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จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

1. Education Aims 
หมายถึง ความมุ่งหมายของการศึกษา  
เป็นความหมายทีก่ว้างทีสุ่ด  
เป็นความหมายระดับชาติทีส่ะท้อนปรัชญาและ 
ค่านิยมของการศึกษาของประเทศ  
เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดทีย่ดึเป็นหลกั 
ในการจัดการศึกษาและจัดหลกัสูตร 

 สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 180) ยงัได้สรุปถึงแนวคดิของนักการศึกษา
อเมริกนัทีไ่ด้แบ่งจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงมขีอบเขต
ของการใช้ทีแ่ตกต่างกนัดังนี ้



จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

2.  Education Goal  
หมายถึง เป้าประสงค์ของการศึกษา  
เป็นจุดมุ่งหมายทีร่องลงมาจากความมุ่งหมาย 
ของการศึกษา Education Aims  
เป้าประสงค์ของการศึกษานี ้ 
ต้องก าหนดให้สอดคล้องกบั 
ความมุ่งหมายของการศึกษา  



จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

3. Education Objective  
เป็นจุดมุ่งหมายทีมี่ความหมาย 
และเป็นรูปธรรมมากขึน้ ชัดเจนขึน้ 
และเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ซ่ึงโรงเรียน 
หรือผู้ใช้หลกัสูตรสามารถน าไปปฏิบัตไิด้  
เป็นจุดมุ่งหมายทีร่องลงมาจาก 
เป้าประสงค์ของการศึกษา (Education Goal) 



สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 181)  

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดบัชาต ิใช้ค าว่า “เป้าประสงค์” (Goal) 
เป็นจุดมุ่งหมายระดบัสูงสุดทีส่ะท้อนปรัชญาและอุดมการณ์ของชาติในการจัด
การศึกษา มีความหมายเหมือนกบั Education Aims 

 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดบัการศึกษา หรือประเภทของ
การศึกษา ใช้ค าว่า “ความมุ่งหมาย” (Purpose) เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางทีมุ่่งหวงั
ในระดบัรองลงมาจากเป้าประสงค์ เป็นผลที่ต้องการจากการศึกษาในระดบัต่างๆ 
เช่น จุดมุ่งหมายของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา เป็นต้น  



สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 181)  

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดบัหลกัสูตร ใช้ค าว่า “จุดมุ่งหมาย” 
(Aims) เป็นจุดมุ่งหมายรองลงมาจากความมุ่งหมาย เป็นผลหรือคุณลกัษณะ
ต่างๆ ทีต้่องการให้เกดิขึน้กบัผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาจากหลกัสูตรน้ันๆ เช่น 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรครุศาสตร์บัณฑิต จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวศิวกรรม
ศาตร์ เป็นต้น 
 4. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดบักลุ่มวชิา หรือกลุ่มประสบการณ์ 
ใช้ค าว่า “จุดประสงค์ทัว่ไป” (Subject area objectives) จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในระดบักลุ่มวชิา หรือกลุ่มประสบการณ์ จึงเป็นผลทีต้่องการให้เกดิ
เมือ่เรียนจบกลุ่มวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ ในระดบัช้ันหรือหลกัสูตรน้ันๆ เป็น
จุดมุ่งหมายทีม่คีวามชัดเจนละเอยีดถึงขั้นปฏิบัตไิด้ นับเป็นจุดมุ่งหมายที่
เกีย่วข้องกบัครูและผู้เรียนมากทีสุ่ด 



สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 181)  

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดบัรายวชิา ใช้ค าว่า “จุดประสงค์
(รายวชิา)” (Course Objectives) คอืส่ิงทีต้่องการให้เกดิกบัผู้เรียนเมือ่เรียนจบ
รายวชิาน้ันๆ 

 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดบัการเรียนการสอน ใช้ค าว่า 
“จุดประสงค์การเรียนรู้” หรือ “จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม” (Instructional 
objectives or behavioral objectives) คอื ส่ิงทีต้่องการให้เกดิขึน้กบัผู้เรียนเมือ่
เรียนจบหน่วยการเรียนหน่ึงๆ หรือจบบทหน่ึงๆ นิยมใช้กจิกรรมทีผู้่เรียนมี
พฤติกรรมการแสดงออกที่สามารถวดัได้ชัดเจน 



8 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
  กล่าวโดยสรุปแล้ว  
  จุดมุ่งหมายยงัมกีารก าหนดการใช้ในแต่ละระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซ่ึงในทีนี่้

แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดบัชาต ิใช้ค าว่า “จุดหมาย 
(Aim) หรือเป้าประสงค์ (Goal) จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดบัสถาบัน         
ใช้ค าว่า “จุดมุ่งหมายทัว่ไป” (General Objective)  จุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
ระดบัหลกัสูตร ใช้ค าว่า “จุดมุ่งหมาย” (Aim) และจุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
ระดบัรายวิชา ใช้ค าว่า “จุดประสงค์การเรียนรู้” (Instructional Objectives)      
ซ่ึงนักพฒันาหลกัสูตรควรใช้ให้ถูกต้องตามระดบัของการศึกษา เพือ่ให้เกดิความ
เข้าใจทีต่รงกนั  



9 

ความส าคญัของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

 สงัด อุทรานันท์ (2532: 203-204) ได้สรุปว่าจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
มีความส าคญัมาก เพราะจุดมุ่งหมายจะบอกทศิทางของหลกัสูตรว่าจะพฒันา
ผู้เรียนให้เป็นไปในลกัษณะใด ซ่ึงกล่าวโดยสรุปแล้วจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมี
ความส าคญัดังนี ้

 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะบอกให้ผู้เรียนได้รู้ว่าเขาควรจะเรียนรู้ 
อะไรบ้าง ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเตรียมตัวการเรียนล่วงหน้าได้ 

 2. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะเป็นแนวทางในการก าหนดและ 
จัดเนือ้หาสาระทีน่ ามาบรรจุไว้ในหลกัสูตรได้อย่างเหมาะสม 
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ความส าคญัของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

สงัด อุทรานันท์ (2532: 203-204) 

 3. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะเป็นแนวทางให้ครูได้จัดประสบการณ์ 
ทีเ่หมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

 4. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะเป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการวดั 
และประเมินผลการเรียนการสอน 
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ความส าคญัของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

สงัด อุทรานันท์ (2532: 203-204) 

 5. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะบอกให้สาธารณชนได้ทราบว่า 
หลกัสูตรน้ันๆ มีความต้องการให้ผู้เรียนเกีย่วข้องหรือด าเนินการอย่างไร 
กบัทรัพยากรในชุมชน 

 6. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะเป็นแนวทางในการบริหารงาน 
ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาว่าควรจะมุ่งเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ให้เป็นไปในลกัษณะใด 



1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรที่ดคีวรจะตั้งอยู่บนรากฐานทางการศึกษาอย่างถูกต้อง  

2. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่สีอดคล้องกบัความต้องการของสังคม  

3. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่สีอดคล้องกบัความต้องการของเด็ก  

ลกัษณะของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่ ี
สงัด อุทรานันท์ (2532: 211-212) 



4. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีดต้ีองมุ่งสร้างเสริมค่านิยม ขนบธรรมเนียม  
ค่านิยมประเพณีและวฒันธรรม  

5. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่จีะต้องเน้นและส่งเสริม 
คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียน  

6. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่จีะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ 
จากการศึกษาให้มากทีสุ่ด 

ลกัษณะของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่ ี
สงัด อุทรานันท์ (2532: 211-212) 



7. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีดจีะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ 
และมีความต่อเน่ืองกนั ทุกข้อโดยไม่มีความขัดแย้งกนั 

8. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่คีวรจะยดืหยุ่นได้ 
 โดยมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ลกัษณะของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีด่ ี
สงัด อุทรานันท์ (2532: 211-212) 



1. ส่วนที่เป็นเนือ้หา เป็นส่วนที่จะตอบค าถาม “อะไร”  
ซ่ึงได้แก่ เร่ืองราวทีจ่ะน ามาสอน หรือให้เกดิการเรียนรู้ในตวัผู้เรียน 

2. ส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีจะตอบค าถาม “จะให้เกดิการเรียนรู้อะไร”  
ซ่ึงได้แก่ ประเภทพฤติกรรมการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คอื พทุธิพสัิย จิตพสัิย และทักษะพสัิย  
และยงับ่งบอกถึงรายละเอยีดในแต่ละด้านจะให้เกดิการเรียนรู้ระดบัใดแค่ไหน 

โครงสร้างของจุดมุ่งหมาย 
 เมือ่พจิารณาจุดมุ่งหมายของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมาย
ระดบัชาต ิระดบัสถาบัน ระดบัหลกัสูตรและระดบัรายวชิา กจ็ะมโีครงสร้างที่
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญเหมอืนกนัคือ 



1. จุดมุ่งหมายหลกัสูตรต้องบอกถึงความต้องการอย่างชัดเจน  
(Intention) 

2. จุดมุ่งหมายหลกัสูตรต้องบอกถึงความเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั  
ซ่ึงจะเกดิขึน้แก่ผู้เรียน (Significant change)  

3. จุดมุ่งหมายหลกัสูตรต้องกะทดัไม่เยิน่เย่อ (Conciseness) 

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
แพรต (Pratt, 1980)  



4. จุดมุ่งหมายหลกัสูตรต้องมีความถูกต้องแน่นอน (Exactness) 

5. จุดมุ่งหมายหลกัสูตรต้องมีความสมบูรณ์ในตวั (Completeness) 

6. จุดมุ่งหมายหลกัสูตรต้องเป็นทีย่อมรับของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง  
(Acceptability) 

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
แพรต (Pratt, 1980)  



1. ต้องสอดคล้องกบัปรัชญาหรืออุดมการณ์ของสังคม  

2. ต้องสอดคล้องและส่งเสริมค่านิยมของสังคม  

3. ต้องมุ่งสนองความต้องการและแก้ปัญหาของสังคม  

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 182-183)  



4. ต้องสนองความต้องการของผู้เรียน  

5. ต้องสอดคล้องและส่งเสริมจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรระดับอืน่  

6. ต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้  

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 182-183)  



7. ต้องให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้เรียนและสังคม  

8. ต้องให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และทกัษะ  
หรือระหว่างทฤษฎแีละการปฏิบัติ  

9. ต้องมีความส าคญัหรือมีคุณค่าต่อผู้เรียน  

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 182-183)  



10. ต้องใช้ภาษาทีชั่ดเจน  

11. ต้องมีการพฒันาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา ทกัษะ และเจตคติ 

12. ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง  

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 182-183)  



13. ต้องมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

หลกัการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2546: 182-183)  



การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนทีเ่ป็นเนือ้หา 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนทีเ่ป็นพฤตกิรรมการเรียนรู้ 



1. การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็นเนือ้หา 

 สเปนเซอร์ (Spencer, 1985) นักปราชญ์ด้านสังคมขององักฤษ  
ได้ตั้งค าถามต่อวงการหลกัสูตรว่า  
“ความรู้ใดมค่ีาควรแก่การศึกษามากทีสุ่ด”  
จากการศึกษาไม่เป็นทางการถึงสังคมทีเ่ขาอาศัยอยู่ในขณะน้ัน  
ท าให้เขาสรุปว่า ถ้าจะให้ด ารงชีวติอย่างมคีวามสุขและประสบความส าเร็จ  
นักเรียนต้องเตรียมตัวส าหรับกจิกรรมทีม่ีล าดบัขั้นตอนของความส าคญัดังนี้ 
 1.1 กจิกรรมทีน่ าไปสู่การรักษาความปลอดภัยของตนเองโดยตรง 
 1.2 กจิกรรมทีส่นองความจ าเป็นของชีวิต 
 1.3 กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการให้ก าเนิดและการเลีย้งดูลูกหลาน 
 1.4 กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเป็นพลเมอืงดี 
 1.5 กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 



องิกลสิ (Inglis, 1918) มีความเห็นว่า  
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรควรจะเน้น 3 ประเด็น 

 1.1 จุดมุ่งหมายด้านความเป็นพลเมอืงด ีเป็นเร่ืองของการเตรียม 
เดก็แต่ละคนให้เป็นพลเมืองทีพ่งึประสงค์ มีความรับผดิชอบ 
และให้ความร่วมมือในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
 1.2 จุดมุ่งหมายด้านการอาชีพ เป็นการเตรียมตวัให้เดก็มอีาชีพ 
ให้สามารถท างานบางสาขาอาชีพ หรือเป็นผู้ผลติได้ 
 1.3 จุดมุ่งหมายด้านการปรับตนเองของแต่ละบุคคล  
เป็นการเตรียมตวัเดก็ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
และการพฒันาบุคลกิภาพของตนเอง 



2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็น
พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

 เดวส์ี (Davies, 1976) ได้รวบรวมค าทีแ่สดงพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคดิของบลูม (Bloom) แครทโวล (Krathwohl) และแฮร์โรว์ (Harrow)  
จากการจ าแนกพฤติกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 - ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive domain)  
 - ด้านจิตพสัิย (Affective domain)  
 - และทกัษะพสัิย (Psychomotor domain)  



1. ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive domain)  
เป็นจุดมุ่งหมายทีร่วมถึงการเรียนรู้ทางด้านความรู้ ความคดิและการแก้ปัญหา  
ซ่ึงแบ่งตามล าดบัความซับซ้อนจากน้อยไปหามากได้ดงันี้ 
 1.1 ความรู้หรือความจ า แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น อธิบาย บรรยาย ท่องจ า กล่าวข้อความ ก าหนด จ า บอกช่ือ  
 1.2 ความเข้าใจ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น เข้าใจ จับใจความ ท านาย แปลความ ตีความ ยกตวัอย่าง  
 1.3 การน าไปใช้ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น ประยุกต์ แสดง สาธิต ใช้ แสดงความสามารถ สัมพนัธ์ พฒันา สร้าง  
 1.4 การวเิคราะห์ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น การวิเคราะห์ การก าหนด แยกแยะ แจงรายละเอยีด จ าแนก จัดประเภท  
 1.5 การสังเคราะห์ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น รวมเขียนใหม่ กล่าวเสียใหม่ ย่อ สรุป สรุปความ สรุปกฎ จัด ออกแบบ 
 1.6 การประเมินค่า แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น ประเมิน พจิารณา ตัดสิน ตดัสินใจ เลอืก วจิารณ์ คดัเลอืก เปรียบเทยีบ 



2. จิตพสัิย (Affective domain) เป็นจุดมุ่งหมายทีร่วมถึงการเรียนรู้ทางด้านเจตคต ิ 
ค่านิยม ความสนใจ และความซาบซ้ึง กระบวนการทีเ่กดิขึน้ในบุคคล ประกอบด้วย 
 2.1 การรับรู้ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้
 เช่น ฟัง ตั้งใจ รับ ควบคุม เลอืก  
 2.2 การตอบสนอง แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น กล่าววาจา ตอบ เลอืก ท าให้แล้วเสร็จ ท ารายการ บันทึก พฒันา  
 2.3 การสร้างค่านิยม แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น ยอมรับ ให้เกยีรต ิร่วมมอื เพิม่ พฒันา บรรลุ ช้ี ตดัสินใจ ผลกัดนั สนับสนุน  
 2.4 การจัดระบบ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น อภิปราย จัด ตดัสิน สร้างความสัมพนัธ์ สร้างสหสัมพนัธ์ ก าหนด สร้าง 
 2.5 การสร้งบุคลกิลกัษณะ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี ้ 
เช่น ทบทวน เปลีย่น เผชิญ ยอมรับ ตัดสิน พฒันา ต้องการแก้ปัญหา ต่อต้าน 



3. ทกัษะพสัิย (Psychomotor domain) เป็นจุดมุ่งหมายทางด้านทกัษะ 
ในการเคลือ่นไหว การใช้อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย  
ล าดบัของทกัษะจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนในการพฒันามดีังนี ้
 3.1 ทกัษะในการเคลือ่นไหวร่างกาย  
ได้แก่ การเคลือ่นไหวอย่างไม่ซับซ้อนของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
 3.2 การเคลือ่นไหวทีต้่องใช้ประสาทรวมๆ กนั หมายถึงการประสานงานกนั 
ระหว่างประสาทสัมผสั เช่น การเห็น การได้ยนิ กบัการเคลือ่นไหวร่างกาย  
ไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขา เพือ่ให้เกดิการเคลือ่นไหวตามที่ต้องการ  
เช่น การรับลูกบอล การเล่นดนตรี เป็นต้น 
 3.3 การส่ือสารโดยท่าทาง ได้แก่ การเคลือ่นไหวร่างกาย  
การใช้สีหน้า ภาษาใบ้ เป็นต้น 
 3.4 พฤติกรรมทางด้านภาษา แยกออกจากการพฒันาการจากง่ายไปหายาก  
คอื การออกเสียง การสร้างเสียงและค า การเปล่งเสียง  
การประสานระหว่างเสียงและท่าทาง เป็นต้น 
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กระบวนการและวธีิการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

สงดั  อุทรานันท์ (2532: 209-210)  
1. วธีิประชุมอภิปรายในแง่ของหลกัวชิา  

2. วธีิประชุมให้ความคดิเห็นต่อค าถามโดยตรง  

3. วธีิประชุมพจิารณาจุดมุ่งหมายทีม่อียู่แล้ว  

4. วธีิศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการทางสังคมและของผู้เรียนทุกด้านการศึกษา  
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