอย่าง
สร้างสรรค์แนวใหม่ 

ทกัษะ/
กระบวนการ 



ตารางการจัดท ารายวชิาเพิม่เติม 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 

๑. * 

๒, * 

๓. * 

๔. * 

๕. * 



                                                        ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
ท๑๔๒๐๑ วรรณกรรมท้องถิ่น         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ............................................................................ 
๒ ............................................................................. 
๓. ............................................................................ 
               ฯลฯ 

รวมทั้งหมด  ......... ผลการเรียนรู้ 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

 
ป. ๑ 

 
ป. ๒ 

 
ป. ๓ 

 
ป. ๔ 

 
ป. ๕ 

 
ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณติศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
o ประวตัิศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม         

o หน้าที่พลเมือง  วฒันธรรม  และการ
ด าเนินชีวติในสังคม                                    (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 

o เศรษฐศาสตร์ 

o ภูมิศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

ตัวอย่างที่ ๑   โครงสร้างเวลาเรียน   ระดบัประถมศึกษา 



  
   รายวิชา / กจิกรรม ทีส่ถานศึกษา 
    จัดเพิม่เติม  ตามความพร้อมและ
จดุเน้น 

ปีละ  ๔๐ ช่ัวโมง 
  
 
            กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
o กจิกรรมแนะแนว 

 
o กจิกรรมนักเรียน 

 
-  ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
-  ชุมนุม 

 
o กจิกรรมเพือ่สังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลา 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ไม่เกนิ  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ไม่เกนิ  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง 

หมายเหตุ   ให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามทีโ่รงเรียนก าหนด 



กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณติศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วทิยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

o ประวตัิศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
o  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

o หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และ                  
การด าเนินชีวติในสังคม ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

o ภูมิศาสตร์ 

o เศรษฐศาสตร์ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
    ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
    การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 



 รายวิชาเพิม่เติม  ปีละไม่เกนิ ๒๐๐ ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ช่ัวโมง 

  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

o กจิกรรมแนะแนว 

 
o กจิกรรมนักเรียน 

 
-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๓๖๐ 

 
-  ชุมนุม 
 

o  กจิกรรมเพือ่สังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓  ปี ไม่น้อยกว่า   
๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

หมายเหตุ   ให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามทีโ่รงเรียนก าหนด 



         พระเสโท 
 
ทุกหยาดหยด  หลัง่โลมหล้า 
 
เพือ่ประชา  โดยแท้จริง 

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2552 



Group Work 
 จากการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรที่
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น
ของท้องถิน่  
 ให้ น.ศ ศึกษาภูมปัิญญาท้องถิน่เพือ่
จัดท าเป็นรายงาน “การพฒันาหลกัสูตร
ท้องถิน่ เร่ือง ........” 
         พร้อมน าเสนอด้วย PPT  



หัวข้อในเล่มหลกัสูตรฯ 

ความเป็นมา หลกัการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้าง การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือ/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดผล
ประเมินผล 

ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

การน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปทดลองใช้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ภาคผนวก 



ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
คอืความรับผดิชอบต่อบ้านเมือง 

 
     พระบรมราโชวาท 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๙ 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2552 


