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คำนำในกำรพิมพ์ครั้งที่ 2
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครูกศน. เล่มนี้ขึ้น
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครู กศน. ได้ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ และความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายและชุ ม ชน
ทั้ งหลั ก สู ต รรายวิ ช าเลื อ ก ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งในการพิมพ์คู่มือการพัฒนาหลักสูต ร
สาหรับครู กศน.ครั้งที่ 2 นี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือยังคงเนื้อหาสาระเช่นเดิม ได้แก่ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การร่าง
หลักสูตร และการตรวจคุณภาพหลักสูตรก่อนนาไปใช้ นอกจากนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อความให้
ถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในการพิมพ์ครั้งที่ผ่านมา สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้ใช้คู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้
เป็น เอกสารประกอบการอบรมครู กศน.ของสถานศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ตลอดจน
สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน กศน. และยังได้เผยแพร่เอกสารคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้
สถานศึกษาและครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งจากการ
ติด ตามประเมิ น ผลการใช้ คู่มื อการพั ฒ นาหลักสู ต รฯ พบว่า ยังมีส ถานศึ กษาและครู กศน.
อีกจานวนมากมีความต้องการเอกสารคู่มือการพัฒ นาหลักสูตรฯ เล่มนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรต่อเนื่อง กอปรกับ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
จะดาเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ ตามโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัยในเขตภาคเหนื อ ประจาปี งบประมาณ 2560 จึงได้ด าเนิ นการ
จัดพิมพ์คู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2 นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เอกสารวิชาการ
ในงานสัมมนาวิชาการ ตามโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือ ประจาปีงบประมาณ 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครู กศน. ทั้งนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังว่าคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

(นายจาเริญ มูลฟอง)
ผู้อานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
มิถุนายน 2560
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คำนำ
หลั ก สู ต รเปรี ย บเสมื อ นพิ ม พ์ เขี ย วที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ
จุด มุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่ งชาติที่ต้องการพัฒ นาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน และยังสามารถกาหนดแนวทางในการประกอบอาชีพ
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรมีความสาคัญเป็น
อย่างมากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรจะบอกให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมายอย่ า งไร และจะต้ อ งจั ด เนื้ อ หาสาระอย่ า งไร ใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด ผลประเมิ น ผล
อย่างไร ดังนั้นหลักสูตรจึงเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน และเป็นตัวกาหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่ความเป้าหมาย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามที่
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและสังคมต้องการ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครูกศน. เล่มนี้ขึ้น
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครู กศน. ได้ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ และความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายและชุ ม ชน
ทั้ งหลั ก สู ต รรายวิ ช าเลื อ ก ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง คู่ มื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ เล่ ม นี้
ประกอบด้วยเนื้ อหาที่จาเป็น ในการพัฒ นาหลักสูต รพร้อมยกตัวอย่าง เพื่อให้ครูได้มองเห็น
ภาพรวมของการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การร่างหลักสูตร และการตรวจคุณภาพหลักสูตร
ก่อนนาไปใช้
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นและร่วมจัดทาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครู กศน. เล่มนี้ ซึ่งครู กศน.สามารถ
นาไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน กศน. สภาพของบริบทพื้นที่และ
นโยบายของสถานศึกษาต่อไป
(นายจาเริญ มูลฟอง)
ผู้อานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
กุมภาพันธ์ 2560
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คำชี้แจงกำรใช้คู่มือ
คู่มือการพั ฒ นาหลักสูตร สาหรับครู กศน.ตาบล เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อ หาเป็ น
ลาดับขั้นตอน ด้วยความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ ครู กศน. ได้
เรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาสาระเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 3 การร่างหลักสูตร
ตอนที่ 4 การตรวจคุณภาพหลักสูตรก่อนนาไปใช้
การนาเสนอเนื้อหาในคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ จะใช้ ตัวอย่างของชุดข้อมูล
ในการอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างละเอียด ทั้งการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เลือก และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ใช้ตัวอย่างของชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชา อช33...... การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จานวน 2 หน่วยกิต
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ จานวน 60 ชั่วโมง ดังนั้น ครู กศน. จึงต้องศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด และตามลาดับ
ขั้นตอน เพื่อจะนาความรู้จากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาในตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
2. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาในตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน เป็นขั้นที่ 1 ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหานี้เป็นการอธิบายถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล) พร้อมทั้งยกตั วอย่าง
เครื่องมือการเก็บข้อมูล โดยมีกรณีตัวอย่างของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ของ กศน.ตาบลบ้านแลง เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
จ

3. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาในตอนที่ 3 การร่างหลักสูตร ซึ่งดาเนินการตาม
ขั้ น ที่ 2 - 4 ของกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เนื้ อ หานี้ เป็ น การอธิบ ายถึ งการก าหนด
หลักการ/จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกและจัดเนื้อหาประสบการณ์ในหลักสูตร กาหนด
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการประเมินหลักสูตร โดยมีกรณี
ตัวอย่างของการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรจากข้อมูลพื้นฐานของกศน.ตาบลบ้านแลง เพื่อ
นามาจัดทาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
4. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาในตอนที่ 4 การตรวจคุณภาพหลักสูตรก่อน
นาไปใช้ ซึ่งเป็นขั้นที่ 5 ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหานี้เป็นการตรวจคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เป็น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ค่า IOC เพื่อนาผลมาปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรก่อนนาไปใช้
5. หากท่านศึกษาครบทุกเนื้อหาแล้วยังไม่เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร ขอให้ท่าน
กลับไปทบทวนเนื้อหาในตอนที่ 1 2 และ 3 อย่างละเอียดอีกครั้ง ไม่ควรข้ามตอนใดตอนหนึ่ง
หรือทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจอีกครั้ง รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ผู้รู้ สืบค้นความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครู
กศน. เล่มนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ครู กศน. ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ น าไปปรั บ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนต่อไป
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ตอนที่ 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครู กศน. เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ และความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน เช่น หลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น ก่อนที่จะ
เริ่มดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ครูจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะได้นาเสนอไว้ในตอนที่ 1 ของคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครู กศน. โดยจะ
เป็ น การท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมายของห ลั ก สู ต ร ส่ ว นประกอบ ของหลั ก สู ต ร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือก และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร ก่อนจะเริ่มรายละเอียดของการดาเนินการจัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรในตอนอื่น ๆ ของคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป

ความหมายของหลักสูตร
คาว่า “หลักสูตร” มาจากคาภาษาอังกฤษว่า “curriculum” มีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไปบ้ า ง (นิ ร มล ศตวุ ฒิ 2543, 1-3) เช่ น แฟรงกลิ น บอบบิ ท (Frankin Bobbit) 1924 ให้
ความหมายหลักสูตรประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนต้องทาและได้รับประสบการณ์โดยใช้
วิธีการพัฒนาความสามารถในการทาสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ดี เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตในวัยผู้ใหญ่และมี
คุณลักษณะที่ผู้ใหญ่ควรจะมี และโทมัส ฮอปกินส์ (Thomas Hopkins) 1941 ได้ให้ความหมายของ
หลักสูตร คืองานออกแบบโดยคนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมและชีวิตของเด็กในโรงเรียน
มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับชีวิตและการดารงชีวิต ประกอบด้วยการเรียนรู้ที่เด็กแต่ละคนเลือก
รับไว้ และสะสมเป็นประสบการณ์

โดยสรุป หลักสูตร หมายถึง กรอบของกิจกรรม เนื้อหา สื่อ และวิธีการวัดและประเมินผล ที่
ผู้จัดกิจกรรมการเรียนมุ่งให้เกิดกับผู้เรียนอาจเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามช่วงเวลาที่กาหนด
ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร มีคาศัพท์ที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่ผู้ศึกษาควรทาความเข้าใจให้
ความเข้าใจได้ตรงกัน ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) หมายถึง การจัดทาหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ โดยที่ยังไม่เคยมีหลักสูตรนั้นมาก่อน หรือการจัดทาหลักสูตรที่มี อยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้อง
ดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน
2. การสร้างหลักสูตร (curriculum construction) หมายถึง การจัดหลักสูตรขึ้นมาใหม่
โดยที่ ยั งไม่ เคยมี ห ลั ก สู ต รนั้ น มาก่ อ น หรื อ ไม่ เคยมี ห ลั ก สู ต รเดิ ม เป็ น รากฐานมาก่ อ น และต้ อ ง
ดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน
3. การวางแผนหลั กสู ตร (curriculum planning) หมายถึง การร่างแผนงานการจัดท า
หลักสูตรโดยกาหนดเป้าหมายว่าหลักสูตรที่จะจัดทานั้นทาเพื่อใคร จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นไปใน
ทิศทางใด ใช้ระยะเวลาการดาเนิ น การตามหลักสู ตรเท่าไร จะมีกระบวนการในการพั ฒ นาบุคคล
เหล่านั้นอย่างไร
4. การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) หมายถึง การกาหนดลักษณะและรูปแบบ
ของหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกับ แผนงานการจัดท าหลั กสู ตรเพื่อให้ ห ลั กสู ตรเป็น ไปตามเป้ าหมายที่
วางแผนไว้ รวบรวมข้อมูลที่มีผลต่อการจัดหลักสูตร จัดหารูปแบบการจัดหลักสูตรหลาย ๆ รูปแบบ
ทดสอบว่ารู ป แบบใดเป็ น รู ป แบบที่ดี ที่ สุ ดที่ จะท าให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ วางแผนไว้ในการออกแบบ
หลักสูตร ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องตอบคาถามต่อไปนี้
- จะเลือกเนื้อหาอะไร และอย่างไร
- จะจัดเนื้อหาและเรียงลาดับเนื้อหาอย่างไร
- จะถ่ายทอดเนื้อหาอย่างไร
- จะประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร
- จะจัดทาเอกสารหลักสูตรอย่างไร
อย่างไรก็ตามคาว่า การวางแผนหลักสูตร และการออกแบบหลักสูตร ได้มี
การใช้กันในความหมายเดียวกับ การพัฒ นาหลักสูตร และการสร้างหลักสูตรในบางแห่ ง กล่าวคือ
หมายถึงการดาเนินการจัดทาหลักสูตรอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน
5. การจั ด หลั ก สู ต ร (curriculum organization) หมายถึ ง การลงมื อ จั ด หลั ก สู ต รตาม
รูปแบบที่ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว โดยดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรูปแบบของ
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หลักสูตรเป็นอย่างไรนั้นจะแสดงออกให้เห็นชัดเจนในขั้นตอนของการจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
สาหรับผู้เรียน
6. การวิเคราะห์หลักสูตร (curriculum analysis) หมายถึง การตรวจสอบหลักสูตรแยกที
ละส่วนในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อดูให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนของหลักสูตรครบถ้วน เหมาะสม
หรื อยั งมี ส่ วนใดบกพร่ องอยู่ เพื่ อจะแก้ ไขให้ ครบถ้ วน เหมาะสม และสอดคล้ องกั นยิ่ งขึ้ น เป็ นการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร นอกจากนี้การวิเคราะห์หลักสูตร อาจเป็นการตรวจสอบหลักสูตรแยก
ทีละส่วนเพื่อการเตรียมการสอน และการประเมินผลการเรียนก็ได้
7. การใช้ห ลักสูตรหรือการนาหลั กสูตรไปใช้ (curriculum implementation) หมายถึง
การนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ นาหลักสูตรไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ใน
สถาบันการศึกษา หรือในสภาพจริง
8. การจัดการและการบริหารหลักสูตร (curriculum management and administration)
หมายถึ ง กระบวนการสนั บ สนุ น และเอื้ อ อ านวยให้ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รบรรลุ เป้ า หมาย เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเตรียมบุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การ
จัดบริการห้องสมุด หน่วยแนะแนว แหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น
9. การปรับหลักสู ตร (curriculum adaptation) หมายถึง การนาหลั กสูตรไปปรับใช้ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ชุมชน ผู้เรียน รวมถึงการนาหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน
10. การประเมิ น หลั ก สู ต ร (curriculum evaluation) หมายถึ ง การตั ด สิ น คุ ณ ภาพ
ประสิท ธิภ าพ หรือคุณ ค่าของหลั กสู ตร ซึ่งต้องมีการกาหนดมาตรฐานสาหรับการตัดสิน คุณ ภาพ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนามาตรฐานที่กาหนดมาตัดสินคุณภาพข้อมูลเหล่านั้น การประเมิน
หลักสูตรจะตอบคาถามต่อไปนี้
- หลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาได้ดีเพียงไร
- การใช้หลักสูตรดาเนินการได้ดีเพียงไร
11. การปรับปรุงหลักสูตร (curriculum improvement) หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้ดี
ขึ้น เหมาะสมขึ้ นหลั งจากที่ ประเมิ นหลั กสู ตรแล้ วพบข้อบกพร่องเป็ นการแก้ ไขเฉพาะประเด็ นที่ พบ
ข้อบกพร่อง โดยไม่ได้กระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร
12. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (curriculum change) หมายถึง การนาหลักสูตรใหม่มาใช้
แทนหลักสูตรเดิม เนื่องจากหลักสูตรเดิมมีข้อบกพร่องมาก หรือล้าสมัยไปแล้ว จึงต้องยกเลิกแล้ว
จัดทาหลักสูตรใหม่มาทดแทนหลักสูตรเดิม
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ส่วนประกอบของหลักสูตร
ในการจั ดท าหลั กสู ตร ไม่ว่าจะเป็ นหลั กสู ตรระดั บใดก็ ตาม จะต้องกาหนดรายละเอี ยดของ
หลักสูตรตามส่วนประกอบ นิรมล ศตวุฒิ (2543, 10-11) ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1. หลักการ เป็นเป้าหมายปลายทางของหลักสูตรนั้น จะบอกให้รู้ว่าหลักสูตรนั้น ๆ จัดขึ้น
เพื่ออะไร ซึ่งจะกาหนดไว้ในลักษณะเชิงปรัชญาของหลักสูตร
2. จุ ด มุ่ ง หมาย แสดงความคาดหวั ง ของหลั ก สู ต รว่ า ผู้ ที่ เรี ย นจบหลั ก สู ต รนี้ แ ล้ ว จะมี
คุณลักษณะอย่างไร
3. จุ ด มุ่ งหมายเฉพาะ หรื อ จุ ด ประสงค์ ข องกลุ่ ม วิช าและรายวิ ช า ระบุ เฉพาะเจาะจงถึ ง
คุณลักษณะของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนจบแต่ละกลุ่มวิชา และแต่ละรายวิชา
4. โครงสร้างของหลักสูตร แสดงภาพรวมของทั้งหลักสูตรว่าได้จัดเนื้อหาและประสบการณ์
ของหลักสูตรในลักษณะใด สัดส่วนของเนื้อหาและประสบการณ์ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นอย่างไร
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแสดงการแบ่งเวลาที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละเนื้อหา
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ และเวลาโดยรวมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
5. เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย ขอบเขตเนื้ อ หาความรู้ ที่ จ ะให้ ผู้ เรี ย นได้ เ รี ย นรู้
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการได้ลงมือทาหรือปฏิบัติ และกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้เนื้อหาและประสบการณ์ต่าง ๆ
6. การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ประกอบด้ ว ยแนวทางหรือ วิ ธี ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผลว่าผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์กลุ่มวิชา และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วหรือยัง รวมถึงระยะเวลาการประเมินผล
7. แนวทางการใช้หลักสูตร ให้คาแนะนาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ให้ใช้หลักสูตร
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร เริ่มต้น มาจากความต้องการของสังคมและชุมชน โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้หลักสูตรเป็นสื่อในการพัฒนาคน ดังนั้นการสร้างหลักสูตรจึงต้องมีการดาเนินการ
เป็นกระบวนการ (นิรมล ศตวุฒิ และคณะ 2546, 11)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอน ซึ่งต้องทาให้สาเร็จตามลาดับ เพื่อให้
โครงการพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ งานที่ต้องทาในแต่ละขั้นตอนมีความหลากหลาย แต่มีกาหนด
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ผลที่แน่นอนเอาไว้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและเป็นวัฏจักรมากกว่าจะเป็น
กิจกรรมที่ทาต่อกันเป็นเส้นตรง เป็นกิจกรรมที่เป็นพลวัตรมากกว่าจะเป็นกิจกรรมที่คงที่ ซึ่งหลักสูตร
นิรมล ศตวุฒิ (2543, 20 - 23) สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไว้ดังนี้

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนการร่างหลักสูตร (ขั้นที่ 1 – 4)
ขั้นที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เป็ น การวิเคราะห์ ป รั ช ญาการศึก ษา จิต วิทยาการเรีย นรู้ ผู้ เรียน สั งคม และเนื้ อ หา
ความรู้
- การวิเคราะห์ ป รั ช ญาการศึ ก ษา และจิ ต วิท ยาการเรียนรู้ มี จุ ดประสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
แนวคิดของนักปรัชญาและนักจิตวิทยา แล้วนาแนวคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
- การวิเคราะห์ และรวบรวมข้ อมู ล เกี่ยวกั บ ผู้ เรียน มีจุ ดประสงค์เพื่ อ พิ จารณาความ
ต้องการของผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรให้สนองตอบความต้องการเหล่านั้น
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- การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางสั งคม เพื่อศึกษาสภาพสั งคมในปัจจุบันและอนาคตทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง วัฒ นธรรม ระบบครอบครัว ค่ านิ ย มของสั งคม รวมถึ งความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วนามาพัฒนาหลักสูตรที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะไปดารงชีวิตและปฏิบัติ
ในสังคมนั้น
- การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ เพื่อศึกษาลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรที่ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่ทันสมัย
ขั้นที่ 2 กาหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เป็นการนาข้อมูลพื้นฐานที่วิเคราะห์และรวบรวมได้ในขั้นที่ 1 มาเป็นแนวคิดและตัวชี้นา
ในการกาหนดเป้ าหมายของหลั กสู ตรในหลั กการ และก าหนดคุ ณลั กษณะของผู้ เรียนจบหลั กสู ตรใน
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะมีความรู้ ทักษะ แนวคิดอะไร มีเจตคติอย่างไร สามารถทาอะไรได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร
ขั้นที่ 3 เลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณ์ในหลักสูตร
- เลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ช่วยเอื้อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่คาดหวังไว้
ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรือบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- จัดทาโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา หรือหัวเรื่องของเนื้อหา และเวลาเรียน
- จัดทาคาอธิบายของเนื้อหาของแต่ละรายวิชา หรือแต่ละหัวเรื่อง
ขั้นที่ 4 กาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวทางการประเมิน
หลักสูตร
- การก าหนดแนวทางการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน เป็ น การก าหนดวิ ธี การ
ประเมินผลพร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินได้ว่าผู้เรียนมีคุณลั กษณะตามที่คาดไว้ใน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- การก าหนดแนวทางการประเมิ น หลั ก สู ตร เป็ น การกาหนดรูป แบบที่ จะใช้ในการ
ประเมินหลักสูตร หรือวิธีการที่จะใช้ในการประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนหลังจากการร่างหลักสูตร (ขั้นที่ 5 – 8)
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแก้ก่อนนาไปใช้
เป็นขั้นที่นาหลักสูตรที่ร่างเสร็จแล้วไปตรวจสอบ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบได้หลายวิธี เช่น
การใช้ รู ป แบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร การตรวจสอบกั บ ลั กษณะของหลั กสู ต รที่ ดี การ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ หรือวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณา
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ความเหมาะสม เป็นต้น แล้วนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรให้ดีขึ้น เตรียมพร้อมที่
จะนาไปใช้
ขั้นที่ 6 นาหลักสูตรไปใช้
เป็นขั้นที่นาหลักสูตรที่ตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ที่มั่นใจว่าได้มีการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม เช่น วาง
แผนการสอน ทดสอบก่อนเรียน จัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเป็นต้น
ขั้นที่ 7 ประเมินหลักสูตร
เป็นการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ทุกขั้นตอน แล้วนาผลจากการประเมินมาพิจารณา
ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตร
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เป็นการนาผลการประเมินหลักสูตรมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในกรณีผลการประเมินพบ
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคในส่วนปลีกย่อย ผู้พัฒนาหลักสูตรจะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคในประเด็นใหญ่ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหลักสูตรก็จะ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรกับวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
(Deming Cycle – PDCA)
วงจรคุณ ภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle - PDCA) เป็นวงจรที่พัฒ นามาจากวงจรที่
คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสาหรับวงการอุตสาหกรรม
และต่อมาวงจรนี้เริ่มรู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้าน
การบริหารคุณภาพ ได้เผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสาหรับการปรั บปรุงกระบวนการทางานของพนักงาน
ภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้
เป็ น ที่รู้จั กกัน ในอีกชื่อว่า “วงจรเดมมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้ว งจร PDCA นั้น สามารถ
นามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก โดยใช้อักษรนาของ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ มาเป็นตัวย่อ คือ PDCA ดังนี้
P : Plan หมายถึง วางแผน
D : Do หมายถึง ปฏิบัติตามแผน
C : Check หมายถึง ตรวจสอบ/ประเมินผลและนาผลประเมินมาวิเคราะห์
A : Action หมายถึง ปรับปรุงแก้ไขดาเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน
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จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 8 ขั้นตอน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อนามาเปรียบเทียบ
กับวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle - PDCA) จะเห็นได้ว่า การดาเนินการจัดทาและพัฒนา
หลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีลักษณะการดาเนินงานใกล้เคียงกับการดาเนินงานตาม
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ดังแผนภาพ

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กับ วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle - PDCA)
ตารางการเปรียบเทียบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กับ วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle - PDCA)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

วงจรคุณภาพ (Deming Cycle - PDCA)

ขั้นตอนการร่างหลักสูตร (ขั้นที่ 1 – 4)
P : Plan
ขั้นที่ 1 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 2 กาหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ขั้นที่ 3 เลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณ์ใน
หลักสูตร
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=

วางแผน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นที่ 4 กาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแนวทางการประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนหลังจากการร่างหลักสูตร
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแก้ก่อน
นาไปใช้
ขั้นตอนหลังจากการร่างหลักสูตร
ขั้นที่ 6 นาหลักสูตรไปใช้
ขั้นตอนหลังจากการร่างหลักสูตร
ขั้นที่ 7 ประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนหลังจากการร่างหลักสูตร
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

วงจรคุณภาพ (Deming Cycle - PDCA)

D : Do

=

ปฏิบัติตามแผน

C : Check = ตรวจสอบ /
ประเมินผลและนาผลประเมินมาวิเคราะห์
A : Action = ปรับปรุงแก้ไข
ดาเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน

จากการเปรียบเทียบการดาเนินการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรกับ การดาเนินงานตามวงจรคุณ ภาพของเดมมิ่ง แสดงให้ เห็นว่า หลักสูตรจะมีคุณ ภาพ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ผู้ เรีย นบรรลุ จุ ด มุ่ งหมายทางการศึ ก ษาได้ จะต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งต้องทาให้สาเร็จตามลาดับ และสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอนกระบวนการ หากพบข้อบกพร่อง ก็จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพบริบทและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานอีกครั้ง
เช่นเดียวกับการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง เช่น การประกันคุณภาพ การดาเนินงาน
ประจาปีของหน่วยงานและสถานศึกษา เป็นต้น

การจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. การได้มาของหลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรรายวิชาเลือก ได้มาจาก
1) สานักงาน กศน. (ส่วนกลาง) พัฒนาขึ้น
2) สถานศึกษาพัฒ นาขึ้นจากความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สังคม กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่ต้องการเทียบโอน และจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน

9

2. หลักการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก
ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก มีหลักการดังนี้
1) สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
2) เป็นเนื้อหาที่จบในตัวเอง
3) เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์
4) มีจานวนเนื้อหามากเพียงพอที่จะนามากาหนดเป็นคาอธิบายรายวิชาได้อย่างน้อย 1
หน่วยกิต

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
ในการดาเนิ นการสร้างหรือพัฒ นาหลักสูตรรายวิชาเลือก ผู้ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นา
หลักสูตร นอกเหนือจากผู้บ ริห ารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้แทนชุมชนแล้ว ยังต้องมีผู้ที่มีส่วน
สาคัญในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1) ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา
2) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
3) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

4. องค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สานักงาน กศน. ได้กาหนดองค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรรายวิชาเลือกไว้ดังนี้
1. คาอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิ ชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต ระดับ
การศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เนื้อหาการเรียนรู้ (ศึกษาและฝึกทักษะ
เกี่ยวกับ...) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
2. รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา(ย่อย) และจานวนชั่วโมง
สาหรับคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ปรับองค์ประกอบ
ของเอกสารหลักสูตรรายวิช าเลือก โดยเพิ่มองค์ประกอบในส่วนของความเป็นมา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา เพื่อให้มองเห็นความจาเป็นและความสาคัญของการพัฒนาหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และภาพรวมของขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยมีรายละเอียดของ
องค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรรายวิชาเลือก ดังแบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือก
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แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
รายวิชา ....................................... จานวน ............... หน่วยกิต (.............. ชั่วโมง)
สาระการเรียนรู้.........................................................
ระดับ .......................................................
ความเป็นมา
............................................................................................................................. ......
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................
8. .............................................................................
9. .............................................................................
10. .............................................................................
ขอบข่ายเนื้อหา
1. (ระบุชื่อหัวเรื่อง)
2. (ระบุชื่อหัวเรื่อง)
3. (ระบุชื่อหัวเรื่อง)
4. (ระบุชื่อหัวเรื่อง)
5. (ระบุชื่อหัวเรื่อง)

จานวน ............. ชัว่ โมง
จานวน ............. ชัว่ โมง
จานวน ............. ชัว่ โมง
จานวน ............. ชัว่ โมง
จานวน ............. ชัว่ โมง
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คาอธิบายรายวิชา ..................................................
จานวน ............. หน่วยกิต (................... ชั่วโมง)
ระดับ ................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
...................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
............................................................................................................................. .......
ศึกษาและฝึกทักษะดังนี้
............................................................................................................................. .......
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
............................................................................................................................. .......
การวัดและการประเมินผล
....................................................................................................................................
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รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา .............................................................
จานวน ............. หน่วยกิต (................... ชั่วโมง)
ระดับ ................................................
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
............................................................................................................................. .................
ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
จานวนชั่วโมง
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การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
1. ความหมายและความสาคัญของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ความหมายของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพและความต้องการ
ของผู้เรียน สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหลักสูตรนั้น ๆ อาจเป็นการเรียนรู้
จากภูมิปั ญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งผู้ เรียนแสวงหาองค์
ความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนได้ จึงอาจจะสรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้แก่
กลุ่มผู้ เรีย นที่เป็ น กลุ่มเป้าหมาย ที่จัดตามสภาพปัญ หาและความต้องการของผู้เรี ยนในการศึกษา
ต่อเนื่องนั้น ๆ เป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้
ดีขึ้น หรือเป็นการประกอบอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้เรียน
ความสาคัญของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียน ชุมชนและครูร่วมกันสร้าง
ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนจากชีวิต เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจะสอนตามความต้องการ
ของผู้ เรี ย น โดยครู เป็ น ผู้ ค อยแนะน า ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ค้ น คว้าหาความรู้ด้ ว ยตนเอง ดั งนั้ น หลั ก สู ต ร
การศึกษาต่อเนื่องจึงมีความสาคัญ ดังนี้
1) เป็ น หลั กสู ตรที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะเนื้ อหาสาระของหลั กสูต ร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง
2) ทาให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
3) ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงของตนเองในวันข้างหน้า รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม
กับการดาเนินชีวิตของตนเอง
4) ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ซึ่ง
เป็นสมาชิกของชุมชน
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2. หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลั กสู ตรการศึกษาต่อเนื่อง มี ห ลั กการในการพั ฒ นาที่ส่ งผลให้ กลุ่ มเป้าหมายได้เกิด
ปัญญา หรือเกิดการเรียนรู้ ดังนี้
1) การเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ างองค์ ความรู้ มี เป้ าหมายมุ่ งที่ การเรีย นรู้ส ภาพปั ญ หา วิธีการ
แก้ปัญหาและการปรับปรุงอย่างลึกซึ้ง คือ ให้รู้และเข้าใจอย่างกระจ่างถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จน
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้
2) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง จนเกิดความชานาญและสามารถปฏิบัติได้ทุกสถานการณ์
3) การเรี ย นรู้ เพื่ อ การอยู่ ร่ว มกั น มี เป้ า หมายมุ่ งที่ ก ารเรีย นรู้ เพื่ อ เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้วยการมีความเชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข
4) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ชีวิตที่งอกงาม ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน์

3. ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) เป็ น หลั กสูตรที่ตอบสนองความหลากหลายของปัญหา มุ่งพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้
เหมาะสมกับเพศ วัย มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด และทักษะ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและสามารถนาไปใช้กับสถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม
2) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการพัฒ นาหลักสูตรของ
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของตนเอง เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการทางาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพันกับ
การศึกษาต่อเนื่องของตน มีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาการศึกษาต่อเนื่องในการจัดการศึกษา
3) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต และมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างบูรณาการไม่
แยกส่วนของกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้คอย
ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา และช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอันจะนาไปสู่
การคิดเป็น ทาเป็น และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
4) เป็ น หลั กสู ตรที่ ส ามารถพั ฒ นาได้ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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5) เป็ น หลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น คนที่ มี คุ ณ ภาพของสั ง คมในด้ านศี ล ธรรม
จริยธรรมและการธารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมการศึกษาต่อเนื่องของชุมชนและของประเทศชาติ

4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กระบวนการพั ฒ นาหลั กสู ตรการศึ ก ษาต่อ เนื่ อ งของส านั ก งาน กศน. ประกอบด้ว ย
ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสารวจสภาพปัญหาของชุมชน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 เขียนผังหลักสูตร
ขั้นที่ 4 เขียนหลักสูตร
1) การสารวจสภาพปัญหาของชุมชน คือ การศึกษาข้อมูลชุมชน เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ผู้ ส ารวจ ได้ แ ก่ ครู กศน. ผู้ เรีย น และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยสารวจข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลจากการวางแผนของ กศน.
ตาบล/แขวง และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รวบรวมไว้แล้ว และสารวจข้อมูล ปฐมภูมิที่ผู้สารวจไป
รวบรวมข้อมูลจากชุมชน เป็นข้อมูลสาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริง และเป็น
ปัจจุบันของผู้เรียนและชุมชน
ประเด็นในการสารวจข้อมูล เช่น โครงสร้างด้านกายภาพ และประวัติชุมชน ข้อมูล
ประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของชุมชน
วิธีการสารวจสภาพปัญหาของชุมชน อาจใช้หลาย ๆ วิธีการผสมผสานกัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต หรือการ
จัดเวทีประชาคม เป็นต้น
2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน เมื่อทาการสารวจ
ชุมชนเสร็จแล้ว ข้อมูลที่ได้จะมีสภาพของชุมชนที่หลากหลาย มีทั้งปัญหาที่เป็นระดับความต้องการ
(Want) และปัญหาความจาเป็น (Need) ดังนั้น จะต้องนาปัญหานั้นมาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของ
ปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และนาทรัพยากรใช้ให้
เกิดประโยชน์
*สาหรับการสารวจสภาพของชุมชนและการวิเคราะห์สภาพและความต้องการของ
ชุมชน จะได้กล่าวโดยละเอียดในตอนที่ 2 การรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของคู่มือ การ
พัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้
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3) เขียนผังหลักสูต ร การจัดทาผังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ผังหลักสูตร หมายถึง
กรอบความคิด หัวข้อของหลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องหรือ
หัวข้อเนื้อหาหลักและหัวข้อย่อยที่ได้จากความต้องการ (เป็นผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากการสารวจมาจากชุมชน) ให้นาหัวข้อความต้องการมาจัดทาผังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดย
โครงสร้างของผังหลักสูตร ประกอบด้วย
หัวเรื่องหลัก (Theme) หรือหัวข้อเนื้อหาหลัก เป็นหัวข้อที่บอกถึงชื่อเรื่องใหญ่ ได้
จากกลุ่ ม ความต้ อ งการ (ผลจากการวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หา) ซึ่ งจะคลุ ม ความต้ อ งการย่ อ ย ๆ ใน
ขอบข่ายเรื่องเดียวกัน
หัวเรื่องย่อย (Title) เป็นหั วข้อเรื่องที่ตั้งจากความต้องการย่อยที่อยู่ในกลุ่ มความ
ต้องการใหญ่ ซึ่งอาจมีหลายเรื่อง ในการพิจารณาหัวข้อย่อย ให้พิจารณาความต้องการย่อยที่วิเคราะห์
แล้วก่อน ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกัน โดยรวมเป็นหัวข้อเดียวกัน
การสร้างกรอบหั วเรื่องย่อย จะต้องจัด ลาดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ เนื้อหาที่ยากขึ้น
ตามลาดับ หรือจัดลาดับจากความเร่งด่วนมากไปเนื้อหาที่เร่งด่วนน้อยกว่า การสร้างกรอบหัวเรื่องย่อย
สามารถสร้างเพิ่มเติม ดังนั้ น ในแต่ละหั วข้อหลักควรมีกรอบว่างไว้ด้วย เมื่อพบปัญหาใหม่ในเรื่อง
เดียวกันก็สามารถมาใส่กรอบเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างผังหลักสูตรอาชีพโฮมสเตย์
หัวเรื่องหลัก

กรอบหัวเรื่องย่อย

กรอบหัวเรื่องย่อย

กรอบหัวเรื่องย่อย

การบริการที่
พักและสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

การจัดการที่พัก
และสิ่งอานวย
ความสะดวก

คุณภาพและ
มาตรฐานด้านที่
พัก

การพัฒนา
โฮมสเตย์

อาหารและ
โภชนาการ

การจัดเตรียม
อาหาร

คุณภาพและ
มาตรฐานอาหาร

(กรอบว่ าง)
สาหรับเพิ่มเติม
เนือ้ หา

*สาหรับการเขียนผังหลักสูตร จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อการร่างหลักสูตรของ
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้
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4) เขี ย นหลั ก สู ต ร เป็ น การน าผลจากการวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาชุ ม ชนและความ
ต้องการของผู้เรียน และการเขียนผังหลักสูตร มาเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยนาแนวคิดของ
ทาบา ที่ได้กาหนดองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์
เฉพาะวิช า 2) เนื้ อ หาวิช าและจ านวนชั่ ว โมงสอนแต่ ล ะวิช า 3) กระบวนการเรียนการสอน และ
4) การประเมินผลหลักสูตร มากาหนดโครงสร้างการเขียนหลักสูตรของสานักงาน กศน. ดังนี้
(1) ชื่อหลักสูตร
(2) ความสาคัญ
(3) จุดมุ่งหมาย
(4) วัตถุประสงค์
(5) เนื้อหาหลักสูตร
(6) เวลาเรียน
(7) แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน
(8) การวัดและประเมินผลการเรียน
(9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(10) โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร

5. องค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ส านั ก งาน กศน. ได้ ก าหนดโครงสร้ า งการเขี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งไว้ 10
ประการ ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สาหรับคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ได้ปรับองค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดของหลักสูตร
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการนากรอบการประเมินหลักสูตรไปใช้ประเมินผลหลักสูตร โดยได้กาหนด
องค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องไว้ 10 ประการ ดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจาเป็นในการจัดหลักสูตร (ความเป็นมา)
2) หลักการของหลักสูตร
3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4) กลุ่มเป้าหมาย
5) ระยะเวลาเรียน (ทฤษฎี/ปฏิบัติ)
6) โครงสร้างหลักสูตร
7) รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
8) แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน
9) แนวทางการประเมินผลการเรียน (รวบยอด)
10) การประเมินหลักสูตร
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แบบฟอร์ มการเขียนหลักสู ตรการศึกษาต่ อเนื่อง
ชื่อหลักสูตร ............................................... จานวน ............... ชั่วโมง
สถานศึกษา .........................................................
ข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจาเป็นในการจัดหลักสูตร
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
หลักการของหลักสูตร
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย
............................................................................................................................. .....................
ระยะเวลาเรียน
............................................................................................................................. .....................
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โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่
1

2

เวลาเรียน (ชั่วโมง)

หัวเรื่อง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวม

หัวเรื่องหลัก
1) หัวเรื่องย่อย
2) หัวเรื่องย่อย
หัวเรื่องหลัก
1) หัวเรื่องย่อย
2) หัวเรื่องย่อย
รวม

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่ 1
หัวเรื่องหลัก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ขอบข่ายเนื้อหา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. ............................................................................................................................. .......
2. ....................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................. .......
สื่อวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
1. ............................................................................................................................. .......
2. ......................................................................................................................... ...........
3. ............................................................................................................................. .......
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เวลาเรียน
จานวน ......... ชั่วโมง
การประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

1. ...............................................................................

..................................................

2. ...............................................................................

..................................................

เรื่องที่ 2
หัวเรื่องหลัก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ขอบข่ายเนื้อหา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. ............................................................................................................................. .......
2. ....................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................. .......
สื่อวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
1. ............................................................................................................................. .......
2. ......................................................................................................................... ...........
3. ............................................................................................................................. .......
เวลาเรียน
จานวน ......... ชั่วโมง
การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ...............................................................................

..................................................

2. ...............................................................................

..................................................
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แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................
แนวทางการประเมินผลการเรียน (รวบยอด)
วิธีการ

เครื่องมือ

1. .................................................. 1. ……………………………………
2. .................................................. 2. …………………………………..

เกณฑ์การจบหลักสูตร
1. .....................................
2. .....................................

การประเมินหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยประเมินครบทั้งระบบของหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินเอกสาร
หลักสูตร การประเมินผลระบบของหลักสูตร และการประเมินผลผลิต
องค์ประกอบ
รายการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
ระยะเวลา
การประเมิน
1. การประเมินเอกสาร
หลักสูตร
2. การประเมินผล
ระบบของหลักสูตร
3. การประเมินผลผลิต
เกณฑ์การประเมินหลักสูตร
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
*สาหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ตามกระบวนการพัฒ นาหลักสูตร จะขอกล่าวรายละเอียดใน
เนื้อหาตอนต่อไปของคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้
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ตอนที่ 2
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปในตอนที่ 1 หน้ า ที่ 5 เป็ น การน าเสนอ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 8 ขั้นตอน ซึ่ง ในตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนี้ จะ
เป็นการเริ่มดาเนินการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรขั้นที่ 1 รวบรวม/
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาร่างหลักสูตร สาหรับตอนที่ 2 นี้ จะเป็นการ
ให้ความรู้ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล (เทคนิควิธีและเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล) การวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ นาผลไปใช้ใน
การร่างหลักสูตรต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
มโนทัศน์สาคัญ
ข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษาวิเคราะห์
และใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างหรือจัดทาหลักสูตรในทุกองค์ประกอบของหลักสูตร อันได้แก่
ข้ อ มู ล ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง การพั ฒ นาการทางเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์การศึกษา หลักสูตรเดิม ข้อมูลจากบุคลากร ได้แก่ บุคคลภายนอก นักวิชาการแต่ละ
สาขา ข้อมูลทางธรรมชาติของความรู้ทางปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษา
การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานเป็ น ขั้ น ตอนแรกสุ ด ของกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ผลจาก
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จะนาไปใช้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่
กระบวนการกาหนดจุ ดมุ่งหมายของหลั กสูตร กระบวนการกาหนดเนื้อหาและประสบการณ์ การ
เรียนรู้ กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้หลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม เพราะฉะนั้นในการพัฒนาหลักสูตรระดับต่าง ๆ ใน

อนาคตจะต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานในเรื่ อ งต่ า ง ๆ จากหลาย ๆ แหล่ ง และจากบุ ค คลหลาย ๆ
ฝ่าย เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่แท้จริงมาพัฒ นาหลั กสูตร สามารถพัฒ นาผู้เรียนให้เจริญ เติบโตทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ
หรือกล่าวโดยสรุปคือสามารถใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมใหม่ในทิศทางที่ถูกต้องได้
การพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ สารวจ วิจัย สภาพพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้สนับสนุน อ้างอิงในการตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักสูตร
ที่ดี สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่จะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้
การพั ฒ นาหลั กสู ตรเป็ น งานที่มี ขอบเขตกว้างมาก การที่จะจัด หลั กสู ตรให้ มี คุณ ภาพนั้ น
ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลหลาย ๆ ด้านเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สมจริงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้เรียน สังคมหรือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยนักพัฒนาหลักสูตรใน
เรื่องต่าง ๆ คือ
1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมว่า ในการจัดทาหลักสูตรนั้นจาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งใดบ้างและสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านั้น มีอิทธิพลต่อหลักสูตรอย่างไร
2. ช่วยให้ ส ามารถกาหนดองค์ป ระกอบของหลั กสู ตรได้อย่างเหมาะสม เช่น การกาหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการกาหนดเนื้อหาวิชา ฯลฯ
3. ช่วยให้สามารถกาหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ช่ว ยเพิ่ มพูน ความรู้และทักษะในการออกแบบและพั ฒ นาหลั กสู ตรอันจะส่งผลให้ การ
ดาเนินการในอนาคตประสบผลดียิ่งขึ้น
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ น ามาเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนั้ น นั ก การศึ ก ษาทั้ ง
ต่างประเทศและนักการศึกษาไทย ได้แสดงแนวทางไว้ดังนี้
1. เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า
1) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
2) ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมซึ่งสนับสนุนโรงเรียน
3) ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของกระบวนการเรียนรู้
4) ความรู้ที่ได้สะสมไว้และความรู้ที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้แก่นักเรียน
2. ทาบา กล่ าวว่าการพัฒ นาหลั กสู ตรโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะต้องคานึงถึงสิ่ ง
ต่อไปนี้
1) สังคมและวัฒนธรรม
2) ผู้เรียนและกระบวนการเรียน
3) ธรรมชาติของความรู้
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3. ไทเลอร์ กล่าวถึงสิ่งที่ควรพิจารณาในการสร้างจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ
1) ข้อมูล เกี่ย วกับ ตัวผู้ เรียน ซึ่งได้แก่ความต้องการของผู้ เรียนและความสนใจของ
ผู้เรียน
2) ข้อมูลจากการศึกษาชีวิตภายนอกโรงเรียน
3) ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
4) ข้อมูลทางด้านปรัชญา
5) ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้
4. จากการรายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษา ได้กาหนดข้อมูล
ต่าง ๆ ในการกาหนดจุดม่งหมายทางการศึกษาและในการจัดการศึกษาของประเทศดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2) สภาพแวดล้อมทางประชากร
3) สภาพแวดล้อมทางสังคม
4) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
5) สภาพแวดล้อมทางการเมือง
6) การปกครองและการบริหาร
7) สภาพแวดล้อมทางศาสนาและวัฒนธรรม
8) สภาพของสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
5. กาญจนา คุณารักษ์ กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้
1) ตัวผู้เรียน
2) สังคมและวัฒนธรรม
3) ธรรมชาติและคุณสมบัติของการเรียนรู้
4) การสะสมความรู้ที่เพียงพอและเป็นไปได้เพื่อการให้การศึกษา
6. ธารง บัวศรี กล่าวว่าข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้
1) พื้นฐานทางปรัชญา
2) พื้นฐานทางสังคม
3) พื้นฐานทางจิตวิทยา
4) พื้นฐานทางความรู้และวิทยาการ
5) พื้นฐานทางเทคโนโลยี
6) พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
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7. สงัด อุทรานันท์ กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้
1) พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
2) ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
3) พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน
4) พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้
5) ธรรมชาติของความรู้
8. สุมิตร คุณานากร กล่าวถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรจาแนกตามแหล่งที่มา
ได้ 6 ประการ คือ
1) ข้อมูลทางปรัชญา
2) ข้อมูลที่ได้จากนักวิชาการแต่ละสาขา
3) ข้อมูลที่ได้จากจิตวิทยาการเรียนรู้
4) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสังคมของผู้เรียน
5) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของผู้เรียน
6) ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี
9. สาโรช บั ว ศรี ได้ ก ล่ า วว่ า ในการจั ด การศึ ก ษาหรือ จั ด หลั ก สู ต รต้ อ งอาศั ย พื้ น ฐาน
5 ประการ คือ
1) พื้นฐานทางปรัชญา
2) พื้นฐานทางจิตวิทยา
3) พื้นฐานทางสังคม
4) พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
5) พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
จะเห็ นได้ว่า ข้อมูลพื้นฐานที่นามาศึกษาเพื่อพัฒ นาหลักสูตรมีมากมายหลายด้าน สาหรับ
ประเทศไทยควรจัดลาดับข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สังคมและวัฒนธรรม
2. เศรษฐกิจ
3. การเมืองการปกครอง
4. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
5. พัฒนาการทางเทคโนโลยี
6. สภาพสังคมในอนาคต
7. บุคคลภายนอกและนักวิชาการแต่ละสาขา
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8.
9.
10.
11.
12.

โรงเรียน ชุมชน หรือสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่
ประวัติศาสตร์การศึกษาและหลักสูตรเดิม
ธรรมชาติของความรู้
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยา

ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร 5 ด้าน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาทาหน้าที่สาคัญคือ อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่คนรุ่นหลัง
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยหน้ าที่ดังกล่ าวการศึกษาจะช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสั งคมให้ เป็นไปใน
ทิศทางที่พึงปรารถนา เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่จะนาไปสอนอนุชนเหล่านั้นจึงต้องมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกไม่ออกดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องคานึงถึงข้อมูลทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการใหม่ผลการ
วิเคราะห์ ออกมาอย่ างไรหลั กสู ตรก็จะเปลี่ ยนจุดหมายไปในแนวนั้นสามารถจาแนกข้อมูล ให้ เห็ น
ชัดเจนได้ดังนี้
1.1 โครงสร้างทางสังคม โครงสร้างสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
สั ง คมชนบทหรื อ สั ง คมเกษตรกรรมและสั ง คมเมื อ งหรื อ สั ง คมอุ ต สาหกรรม ในปั จ จุ บั น ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมาก ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจาเป็นจะต้องศึกษา
โครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มโครงสร้างสังคมในอนาคต เพื่อที่จะได้ข้อมูลมา
จัด การหลั กสู ต รว่า จะจั ดหลั กสู ตรอย่างไรเพื่ อยกระดับ การพั ฒ นาสั งคมเกษตรกรรมและเตรีย ม
พื้นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามความจาเป็น
1.2 ค่านิยมในสังคม ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมเดียวกันมองเห็นว่ามีคุณค่าเป็น
ที่ยอมรับหรือเป็ นที่ป รารถนาของคนทั่วไปในสังคมนั้น ๆ ดังนั้นการพัฒ นาหลักสูตรจึงจาเป็นต้อง
ศึกษาค่านิยมต่าง ๆ ในสังคมไทย เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรที่จะศึกษาและเลือกค่านิยมที่ดี
และสอดแทรกไว้ ในหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ปลู ก ฝั งและสร้ า งค่ านิ ย มที่ ดี ใน
สังคมไทย
1.3 ธรรมชาติของคนในสังคม จากสภาพวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ทาให้
คนไทยส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพ ดังต่อไปนี้
 ยึดมัน่ ในตัวบุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผล
 ยกย่องบุคคลที่มีความรู้หรือได้รับการศึกษาสูง
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 เคารพและคล้อยตามผู้มีวัยวุฒิสูง
 ยกย่องผู้มีเงินและผู้มีอานาจ
 รักความอิสระและชอบทางานตามลาพัง
 เชื่อโชคลางทางไสยศาสตร์
 นิยมการเล่นพรรคเล่นพวก
 มีลักษณะเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้น
 ฯลฯ
ในการพัฒนาหลักสูตรควรคานึงถึงลักษณะธรรมชาติ บุคลิกภาพของคนในสังคม โดย
ศึกษาพิจารณาว่าลักษณะใดควรจะคงไว้ ลักษณะใดควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ พึงประสงค์ของ
สภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะจัดการศึกษาในอันที่จะสร้างบุคลิกลักษณะของคนในสังคมตามที่สังคม
ต้องการ เพราะหลักสูตรเป็นแนวทางในการสร้างลักษณะสังคมในอนาคต
1.4 การชี้นาสังคมในอนาคต การศึกษาควรมีบทบาทในการชี้นาสังคมในอนาคตด้วย
เพราะในอดีตที่ผ่านมาระบบการศึกษาและระบบพัฒ นาหลักสูตรของไทย เป็นลักษณะของการตั้ง
รับ มาโดยตลอด เช่ น การตั้งรับ การเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ เช่น กระแสความเจริญ ของประเทศทาง
ตะวัน ตก กระแสวิชาการตะวัน ตก ความต้องการและปัญ หาของสั งคม จึงทาให้ การศึกษาเป็นตัว
ตาม เป็นเครื่องมือที่คอยพัฒนาตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ดี
ควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
1.5 ลักษณะสังคมตามความคาดหวัง การเตรียมพั ฒ นาทรัพยากรให้ มีคุณ ภาพ มี
คุณลักษณะ หรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นเรื่องไม่คงที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพในการดารงชีวิต จรรโลงสภาพสังคมในอนาคตให้ดีขึ้น ลักษณะประชากรที่มีคุณภาพดี มีดังนี้
 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
 มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ทาประโยชน์แก่ครอบครัว
 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
 มีสติปัญญา หมั่นเสริมสร้างความรู้ความคิดอยู่เสมอ
 มีนิสัยรักการทางาน ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ภักดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ และมีมนุษยธรรม
1.6 ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม
เพราะฉะนั้ น สิ่ งที่ บ รรจุ ไว้ในหลั ก สู ต รควรเป็ น หลั ก ธรรมในศาสนาต่ า ง ๆ และควรเปรีย บเที ย บ
หลักธรรมของศาสนาเหล่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน คือสอนให้
คนเป็ น คนดี เพื่ อ ความสงบสุ ข ในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั งคม ส่ ว นด้ า นวั ฒ นธรรมนั้ น ปั จ จุ บั น มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะวิทยาการต่าง ๆ เจริญก้าวหน้ามาก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานทางสังคมอย่างรอบคอบ จะทาให้
เราสามารถนาไปพัฒนาหลักสูตรที่ดีตามลักษณะดังต่อไปนี้
 สนองความต้องการของสังคม
 สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม
 เน้นในเรื่องรักชาติรักประชาชน
 แก้ปัญหาให้สังคม มิใช่สร้างปัญหาให้สังคม
 ปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น
 สร้างความสานึกในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 ชี้นาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเพณีและค่านิยม
 ต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรม
 ปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในสังคม
 ให้ความสาคัญในเรื่องผลประโยชน์ในสังคม
2. ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การพัฒนาคนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่สุดในทุกระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
2.1 การเตรียมกาลังคน การให้การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญในการผลิตกาลังคนในด้านต่าง ๆ
ให้ เพี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในแต่ ล ะสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ เปล่ า ทาง
การศึกษาและเพื่อลดปัญหาการว่างงานอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
2.2 การพัฒนาอาชีพ ประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร และประชากร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอาศัยอยู่ในชนบท ปัจจุบันมี การโยกย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาทางานในเมืองใหญ่ ซึ่ง
ทาให้เกิดปัญหาอื่น ๆ เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรควรเน้นการส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่ของคนใน
ประเทศเพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่นักพัฒนาหลักสูตร
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพให้บรรลุผล
2.3 การขยายตั ว ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั ง พั ฒ นาจาก
เกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม นักพัฒนาหลักสูตรควรศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการขยายตัว
ทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมด้านไหนควรจะได้รับการพัฒนาหรือเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการและ
จาเป็นของสังคมหรือของโลก เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวโน้มการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมจึง
เป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรจะละเลยเสียมิได้
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2.4 การใช้ทรัพยากร เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสนองความต้องการที่ไม่จากัดของมนุษย์ เพราะฉะนั้นนักพัฒนาหลักสูตรควรให้
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งของทรั พ ยากรโดยใช้ ห ลั ก สู ต รเป็ น เครื่ อ งปลู ก ฝั งเกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้รู้จักและเข้าใจระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งในจุดนี้นักพัฒนา
หลักสูตรควรจะให้ความสาคัญและคิดพัฒนาหลักสูตร
2.5 การพั ฒ นาคุณ ลักษณะของบุ ค คลในระบบเศรษฐกิจของคนไทย การพัฒ นา
คุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจของคนไทยยังขัดแย้งกับความเป็นจริงในระบบเศรษฐกิจ
เช่น คนไทยมีรายได้ต่าแต่ความต้องการจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจสูงตามความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
ทาให้ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว การใช้การศึกษาเข้าไปแก้ไขจะเป็นวิธีการที่สาคัญและให้ผลในระยะยาว
เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรต้องคานึงถึงการพัฒ นาคุณลักษณะของคนไทยในหลักสูตรจะต้อง
บรรจุเนื้อหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการปลูกฝังจิตสานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน
2.6 การลงทุน ทางการศึกษา การจัดการศึกษาในทุกระดับต้องใช้งบประมาณของ
รัฐ โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาควรคานึงถึงงบประมาณเพื่อการศึกษา แหล่งเงิน
ที่ช่วยเหลือรัฐในรูปงบประมาณ ในการจัดหลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องกับงบประมาณของรัฐไม่ว่าใน
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการส อน ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และต้องคานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านกาลังคน ปริมาณและคุณภาพ เช่น
การพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ เยาวชนมีความสามารถทางด้านคอมพิ วเตอร์ การลงทุ นด้ านอุป กรณ์ คื อ
คอมพิว เตอร์ การลงทุ น ในจุ ดดังกล่ าวส่ว นหนึ่งอาจเป็นการลงทุนที่สู ญ เปล่า เพราะฉะนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรควรคานึงถึงการลงทุนทางการศึกษาด้วยว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือไม่ ในอดีตมี
ตัวอย่างของการพัฒนาหลักสูตรที่ทาให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาอยู่เสมอ
3. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกัน จาเป็นต้องมี
ระเบี ยบแบบแผนให้สังคมยึดถือเป็น แนวปฏิบัติต่อกัน เพื่อความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ดังนั้นการเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดชอบ
ที่บุคคลพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ
การเมืองการปกครองมีความสัมพันธ์กับการศึกษา ในฐานะที่การศึกษามีหน้าที่ผลิ ต
สมาชิกที่ดีให้แก่สังคม หลักสูตรจึงควรบรรจุเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่จะปลูกฝังให้ประชากรอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสันติสุข
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ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่ควรจะนามาเป็นพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ในการพัฒนาหลักสูตรก็คือ ระบบการเมือง และระบบการปกครอง นโยบายของรัฐ และรากฐานของ
ประชาธิปไตย ฯลฯ เป็นต้น
3.1 ระบบการเมืองการปกครอง เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของสังคม
ดังนั้น การศึกษากับระบบการเมืองการปกครองจึงแยกกันไม่ออก หลักสูตรจึงมักจะบรรจุเนื้อหาสาระ
ของระบบการเมืองการปกครองไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความ
เป็น ระเบี ยบเรียบร้อย เพราะฉะนั้ นในการพัฒ นาหลักสูตรควรเลือกเนื้อหาวิชา ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองที่ต้องการปลูกฝัง
3.2 นโยบายของรั ฐ เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบสั งคม จึ งมี ค วาม
จาเป็นต้องสอดคล้องกับระบบอื่น ๆ ในสังคม การที่จะให้ระบบต่าง ๆ สามารถเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน จึงจาเป็นจะต้องมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบ รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายแห่งรัฐเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องซึ่งกันและกัน นโยบาย
ของรัฐที่เห็นได้ชัด คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรควรจะได้พิจารณานโยบายของรัฐด้วย เพื่อที่จะได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกัน
3.3 รากฐานของประชาธิปไตย จากการที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 นั้น ความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยยังไม่เพียงพอ หลักสูตรในฐานะที่
เป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนาคนควรที่จะได้วางรากฐานที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่สังคม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องซึ่งจะสร้างสรรค์ให้ทุกคนอยู่ร่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนก็ควรมุ่งเน้นพฤติกรรมประชาธิปไตยด้วย การศึกษาจึงควรมีบทบาทสาคัญ
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข การจั ด การเรี ย นการสอนควรเน้ น เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บ้ า นเมื อ ง ให้
ประชาชนรู้หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่ศึก ษาอยู่ในระบบและนอกระบบหรือจบ
การศึ ก ษาแล้ ว ได้ ศึ ก ษาและน าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายที่ ว่ า การศึ ก ษา คื อ
กระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อเป็นการวางรากฐานทางด้านประชาธิปไตย การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ควรจัดตามลาดับดังนี้
1) การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมทั่วถึง
2) ให้อานาจการจัดการศึกษากระจายไปในท้องถิ่น
3) ให้เสรีภาพและเสถียรภาพแก่บุคคล ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
4) การเรีย นการสอนควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ให้ โอกาสผู้ เรียนแสวงหา
ความรู้
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5) ส่งเสริมการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
6) จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ง่าย
7) เน้นวิชามนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมเป็นพิเศษ
นอกจากนั้นการปลูกฝังอบรมสั่งสอนนักเรียน ก็มีส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ประชาธิปไตย
ของไทยมีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 ชี้ให้เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยโดยการให้คาแนะนาและฝึกปฏิบัติ
 สร้างนิสัยให้มีความกระตือรือร้น สนใจเหตุการณ์บ้านเมือง
 ปลูกฝังการมีวินัยและเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
 ฝึกการเคารพกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
 กระตุ้ น และปลู ก ฝั ง ให้ มี ค วามตั้ ง ใจเรี ย น ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ครอบครัว และประเทศชาติ
 ฝึกให้สนใจและร่วมกันพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ของสังคมและหาทางแก้ไข
 หาโอกาสให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 ช่วยแก้ไขค่านิยมในสังคมและสร้างค่านิยมที่ดีและเหมาะสม
 ปลูกฝังทัศนคติที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องการให้ความร่วมมือ และการช่วยชาติเพื่อ
บุคคลรุ่นใหม่จะได้เป็นนักการเมืองที่ดี
 ให้ความรู้และกระตุ้นให้สนใจการเมืองโดยคานึงถึงหลักการ วิธีการ สิทธิหน้าที่
ในฐานะพลเมืองของประเทศ
 ปลูกฝังให้มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทั้งในระดับ
โรงเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีแนวคิดว่ าทุกคนควรมีบทบาททางการเมือง และการเมือง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เน้นให้เห็นความสาคัญของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
4. ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้สังคมเปลี่ยนไป ผู้เรียน
เกิ ด ความจ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ความรู้ ทั ก ษะใหม่ และต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเจตคติ ใหม่ ท าให้ เกิ ด ความ
จาเป็นต้องสร้างคุณธรรมและความคิดใหม่เพื่อให้คนในสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้ โดยการใช้การศึกษาทาหน้าที่สร้างประชาชนที่มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะปรับตัว
เข้ากับสังคมที่มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรที่นามาใช้
จึงจาเป็นต้องมีความสอดคล้อง
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5. ข้อมูลพื้นฐานทางสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขในสังคม
สภาพปัญหา และแนวทางหาการแก้ไขในสังคม เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญที่ต้องศึกษา
สังคมไทยในปัจจุบันกาลังประสบปัญหายุ่งยากหลายประการ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ นั้น มีทั้งระยะสั้นระยะ
ยาว และการแก้ปัญหาก็อาจทาชั่วคราวหรืออย่างถาวร การจัดการการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึง
เป็นเรื่องสาคัญ ที่นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา แล้วนามาสร้างเป็นหลักสูตร ปัญหาสาคัญ ๆ ที่ควร
ศึกษา คือ
5.1 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
การขยายตัวของอุตสาหกรรม และการใช้เทคโนโลยี ทาให้เกิดปัญหาสภาวะทาง
สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติในสังคมไทย เช่น ปัญ หาการทาลายป่า ปัญ หาความเสื่อมโทรมของดิน
ปัญหาน้าเสีย และอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัญหาข้า งต้นนั้นสมควรที่จะได้ศึกษา
ถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เช่น
การกาหนดเนื้อหาในเรื่องสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ฉลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่จะปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นต่อผู้เรียน
5.2 ปัญหาทางด้านสังคม
ในปั จ จุ บั น ในสั งคมไทยมั ก จะเกิด ขึ้น หลั งจากการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากความเจริญทางวัตถุและวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วด้ วยอิทธิพล
ของการสื่อสาร เฉพาะในวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดระหว่างหนุ่มสาว
กั บ ผู้ ใหญ่ ที่ ยึ ด มั่ น วั ฒ นธรรมเดิ ม ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ปั ญ หาทางเพศ ปั ญ หา
อาชญากรรม ซึ่งการศึกษาปัญหาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรเพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถ
ดารงอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและไม่เกิดปัญหา
5.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
โดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะ
ยากจนและมีการศึกษาต่า ประชาชนเกิดการว่างงาน การย้ายถิ่นฐานทากินจากชนบทสู่เมือง สิ่ ง
เหล่ านี้เป็น ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ยาวนานของประเทศ เพราะฉะนั้นในการพัฒ นาหลักสูตรควรได้
ศึกษาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อที่จะได้นาข้อมูลทางเศรษฐกิจที่
ได้มาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และแนวโน้มการพัฒ นาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยกาหนดจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร การสร้างหลั กสู ต รรายวิชา เพื่ อให้ ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทาให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ สามารถออกไป
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ประกอบอาชีพ และสามารถดารงอยู่ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยไม่เป็นปัญหา
หรือภาระของสังคม
5.4 ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง
สภาพปัญหาด้านการเมืองการปกครองของไทยเป็นมายาวนาน สมควรที่การศึกษา
จะเข้ า ไปมี บ ทบาทในการพั ฒ นาทางด้ า นการเมื อ ง คื อ การให้ ค วามรู้ แ ละปลู ก ฝั ง ในเรื่ อ งของ
ประชาธิปไตย เพราะประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นชนบทยัง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยไม่ ดีพอ นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสานึกและความ
รับผิดชอบต่อวิถีทางแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าไปมีบทบาททางด้านการเมืองยังเป็น
เรื่องของคนกลุ่มน้อย ในเมื่อผู้ได้รับการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างดี
ยังขาดความสานึกและความรับผิดชอบเช่นนี้ จึงควรที่นักพัฒนาหลักสูตรจะได้ตระหนักและพัฒนา
หลักสูตร เนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบต่อการเมืองการปกครองของประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องพิจารณา
ปัญหาเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจเลือกทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างคนที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
หรือคนที่จะไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมต่อไป ขั้นตอนในการพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไข มีดังนี้
1) พิจารณาปัญหาที่ระบบการศึกษาอานวยในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2) พิจารณาสาเหตุ ข้อเท็จจริงสภาพปัญหา
3) พิจารณาวิชา เนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
4) พิจารณากิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขในสังคม
สภาพปัญหา
1. ด้านสังคมวัฒนธรรม
- การแพร่ระบาดของยา
เสพติด
- การเกิดอาชญากรรม
- ปัญหาทางเพศ

34

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

- การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีทาให้สังคม/
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทาง
สังคมขึ้นอย่างมากมาย

- การสร้างความสานึกและเข้าใจ
ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
- การส่งเสริมค่านิยมที่ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมที่ดี
งาม ในการดารงชีวิตเพื่อให้
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

สภาพปัญหา
2. ด้านการศึกษา
- ผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนต่าแสดงถึงคุณภาพ
การศึกษาพื้นฐานตกต่า
- ผู้จบการศึกษาไม่
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้
หรือแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญได้
ด้วยตนเอง
3. ด้านเศรษฐกิจ
- ประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน มีผู้ว่างงาน
เกิดภาวะหนี้สิน และมีการ
ย้ายถิ่นไปทางานในเมือง
ใหญ่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ
มากมาย
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
- การตัดไม้ทาลายป่า
ความเสื่อมโทรมของดิน น้า
เสียและอากาศเป็นพิษ
ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม และการ
ดารงชีวิตประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ด้านการเมืองการ
ปกครอง
- ความขัดแย้งและการ
แบ่งแยกของคนในสังคม

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

-การจัดการเรียนการสอนยัง
ไม่ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้และการ
วัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

- การส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเป็น
รู้จักแสวงหาความรู้ แสวงหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ผัน - การส่งเสริมการเรียนรู้และความ
ผวนไปตามความเจริญ
ตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ทางด้านเศรษฐกิจและการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า
ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม

- การขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมและการใช้
เทคโนโลยี

- การส่งเสริมการเรียนรู้
คุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

- ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยใน
สังคมไทยยังมีไม่เพียงพอ

- การปลูกฝังให้ประชาชนอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสันติสุข
- การส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ
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แนวทางแก้ไข
การเมืองการปกครองและรากฐาน
ของประชาธิปไตย
- การปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบัติ
หน้าที่พลเมืองและการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล (Data)
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะนามาเป็นหลักฐานในการหาข้อยุติเป็นคาตอบต่อสิ่งที่ต้องการศึกษา
ประเภทของข้อมูล (Type of Data)
ข้อมูลจาแนกตามลักษณะได้ดังนี้
1. จาแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมา
จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ข้อมูลประเภทนี้ โดยมากจะได้มาจากการจดบันทึกจากแหล่งโดยตรง เช่น
การสัมภาษณ์ การสารวจ การทดลอง เป็นต้น
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่ม
หนึ่งกลุ่มใดได้ทาการรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้แล้ว ผู้ใช้ข้อมูลก็นาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นหลักฐานใน
การสรุปผลการศึกษา/วิจัย
2. จาแนกตามคุณสมบัติของข้อมูลเป็นเกณฑ์ สามารณแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชนิด คือ
2.1 ข้อมูลปรนัย (Objective data) เป็ นข้อมูล ที่ ได้มาจากความจริง โดยไม่ต้องผ่ าน
กระบวนการที่จะทาให้เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนความหมาย เช่น ถ้าอยากทราบความสูงของโต๊ะ ก็ใช้ไม้
บรรทัดวัดได้โดยตรง ข้อมูลประเภทนี้มักเป็นข้อมูลในระดับอัตราส่วน
2.2 ข้อมูลอัตนัย (Subjective data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการแปลความ หรือตีความของ
ผู้เก็บข้อมูลอีกทีหนึ่ง เนื่องจากเครื่องมือในการวัดไม่มีกระบวนการในการตัดสินใจในตัวเอง เช่น การ
ตีความหมายจากการสังเกต การแสดงออกของนักเรียน เป็นต้น
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3. จาแนกตามค่าการวัดของข้อมูลเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชนิด คือ
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เป็นข้อมูลที่สามารถวัดออกมาเป็นจานวน
หรือตัวเลขได้โดยตรง เช่น จานวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน คะแนนผลการสอบของนักเรียน เป็นต้น
3.2 ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ (Qualitative data) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณ
ค่าที่เป็นคุณภาพส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้อมูลนามบัญญัติ เช่น เพศ อาชีพ ศาสนา ฯลฯ
4. จาแนกตามแหล่งของข้อมูลเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชนิด คือ
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) เป็นข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลหรือ
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา เช่น ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น
4.2 ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental data) เป็นรายละเอียดส่วนประกอบภายนอก
ของบุคคล ได้แก่ สภาพแวดล้อมของบุคคล หรือของกลุ่มตัวอย่าง เช่น สถานศึกษา ที่อยู่อ าศัย การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น
4.3 ข้อมูลพฤติกรรม (Behavioral data) เป็นข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคล
แสดงออกมา ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก การกระทาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง เพราะ
มีลักษณะเป็นนามธรรม ต้องใช้การวัดทางอ้อม โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ และต้องเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูง
โดยทั่วไปในทางสังคมศาสตร์ แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ข้อมูลในด้านความรู้ ความคิด หรือด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และความถนัดต่าง ๆ
2. ข้อมูลในด้านอารมณ์หรือจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
เป็นต้น
3. ข้อมูลในด้านทักษะหรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
แสดงออก การปฏิบัติ และพฤติกรรมต่าง ๆ
ข้อมู ล หรือ ข้อ เท็ จ จริ งแต่ล ะประเภทที่ ต้ องการรวบรวม อาจจะมาจากแหล่ งต่ าง ๆ เช่ น
นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ประชาชน ครอบครัว ชุมชน หลักฐานของพฤติกรรม
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เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จั ดเป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ งในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ค วามส าคั ญ และ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นนักพัฒนาหลักสูตรจึงต้องใส่ใจและ
ให้ความสาคัญ กับ เทคนิ ควิธี และขั้น ตอนต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นอย่างมากเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทา
ให้เราสามารถได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นคน วัตถุ ปรากฏการณ์ หรื อสภาพ
ที่เรากาลั งศึก ษา ในการพั ฒ นาหลั ก สู ตร หากข้อมู ล ถูกเก็บ รวบรวมมาได้ ด้ว ยวิธีก ารที่ ไม่ มีระบบ
ระเบียบ หรือแบบแผนที่ดี ก็จะเป็นการยากที่นักพัฒนาหลักสูตรจะสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ
โดยทั่ ว ไป เทคนิ ค วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ นิ ย มใช้ มี ห ลายวิ ธี ในคู่ มื อ การพั ฒ นา
หลักสูต รฯ เล่มนี้ จะกล่าวเฉพาะวิธีที่สาคัญ 6 วิธี ได้แก่ 1) การใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 2) การ
สังเกต 3) การสัมภาษณ์ 4) การสอบถาม 5) การสนทนากลุ่ม และ 6) การทดสอบ
1. การใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
ในสถานการณ์ ท างานทั่ วไป เราสามารถพบได้ว่า มีข้อมูล เดิมมากมายที่ เราสามารถ
นามาใช้ศึกษาวิเคราะห์ได้โดยไม่จาเป็นต้องออกสารวจหรือเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ หรือบ่อยครั้งที่อาจ
มีผู้ที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการไว้แล้วภายใต้ภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของพวกเขา โดย
ที่พวกเขาไม่ได้นาข้อมูลเหล่านั้นมาทาการศึกษาวิเคราะห์หรือเผยแพร่แต่อย่างใด ดังนั้น นักวิจัยหรือ
นักพัฒนาหลักสูตรมือใหม่ อาจเริ่มต้นจากการมองหาข้อมูลในลักษณะดังกล่าวนี้ เพื่อมาพัฒนาเป็น
งานวิจัยหรือพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เช่น การนาผลการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. มาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานการวิจัยหรือการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เป็นต้น
การใช้ “ผู้ รู้” หรือ “ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น ” เป็นอีกเทคนิควิธีห นึ่งของการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
สิ่งสาคัญสาหรับเทคนิควิธีการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้นอยู่ที่การออกแบบเครื่องมือเพื่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยนักวิจัยจาต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผน
อย่างรอบคอบและชัดเจน
ข้อดีของการเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วคือเรื่องของความประหยัด ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและเวลา อย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อมูลขั้นรองหรือข้อมูลทุติยภูมิ
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(Secondary data) อาจมีจุดอ่อนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอาจเป็น อุปสรรคสาหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการแบบนี้ และในบางกรณีข้อมูลที่ได้อาจมีปริม าณน้อย ไม่สมบูรณ์ หรือขาดการจัด
หมวดหมู่ ทาให้มีความยุ่งยากต่อการใช้งาน
2. การสังเกต
การสังเกต เป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งผู้ให้ข้อมูลโดยตรง
นับว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่มีความสาคัญต่อการวิจัยหรือการพัฒนาหลักสูตรอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ ตรงตามความต้องการของผู้ วิจัยหรือผู้ พั ฒ นาหลั กสู ตร เป็น ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการ
คัดเลือก การเฝ้าดู และการจดบันทึกลักษณะพฤติกรรม หรือความเป็นไปของสิ่งหรือเรื่องที่เราศึกษา
อย่างเป็นระบบ
การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ จัดเป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
การสั งเกตพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ของครูผู้ ส อน หรือของผู้ เรีย นในสถานศึ กษา ใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เป็นต้น โดยทั่วไปการสังเกตพฤติกรรมสามารถดาเนินการได้ดังนี้
 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยหรือผู้ที่ทาหน้ าที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เราต้องการจะสังเกต เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าไปสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบาทหน้าที่การให้การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ของครูในสถานศึกษา หรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา ฯลฯ
 การสั งเกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น การสั งเกตที่ ผู้ วิ จั ย หรื อ ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ เก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เข้ าไปเฝ้ ามองอยู่ ห่ าง ๆ ในสภาพเปิ ด ทั่ ว ๆ ไป โดยไม่ ได้ เข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น แต่ อย่ างใด เช่ น ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาเฝ้ าสั งเกตพฤติกรรมแก้ไขความขัดแย้ ง
ระหว่างนักเรียนด้วยกันของครูฝ่ายปกครอง เพื่อนามาเป็นข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ
แก้ไขความขัด แย้ งระหว่างนั กเรีย นด้ว ยกั น ของสถานศึ กษา หรือ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ สร้างความ
ปรองดองของนักเรียน ฯลฯ
การสังเกตทั้งสองประเภทนี้ อาจใช้เครื่องมือที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ตามความ
เหมาะสม โดยเครื่องมือที่ใช้เพื่อการสังเกต สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบสังเกตแบบ
ไร้โครงสร้าง และแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง
การเก็บ รวบรวมข้อมูลด้ว ยการสั งเกต อาจดาเนินการโดยเปิดเผย หรือซ่อนเร้นก็ได้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเรื่องที่กาลังศึกษา อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบ
ซ่อนเร้น ในบางกรณีอาจมีปัญหาด้านจริยธรรมและข้อกฎหมายเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การสังเกตอาจ
ถูกใช้เป็นวิธีเสริมสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคอื่น ๆ เช่น นักวิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตร
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อาจใช้การสังเกตควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ หรือการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อเป็นดัชนีที่
ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเหล่านั้น ซึ่งผลที่ได้จากการสังเกตนี้ สามารถนามาใช้
เป็นข้อมูลในการวิจารณ์ผลที่ได้จากการศึกษาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากจาเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็น
จานวนมาก ก็อาจจะไม่สามารถใช้การสังเกตร่วมได้ในทุกกรณี จึงมีคาแนะนาว่า ผู้เก็บข้อมูลควรจัด
สัดส่วนของการสังเกตที่เป็นส่วนเสริมของเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับงาน
3. การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ เป็นเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิโดยอาศัยการเผชิญหน้า (face-to-face) โดยอาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวเป็นรายบุคคล
หรืออาจสัมภาษณ์ เป็ น กลุ่ มก็ได้ แต่ผู้ ให้ ข้อมูล จะให้ ข้อมูล จากปากของตนเอง ในยุคปัจจุบัน การ
สั มภาษณ์ อ าจดาเนิ น การโดยอาศัย เทคโนโลยีส ารสนเทศช่ว ย เช่ น การสั มภาษณ์ ผ่ านระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) แต่สิ่งที่สาคัญคือ จะต้องมีการเผชิญหน้ากันเสมอ และผู้ถูก
สัมภาษณ์จะต้องทาหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองเสมอ
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ อาจทาการจดบันทึกคาตอบไว้บนกระดาษ หรืออาจใช้
การบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์โดยตรงเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยมารยาทและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย/นักพัฒนาหลักสูตร หากมีการบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ นักวิจัย/นักพัฒนาหลักสูตรควร
ต้องขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนเสมอ
สิ่ งที่ นั ก วิจั ย /นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รควรให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ยวกั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์ คือ การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจมี
การตอบนอกประเด็นไปบ้าง ด้วยเหตุนี้ การจัดเตรียมลาดับและการตั้งคาถามไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบจึงเป็นสิ่งจาเป็น
โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการ
ใช้แบบฟอร์มที่มีการเตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ์ และการบริหารการสัมภาษณ์จัดเตรียมไว้อย่าง
ค่อนข้างแน่ นอนเป็น การล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้มีลักษณะการดาเนินงานที่เป็น
มาตรฐานหรือเป็นทางการมาก ผู้ให้สัมภาษณ์ทุ กคนจะตอบคาถามเดียวกัน และถามคาถามก่อนหลัง
เรียงตามลาดับเหมือนกัน ผู้สัมภาษณ์จะต้องอ่านคาถามตามลาดับในแบบสัมภาษณ์
2) การสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ความยืดหยุ่นสูง เป็นการเปิดกว้าง และไม่เป็นทางการมากนัก ผู้สัมภาษณ์จะถามเรื่องใดก่อนหรือหลัง
ก็ได้ รวมทั้งไม่จาเป็นต้องถามคาถามเหมือนกันทุกคนก็ได้ ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถ
ปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้
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3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์
ที่มีลักษณะกึ่ง ๆ ระหว่างการสัมภาษณ์แบบที่ 1 และแบบที่ 2
4. การสอบถาม
การสอบถาม ในที่ นี้ ห มายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ งปฐมภู มิ โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล นับเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัยหรือการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง
สายสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
แบบสอบถามจาแนกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1) แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended questionnaires) เป็ น ค าถามที่ ไม่ ไ ด้
กาหนดคาตอบไว้ให้เลือก แต่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบคาถามด้วยสานวนของตนเองอย่างเสรี ทาให้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่และตรงไปตรงมา
2) แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended questionnaires) เป็นคาถามที่มีคาตอบ
ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว โดยอาจเป็นการทาเครื่องหมายบางประการ เช่น () หรือ
เครื่องหมาย () เป็นต้น ลงหน้าข้อความหรือในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของตน
ซึ่งแบบสอบถามแบบปลายปิดมีหลายรูปแบบ เช่น
2.1 แบบให้เลือกตอบตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของตนเพียง
คาตอบเดียวจาก 2 คาตอบ ลักษณะคาตอบ เช่น ใช่ ไม่ใช่ ชอบ ไม่ชอบ จริง ไม่จริง ทราบ ไม่ทราบ
เคย ไม่เคย เป็นต้น
2.2 แบบให้ เลื อกคาตอบที่ ตรงกับ ความเป็ น จริ ง หรือความคิด เห็ นของตนเพี ย ง
คาตอบเดียวจากหลายคาตอบ (มากกว่า 2 คาตอบ)
2.3 แบบให้เลือกคาตอบที่ ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของตนได้หลาย
คาตอบ ดังตัวอย่าง ท่านเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคาตอบตาม
ความเป็นจริง)
ข้อเด่นข้อด้อยของการสอบถามกับการสัมภาษณ์
วิธีการ
ข้อเด่น
ข้อด้อย
การสัมภาษณ์  สามารถใช้ได้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี  จานวนผู้ถูกสัมภาษณ์มีผลต่อคาตอบ
ความรู้ดี และไม่มีความรู้
ที่ได้
 เปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อปรับ  ข้อมูลที่ได้อาจด้อยกว่าข้อมูลที่ได้จาก
ความเข้าใจในประเด็นคาถามต่าง ๆ
การสังเกต
 มีอัตราการตอบสูงกว่า เมื่อเทียบกับ
การเขียนตอบ
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วิธีการ
ข้อเด่น
การสอบถาม  ประหยัดค่าใช้จ่าย
 ผู้ตอบมักให้ความร่วมมือ และยินดี
ให้ข้อมูล เนื่องจากสามารถปกปิด
สถานะได้
 ช่วยลดความลาเอียงที่เกิดจากการ
เลือกถามคาถามที่ต่างกันในการ
สัมภาษณ์

ข้อด้อย
 ไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความรู้น้อย หรืออ่านหนังสือไม่ออก
 มักมีอัตราการตอบกลับต่า
 หากคาถามไม่ชัดเจน เข้าใจยาก
ผู้ตอบอาจตอบผิดประเด็น

จากข้อเด่นและข้อด้อยของเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ปัจจุบันนักวิจัย/นักพัฒนา
หลักสูตรจึงอาจเลือกใช้วิธีผสม (mixed method) ดังนั้น ในระยะหลัง จึงมักพบว่า งานวิจัยหรือการ
พัฒนาหลักสูตรชิ้นหนึ่ง ๆ อาจเลือกใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี
5. การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการนั่ งสนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เป็นกลุ่ม
โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจะถูกคัดเลือกจากผู้ที่ มีประสบการณ์ตรง หรือเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลที่
ต้องการได้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจึงจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะหลาย ๆ ประการที่คล้ายคลึงกัน
(Homogeneity) โดยกลุ่ ม คนเหล่ านี้ จะถู ก เชิ ญ ให้ ม าร่ ว มวงสนทนากั น อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ใน
บรรยากาศที่เหมาะสม โดยมีจานวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 8-10 คน (บางตาราระบุจานวน 6-12 คน)
องค์ประกอบของการสนทนากลุ่ม มีดังนี้
1) ประเด็นที่ต้องการสนทนา ซึ่งจะทาให้สามารถรับทราบความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ
2) แนวคาถามที่จะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้า และจะต้องมีการจัดเป็นหมวดหมู่ และลาดับ
ก่อนหลัง เพื่อป้องกันความสับสนในการสนทนา
3) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีภูมิ
หลังคล้าย ๆ กันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
4) บุคลากรที่จะดาเนินการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
 พิ ธี กร ที่ จ ะทาหน้ าที่ ถามคาถาม และน าการพู ดคุ ย รวมทั้งควบคุ มการ
สนทนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
 ผู้จดบั น ทึกการสนทนา ซึ่งจะจดทั้ งคาพู ด อากัปกริยา ท่าทาง อารมณ์
รวมทั้งการบันทึกผังการนั่งของสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนาด้วย
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 ผู้ช่วยดาเนินรายการ เป็นผู้คอยอานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สนทนา
ทุกด้าน อาทิ การบริการน้า อาหารว่าง รวมทั้งคอยควบคุมไม่ให้กลุ่มผู้สนทนาได้รับการรบกวนจาก
ภายนอก
5) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
 เครื่องบันทึกเสียง โดยจะต้องเตรียมสารองแบตเตอรี่ให้เพียงพอ
 สถานที่ ส าหรับการสนทนา ซึ่งจะต้องเป็ นสถานที่ที่ ส มาชิกรู้จัก มี ความ
สะดวกสบาย เงียบสงบไม่พลุกพล่านหรือมีเสียงรบกวน
 ของที่ระลึก เพื่อตอบแทนสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ซึ่งจะแจกให้หลัง
เสร็จการสนทนาแล้ว
 อาหารว่าง น้าดื่มระหว่างการสนทนา รวมทั้งอุปกรณ์เสริมการพูดคุย อาทิ
รูปภาพ เอกสาร หนังสือ ฯลฯ
 ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ไม่ควรเกินกว่า 2 ชั่วโมงโดยประมาณ
การดาเนินการสนทนากลุ่ม
1) เชิญสมาชิกเข้าห้องที่จัดเตรียมไว้ หากเป็นห้องที่ใหญ่ และสมาชิกนั่งห่างกัน อาจ
ต้องมีระบบเสียงเข้ามาช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นชัดเจน
2) ควรมีป้ายชื่อ (อาจเป็นชื่อจริงหรือชื่อสมมุติก็ได้) สาหรับสมาชิกทุกคน โดยวางป้าย
ชื่อไว้ด้านหน้าเพื่อให้สามารถเรียกชื่อกันได้
3) เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการแนะน าตนเองและที ม งาน โดยพิ ธี ก รจะชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
สนทนา พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าจะมีการบันทึกเสียงไว้ด้วย
4) สร้างบรรยากาศ สร้างความคุ้นเคย และเริ่มคาถามตามลาดับที่เตรียมไว้
5) เปิดโอกาสให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพิธีกรต้องคอยกระตุ้นให้
สมาชิกได้แสดงความเห็นอย่างทั่วถึง รวมทั้งคอยจากัดเวลาสาหรับสมาชิกบางรายที่ใช้เวลามากเกินไป
ในการแสดงความคิดเห็นหรือคอบครอบงาความคิดผู้อื่น
6) เมื่อได้พูดคุยจนครบประเด็น และถึงเวลาที่ต้องยุติ (ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง) พิธีกร
กล่าวยุติการสนทนา กล่าวขอบคุณ และแจกของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
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6. การทดสอบ
การทดสอบ เป็นเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ใช้วัดความสามารถด้าน
สติ ปั ญ ญาของกลุ่ มตั ว อย่ างหรือ ผู้ ถู กทดสอบ อาจจะใช้แ บบทดสอบหรือ ข้อสอบที่ มี อ ยู่แล้ ว หรือ
สร้างใหม่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบแบบปรนัย เป็นต้น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งที่ช่วยให้ นักวิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรได้ข้อมูล
ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษาและข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
หลายชนิด แต่ละชนิดจะมีลักษณะและชื่อที่ใช้เ รียกแตกต่างกันไป เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เป็นต้น ซึ่งจะขอกล่าวถึงเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้อง
กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นาเสนอไปข้างต้น คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
บันทึกประเด็นการสนทนา และแบบทดสอบ
1. แบบสังเกต
แบบสังเกต (Observation form) เป็นเครื่องมือการวิจัยประเภทหนึ่งที่ถูกนามาใช้เพื่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และกาย (การสัมผัส
ด้วยร่างกาย) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาใช้อธิบายเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยวิจัยที่กาลังศึกษา สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือการวิจัยประเภทผสม (Mixed Method) โดยทั่วไป การสังเกตจะต้องดาเนินการในลักษณะที่ผู้
ถูกสังเกตไม่รู้ตัว เพื่อการหลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ที่ไม่เป็นไปตามปกติ
หรือเป็นธรรมชาติ ในการใช้เครื่องมือประเภทนี้ ผู้ที่ทาหน้าที่สังเกตควรแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมใน
การเข้าไปสังเกตเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องและใกล้เคียงสภาพธรรมชาติ หรือความเป็นปกติให้มาก
ที่สุด
เครื่องมือที่ใช้เพื่อการสังเกต สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1) แบบสั ง เกตแบบไร้ โ ครงสร้ า ง (Unstructured Observation Form) เป็ น แบบ
สังเกตที่ไม่มีโครงสร้างหรือรูปแบบแน่นอนตายตัว แต่มักขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตัวผู้สังเกตเอง
โดยอาจมีลักษณะเป็นหัวข้อ หรือประเด็นเพื่อการสังเกตแบบง่าย ๆ
2) แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation Form) เป็นแบบสังเกตที่
มีโครงสร้างหรือรูปแบบแน่นอนตายตัว โดยอาจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) หรือแบบคาถามปลายเปิด ก็ได้ ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่างแบบสังเกตแบบมีโครงสร้างประเภทตรวจสอบรายการ
แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคา
(การทดลองขั้นหนึ่งต่อหนึ่ง)
ตามโครงการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
..............................................................
สถานศึกษา : กศน.อาเภอ........................................................... จังหวัด.....................................................
กศน.ตาบล/ศศช...........................................................................................................................................
ผู้เรียนคนที่ ...... : ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................
เรื่องที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ : วันที่..............เดือน....................................................พ.ศ..............................
เรื่องที่............ : ..........................................................................................................................................

ที่

ประเด็นสังเกต

1

ทาหน้าฉงนหรือสงสัยหรือขมวดคิว้

2

แสดงอาการเงียบผิดปกติ

3

มีข้อสงสัยและซักถาม

4

แสดงอาการเกาศีรษะ

5

มีความกระตือรือร้น สนใจเนื้อหา

ความถี่ของพฤติกรรม
รอยขีดแสดง ความ
จานวนครั้ง
ถี่

บันทึกข้อสังเกต

2. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นเครื่องมือการวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่ถูกนามาใช้
เพื่ อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสนทนา ซึ่ งอาจเป็ น การถามและตอบกั น โดยตรงแบบ
เผชิญหน้า (face-to-face interview) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (telephone interview) ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้
ถามจะมีฐานะเป็นผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) ส่วนผู้ตอบจะมีฐานะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee)
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แบบสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่
1) แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ใช้กับ
การสัมภาษณ์ที่มีการกาหนดโครงสร้างของข้อคาถามต่าง ๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้ว โดย
มักจะจัดพิมพ์ไว้เป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ใช้ประกอบการซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ทุก ๆ คน
ด้วยข้อคาถามชุดเดียวกัน ตามที่กาหนดไว้ในแบบสั มภาษณ์ โดยผู้ สัมภาษณ์ จะเป็นผู้ ทาหน้าที่จด
บั น ทึ ก ค าตอบทั้ งหมดของผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ล งในแบบสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยตนเองหรื อ อาจใช้ ก ารอั ด เทป
ประกอบเมื่อยุติการสัมภาษณ์แล้ว ถ้าการจดบันทึกไม่ชัดเจนหรือบันทึกไม่ทันผู้สัมภาษณ์จะกลับมา
เปิดเทปเพื่อเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
2) แบบสัมภาษณ์ชนิดไร้โครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่
ใช้กับการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างหรือไม่มีการสร้างข้อคาถามที่ต้องการจะเก็บข้อมูลไว้ก่อนหน้า แต่
อาจจัดทาไว้เพียงเป็นประเด็นหรือแนวข้อคาถามอย่างคร่าว ๆ ซึ่งไม่มีรูปแบบที่แน่นอนไว้เพื่อให้ผู้
สัมภาษณ์ใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยหรือซักถามกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละ
คนอาจจะได้รับ ข้อคาถามในลั กษณะที่มีความยืดหยุ่นแตกต่างกัน แต่ทุกคาถามก็ยังคงจะต้องอยู่
ภายใต้ประเด็นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ผู้สัมภาษณ์จึงจาเป็นจะต้องมีความรู้ใน
เรื่องที่กาลังทาวิจัย และความสามารถในการตั้งคาถามให้ตรงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูล และ
ในทานองเดียวกับ การสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ผู้สั มภาษณ์ จะเป็นผู้ ทาหน้าที่ จดบันทึกคาตอบ
ทั้งหมดของผู้ถูกสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วย
3) แบบสั ม ภาษณ์ ชนิ ด กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured Interview) เป็ น แบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้กับการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะการสัมภาษณ์ที่อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กับ การสั มภาษณ์ แบบไร้ โครงสร้าง ดังนั้ น แบบสั มภาษณ์ ส าหรับการสั มภาษณ์ แบบนี้ จึงมักไม่ มี
รูปแบบที่แน่นอน แต่จะมีลักษณะผสมผสานระหว่างโครงสร้างข้อคาถามและการกาหนดประเด็น
คาถามไว้ล่วงหน้า โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนี้ นิยมใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งต้องการ
ความยืดหยุ่นของข้อประเด็นคาถามเพื่อการเก็บข้อมูล ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่ครอบคลุม
ประเด็นศึกษาอย่างครบถ้วน
ส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์ โดยทั่วไป แบบสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนนา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/หลักสูตร ได้แก่ ชื่อโครงการ/ชื่อหลักสูตร เป็นต้น
ส่วนผู้สัมภาษณ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ และสภาพทั่วไปของการสัมภาษณ์
ได้แก่ ชื่อ สกุลของผู้สัมภาษณ์ วัน/เวลา/สถานที่ ที่ใช้สัมภาษณ์
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ส่ ว นผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ เช่ น ชื่ อ สกุ ล ของผู้ ถู ก
สัมภาษณ์ (ในกรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินยอม) หรือสถานของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส ศาสนา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการทางาน เป็นต้น
ส่วนคาถาม เป็นส่วนของข้อคาถาม (ในกรณีที่เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง)
หรือประเด็นหรือแนวข้อคาถามอย่างคร่าว ๆ (ในกรณีที่เป็นการสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง) และเนื้อ
ที่เพื่อการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์
(ส่วนนา)
ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของ กศน.ตาบล ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ Mobile Learning
(ส่วนผู้สัมภาษณ์)
ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์....................................................วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์................................
เวลา: …………………………………………………………สถานที่:..................................................................
(ส่วนผู้ถูกสัมภาษณ์)
ผู้ถูกสัมภาษณ์ :..........................................................สถานะ:..........................................................
ระดับการศึกษา:...................................................อายุงาน:..............................................................
(ส่วนคาถาม)
คาถามในการสัมภาษณ์ (กรณีที่เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง)
1. ท่านกาหนดนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของ กศน.ตาบล โดยใช้ Mobile
Learning อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของ กศน.ตาบล
โดยใช้ Mobile Learning ท่านดาเนินการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนึ่ ง ในการพั ฒ นาแบบสั มภาษณ์ ในปั จจุบั น ไม่นิ ยมการเว้นที่ ว่างไว้เพื่อ การจด
บันทึกผลการสัมภาษณ์ แต่จะใช้เทปบันทึกเสียง หรือเครื่องบันทึก MP3 บันทึกการสัมภาษณ์แทน
การจดบันทึก แล้วนาผลการบันทึกเสียงมาทาการถอดเป็นข้อความอีกครั้ง หนึ่ง ดังนั้น แบบสัมภาษณ์
ในระยะหลังจึงมีลักษณะที่สั้น ง่าย และบรรจุไว้แต่เฉพาะประเด็นคาถามเท่านั้น
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3. แบบสอบถาม
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่นิยมนามาใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากที่สุด แบบสอบถามจะมีลักษณะที่คล้ ายคลึ งกับแบบทดสอบ แต่จะเป็นการใช้เพื่อตรวจสอบ
ความคิด ความเห็น ข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยเหตุนี้ แบบสอบถามจึง
เป็ น ค าถามที่ ไม่ ต้ อ งการค าตอบถู ก หรื อ ผิ ด แต่ เป็ น การมุ่ งเน้ น การวัด ระดั บ ความคิ ด ความเห็ น
ข้อเท็จจริง หรือการปฏิบั ติ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ 2 ระดับ ไปจนถึง หลายระดับ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่า
สังเกตว่า ระดับ ของการวัดในแบบสอบถามมักจะมีลักษะเป็นเลขคี่ เช่น 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 9
ระดับ เป็นต้น
ในทานองเดียวกันแบบสอบถาม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะตามประเภทของ
คาถามที่ใช้ในแบบสอบถาม คือ
1) แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ened Questionnaire) เป็ น แบบสอบถามที่ มี
ลักษณะของการตั้งคาถาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิด ความเห็นได้อย่าง
อิสระ เพื่อให้นักวิจัย/นักพัฒนาหลักสูตรสามารถนาคาตอบซึ่งสะท้อนความคิด ความเห็น หรือทัศนะ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์เนื้อหาสาระ (Context analysis) เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยหรือ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นาหลักสูตร ข้อดีของการใช้แบบสอบถามปลายเปิด คือ การไม่ปิดกั้น
คาตอบ หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดและความเห็นได้โดย
อิสระ โดยปราศจากข้อจากัดหรือการชี้นา อย่างไรก็ตาม ในบริบทแบบไทย ๆ ซึ่งไม่นิยมแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรอาจไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ได้โดย
การใช้ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เนื่ องจากผู้ ต อบแบบสอบถามมั ก ไม่ นิ ยมตอบแบบสอบถาม
ลักษณะนี้ แต่ในหลาย ๆ กรณี ผู้วิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรอาจสามารถใช้แบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อทาการสารวจข้อมูลเบื้องต้น (pre-survey) แล้วจึงนามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และพัฒนาเป็น
แบบสอบถามปลายปิด เพื่อใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป ซึ่งแม้ว่า การสารวจข้อมูลเบื้องต้นนี้ จะต้องใช้เวลา
ไปบ้าง แต่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยหรือข้อมูลที่จะนาไปพัฒนาหลักสูตรจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ตัวอย่างแบบสอบถามปลายเปิด
จงแสดงความคิดเห็นตามความรู้ความเข้าใจของท่าน
1. ความรู้ความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพ (นอกเหนือจากอาชีพการเกษตร) ได้แก่
.........................................................................................................................................................
2. ทรัพยากรของตนเองและของชุมชนที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มผลผลิตในการประกอบอาชีพ
อะไรบ้าง
.........................................................................................................................................................
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2) แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ened Questionnaire) เป็ น แบบสอบถามที่ มี
ลักษณะของการคาถามที่ผู้วิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรได้จัดเตรียมคาตอบไว้ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงทาหน้าที่เพียงตัดสินว่า คาตอบหรือตัวเลือกใด
น่าจะเหมาะสม ถูกต้อง หรือตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมักเต็มใจตอบ
คาถามในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม การสร้างแบบสอบถามแบบปลายปิด จะมีข้อจากัดตรงที่ต้องใช้
เวลาในการสร้างนานกว่า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิด เนื่องจาก
นักวิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า ทั้งประเด็นคาถามและคาตอบให้
ชัดเจน และตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด และในบางกรณี การใช้แบบสอบถามปลายปิดก็เป็นการปิด
กั้นความคิดและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงเหตุผลประกอบ ทาให้ข้อ มูลที่เก็บรวบรวม
ได้ขาดความมีเหตุมีผลไป
โดยทั่วไป แบบสอบถามปลายปิด สามารถออกแบบได้ 3 ประเภท ตามลักษณะ
คาถามและคาตอบที่ใช้ในแบบสอบถาม ดังนี้
(1) แบบสอบถามประเภทเลื อกตอบ (Multiple Choices) เป็ นการประยุกต์ข้อ
คาถามชนิดที่มีคาตอบให้เลือกหลายคาตอบในลักษณะเดียวกับคาถามในข้อสอบแบบปรนัยหลาย
ตัว เลื อ ก โดยตั ว เลื อ กอาจมี ได้ ตั้ งแต่ 2 ตั ว เลื อ ก ไปจนถึงหลายตัว เลื อ กตามความจ าเป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจึงทาหน้าที่เพียงการตัดสอบใจเลือกคาตอบที่เหมาะสมที่สุด ที่อาจมีเพี ยงตัวเลือกเดียว
หรือหลายตัวเลือกก็ได้
ตัวอย่างคาถามแบบมีคาตอบให้เลือกหลายคาตอบ
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร....................................................................................................
 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ.............................................................................................
 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการ...........................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล (นาย/ นาง/ นางสาว)............................................................................อายุ..........................ปี
เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  - 
อาชีพ
 ลูกจ้าง  รับราชการ  ค้าขาย  เกษตรกร
 ทหาร  ธุรกิจส่วนตัว  ว่างงาน  อื่น ๆ .........................................................
การศึกษาระดับชั้น
 ต่ากว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา
 ม.ต้น
 ม.ปลาย
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรีขึ้นไป
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(2) แบบสอบถามประเภทจัดล าดับ (Ranking) เป็นแบบสอบถามที่ออกแบบข้อ
คาถาม เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจจัดลาดับตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตร
กาหนดไว้แล้ว ตามเกณฑ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ตามลาดับความต้องการ ความสาคัญ ขนาด
หรือปริมาณ เป็นต้น ด้วยการระบุตัวเลขลงในช่องว่างที่กาหนด
ตัวอย่างแบบสอบถามประเภทจัดลาดับ
กรุณาใส่หมายเลขเพื่อเรียงลาดับอาชีพที่ท่านสนใจและต้องการฝึกทักษะ( 1=ต้องการมากทีส่ ุด และ9 ต้องการ
น้อยที่สุด)
หมวดเกษตรกรรม
หมวดคหกรรม
............. เพาะเห็ด
.............เบเกอรี่
.............เลี้ยงสัตว์ ระบุ.......................
.............การทาอาหารว่าง
.............แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
.............การทาขนมไทย
.............การทาปุ๋ยหมัก
.............การทาเครื่องดื่มสมุนไพร
.............อื่น ๆ ..................................
.............การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี/ ชาย
............การตัดผมชาย
.............การตัดผม – เสริมสวย
.............การเย็บปักถักร้อย
.............การถักโครเชท์
.............อื่น ๆ ..................................

(3) แบบสอบถามประเภทมาตราประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามที่
ออกแบบข้อคาถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินข้อคาถามออกมาเป็นมาตราส่วนตามระดับ
ความคิดเห็น ระดับความต้องการหรือระดับการปฏิบัติ เป็นต้น โดยผู้วิ จัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรได้
กาหนดมาตรส่วนของคาตอบไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมาตราส่วนที่กาหนดโดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นเลขคี่
เพื่อให้มีค่ากลางจุดสมดุล
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ตัวอย่างแบบสอบถามประเภทประมาณค่า
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ที่

รายการ

1

ด้านหลักสูตร
1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกาหนดหลักสูตร
1.3 เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับปัญหาตรงกับ
ความต้องการของท่าน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ปัจจุบันแบบสอบถามประเภทมาตราประมาณค่า ได้ถูกพัฒนาให้มีลักษณะของใน
หลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น (Likert Rating Scale) มาตราประมาณค่าแบบ
ออสกูด ฯลฯ แต่ลักษณะของมาตราประมาณค่าที่เรานิยมนามาใช้ให้เก็บรวบรวมข้อมูลของ กศน. คือ
มาตราประมาณค่าแบบลิเคิร์ท
4. แบบบันทึกประเด็นการสนทนา
แบบบันทึกประเด็นการสนทนา เป็นเครื่องมือที่นามาใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยจะต้องมีการกาหนดแนวคาถามเพื่อการสนทนา
แนวคาถามเพื่อการสนทนาอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบสัมภาษณ์ กล่าวคือ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ แนวคาถามเพื่อการสนทนาแบบมีโครงสร้าง แนวคาถามเพื่อการสนทนา
แบบกึ่งโครงสร้าง และแนวคาถามเพื่อการสนทนาแบบไร้โครงสร้าง โดยแนวคาถามเพื่อการสนทนา
จะเป็นแบบใด มักขึ้นกับ ผู้นาการสนทนาเป็นหลัก และด้วยการเอื้ออานวยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
แนวคาถามเพื่อการสนทนาที่ใช้งานในปัจจุบันก็มักไม่นิยมเว้นที่ไว้จดบันทึกผลการสนทนามากนัก
หรือไม่มีเลย แต่จะใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเป็นหลัก
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ตัวอย่างประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของ กศน.ตาบล
ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ Mobile Learning
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
.........................................................................................................................................................
ประเด็นคาถาม
1. ในการจั ด การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโดยใช้ Mobile Learning ท่านได้ วิเคราะห์ ผู้ เรีย น
อย่างไร
2. การวิเคราะห์ ห ลั ก สู ต รรายวิช า (เนื้ อ หา: ง่าย/ ปานกลาง/ยาก) โดยใช้ Mobile Learning
ท่านดาเนินการอย่างไร
3. การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Mobile Learning ท่านดาเนินการอย่างไร
3.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง
3.2 พบกลุ่ม
3.3 สอนเสริม/ โครงงาน/ อื่น ๆ
4. การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่านดาเนินการอย่างไร
5. การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรม)
6. การกาหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลท่านดาเนินการอย่างไร
6.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล
6.2 การสร้างเครื่องมือวัดผล (เช่น แบบทดสอบ ใบงาน ฯลฯ)
5. แบบทดสอบ
แบบทดสอบ (Testing Items Form) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการวัดระดับสติปัญญาหรือ
ความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Ability) ของกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ถูกทดสอบ ทั้งที่
เกี่ยวกับความรู้ ความจา หรือความเข้าใจ ในลักษณะเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ความจา
หรือความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้แบบทดสอบในลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยนั้น ข้อคาถามแต่ละข้อจะถูกเรียบเรียงขึ้นมาเป็นชุด โดยมีการตั้งเกณฑ์ หรือขอบเขตของ
คาตอบที่ถูกต้องเอาไว้ล่วงหน้าอย่ างชัดเจน เพื่อให้สามารถตัดสินได้ว่า คาตอบที่กลุ่มตัวอย่างหรือผู้
ถูกทดสอบตอบนั้นถูกหรือผิด และผลของการวัดจะออกมาในรูปแบบของค่าคะแนน
แนวการสร้างแบบทดสอบที่ นิ ยมใช้ กัน มากที่ สุ ด สามารถแบ่ งออกตามลั กษณะของ
จุดมุ่งหมายในการสร้างเป็น 2 ประเภท ได้แก่
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1) แบบทดสอบ ประเภทอั ต นั ย (Subjective Test Item) ในท านองเดี ย วกั บ
แบบทดสอบประเภทอัตนัยที่ใช้ประเมินความรู้ของผู้เรียน แบบทดสอบประเภทอัตนัยเพื่อการวิจัย
หรือการพัฒนาหลักสูตร เป็นแบบทดสอบที่มีลักษณะเป็นข้อคาถามชนิดที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่าง
หรือผู้ถูกทดสอบเขียนคาตอบด้วยตนเอง แบบทดสอบประเภทอัตนัยเพื่อการเก็บข้อมูล สามารถแบ่ง
ออกได้ 3 ชนิด คือ
(1) แบบทดสอบประเภทอั ต นั ย ชนิ ด ไม่ จ ากั ด ความยาวของค าตอบ (Essayextended response) เป็น แบบทดสอบเพื่อการวิจัยหรือการพัฒ นาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบสามารถเขียนคาตอบได้อย่างอิสระตามความรู้หรือความเข้าใจของตน โดยไม่
มีการกาหนดความยาวของคาตอบ
ตัวอย่างคาถามในแบบทดสอบประเภทอัตนัยชนิดไม่จากัดความยาวของคาตอบ
-ในฐานะผู้สอนที่รับผิดชอบการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชนเผ่า ท่านได้
นาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคาไปใช้อย่างไร จงอธิบาย
(2) แบบทดสอบประเภทอัตนัยชนิดจากัดความยาวของคาตอบ (Essay-restricted
response) เป็นแบบทดสอบเพื่อการวิจัยหรือการพัฒนาหลักสูตรที่กาหนดให้กลุ่ มตัวอย่างหรือผู้ถูก
ทดสอบจะต้องเขียนคาตอบภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่ผู้วิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรกาหนดไว้
ตัวอย่างคาถามในแบบทดสอบประเภทอัตนัยชนิดจากัดความยาวของคาตอบ
-ในฐานะผู้สอนที่รับผิดชอบการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชนเผ่า และท่าน
ผ่านการอบรมการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก – สะกดคา ขอให้ท่านระบุประเด็นสาคัญของการ
สอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคามาให้ครบถ้วน
(3) แบบทดสอบประเภทอัตนัยชนิดตอบอย่างสั้นหรือแบบเติมคา (Shot answer
or Complettion) เป็นแบบทดสอบเพื่อการวิจัยที่กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบจะต้อง
เขียนคาตอบสั้น ๆ เพียงประโยคเดียว หรือเติมคาลงในช่องว่างเพื่อให้ได้ใจความที่ถูกต้อง สมบูรณ์
มากที่สุด
ตัวอย่างคาถามในแบบทดสอบประเภทอัตนัยชนิดตอบอย่างสั้นหรือแบบเติมคา
-ตามนัยแห่งมาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ
1)...........................................2)...............................................และ3).............................................
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2) แบบทดสอบประเภทปรนัย (Objective Test Item) เป็นการประยุกต์แบบทดสอบ
ประเภทปรนัยที่ใช้ในการประเมินความรู้ของผู้เรียนมาใช้เพื่อประเมินความรู้ ความเป็นปรนัยสาหรับ
แบบทดสอบ หมายถึง การที่ผู้อ่านเข้าใจคาถามตรงกัน และผู้ให้คะแนนสามารถให้คะแนนได้ตรงกัน
ดังนั้น แบบทดสอบประเภทปรนัย จึงมีลักษณะเป็นข้อคาถามที่กาหนดโครงสร้างทั้งในส่วนของข้อ
คาถามและค าตอบไว้แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ างหรือผู้ ถู กทดสอบตั ด สิ น ใจเพี ย งเลื อ กค าตอบตาม
โครงสร้างของข้อคาถามและคาตอบที่ผู้วิจัยหรือนักพัฒนาหลักสูตรกาหนดมาให้ แบบทดสอบแบบ
ปรนัยเพื่อการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
(1) แบบทดสอบประเภทปรนั ย ชนิ ด ถู ก -ผิ ด (True-False Test Item) เป็ น
แบบทดสอบเพื่ อ การวิจั ย หรือ การพั ฒ นาหลั กสู ต รที่ กาหนดให้ ก ลุ่ มตั ว อย่างหรือผู้ ถูก ทดสอบท า
เครื่องหมาย (ถูก) หรือ  (ผิด) ตามความรู้หรือความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบ
ตัวอย่างคาถามในแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด
จงทาเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูก และ  หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าผิด
......................1) คาที่ขีดเส้นใต้ นพรัตน์สะกดด้วยมาตราสะกด แม่กด
......................2) จาก อ่านว่า จอ-อา-จา-จา-กอ-จาก
(2) แบบทดสอบประเภทปรนัยชนิดจับคู่ (Matching Test Item) เป็นแบบทดสอบ
เพื่อการวิจัยหรือการพัฒนาหลักสูตรที่กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบทาการจับคู่ประเด็น
คาตอบด้านซ้ายมือ และด้านขวามือที่ มีค วามเกี่ยวข้องกั น ตามประเด็ นเนื้ อหาสาระเพื่ อเป็ น การ
ทดสอบความรู้หรือความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบ
ตัวอย่างคาถามในแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่
จงจับคู่คาที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเขียนตัวอักษรของข้อด้านขวามือใส่ในที่ว่างหน้าข้อด้านซ้ายมือ
................................1) ครู กศน.ตาบล
ก) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
................................2) ผู้เรียน
ข) มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้
ค) มีสถานะเป็นนิติบุคคล
3) แบบทดสอบประเภทปรนัยชนิดหลายตัวเลือก (Multiple-Choise Test Item) เป็น
แบบทดสอบเพื่อการวิจัยหรือการพัฒ นาหลั กสูตรที่กาหนดให้ กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบเลือก
คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวหรือหลาย ๆ ตัวเลือก ตามประเด็นเนื้อหาสาระเพื่อใช้ทดสอบ
ความรู้หรือความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกทดสอบจากกลุ่มคาตอบหลาย ๆ คาตอบที่ผู้วิจัยหรือ
นักพัฒ นาหลั กสู ตรได้กาหนดไว้ ให้ ส าหรับ คาถามแต่ละข้อ ซึ่งโดยทั่วไปคาถามแต่ล ะข้อ อาจจะมี
คาตอบที่เป็นตัวเลือกประมาณ 4-5 ตัวเลือก
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ตัวอย่างคาถามในแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดหลายตัวเลือก
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว
1. ข้อใดเขียนผิด
ก. สวดมนต์
ข. นิมนต์
ค. ทาวัตร์
ง. อาสนะ

ดังนั้น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงมีความสัมพันธ์กัน
กล่าวคือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ถ้า
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ผู้ มาใช้บริการของ กศน.ตาบล ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่อ่านออก เขียนได้ และอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็น แบบ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจการบริการของ กศน.ตาบล หากใช้สอบถามอาจประสบข้อจากัดในเรื่องของ
การอ่าน การเขียนของผู้ใช้บริการ
ในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจพิจารณาได้ดัง
ตัวอย่าง
วิธีการ
เครื่องมือ
การนาเครื่องมือไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสังเกต
แบบสังเกต
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยสังเกตพฤติกรรมของ
คนหรือสัตว์ แล้วบันทึกในแบบสังเกต ซึ่งควร
กาหนดรายการที่จะสังเกตเอาไว้ การสังเกตจะ
ได้ผลดี ถ้าทาโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว จะได้ข้อมูล
เชิงคุณภาพ แต่สามารถแปลงเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณได้ ในกรณีที่เป็นการสังเกตสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ หรือโครงสร้างทางวัตถุ เช่น ศึกษา
สภาพชุมชน การจัดร้านค้า หรือการจัดสานักงาน
ผู้สังเกตจะบันทึกสิ่งที่สังเกตพบหรือเห็นลงใน
แบบสังเกต และมักมีการบันทึกแผนที่ หรือ
แผนผังด้วย
2. การสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนา สอบถาม
ปากเปล่า โดยมีการบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์
ซึง่ ควรกาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า
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วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือ

3. การสอบถาม

แบบสอบถาม

4. การสนทนากลุ่ม
(Focus Group)

แบบบันทึกประเด็น
การสนทนา

5. การทดสอบ

แบบทดสอบ

การนาเครื่องมือไปใช้
ข้อมูลที่ได้เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ความ
ต้องการ สภาพปัญหา เป็นต้น โดยให้ผู้ตอบเขียน
หรือเลือกคาตอบ ซึ่งคาตอบนี้ไม่มีถูกหรือผิด
อาจจะถามนักศึกษา ครู ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน
หรือคนในชุมชน ข้อมูลที่ได้เป็นทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน
15 คน) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งควรกาหนด
ประเด็นการสนทนาไว้ล่วงหน้า เช่น การเชิญ
นักศึกษาและครูมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาการใช้
ชุดวิชาและหาแนวทางแก้ไข จะได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นการวัด
ความสามารถด้านสติปัญญา อาจจะใช้
แบบทดสอบหรือข้อสอบที่มีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่
โดยให้ผู้ให้ข้อมูลเขียนคาตอบ จะได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบแบบ
ปรนัย เป็นต้น

นอกเหนือจากวิธีการเก็บรวบรวบข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิควิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีห่ น่วยงาน/สถานศึกษา กศน.นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน คือ การจัดเวทีประชาคม
ประชาคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนด้วย
ตนเอง เป็ น เวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง (ไม่ใช่โต้เถียง) เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การแก้ไข
ปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การกาหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีวัต ถุป ระสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์ ห รือ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มี 2 ลักษณะ คือ
1) อย่างเป็นทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม
2) อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนากลุ่มเล็กในศาลาวัด การพบปะพูดคุยอาจเป็นครั้งคราว
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วิธีการและเทคนิคการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
 วงจรขั้นตอนการดาเนินการ

1. ขั้นเตรียมการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัดและทีมงานดาเนินงานเวทีประชาคม เข้าใจถึงสภาพปัญหา
ของหมู่บ้าน ตาบล ชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ของผู้คน
ในชุมชน เพื่อนาไปสู่การจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ตาบล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลชุมชน
โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชน จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือศึกษาข้อมูล
ด้านลึกเพิ่มเติมจากชาวบ้ าน กลุ่มผู้ นาที่เป็นทางการและไม่เป็น โดยทางการ โดยการพูดคุย ร่วม
กิจกรรมข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดเวทีประชาคม
1.2 การกาหนดทีมดาเนินงาน
1.2.1 ทีมดาเนินงาน ควรมีผู้นาชุมชนเข้าร่วมด้วย เรียนรู้เรื่องประชาคมตั้งแต่
เริ่ ม แรกในอนาคต ในอนาคตผู้ น าเหล่ า นี้ อ าจจะเป็ น ผู้ จั ด เวที ป ระชาคมได้ เอง จ านวนของที ม
ดาเนินงาน จะมีจานวนมากน้อยกับขนาดของเวที (จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวที ) อาจจะเริ่ม
ตั้งแต่ 30 คน หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความเหมาะสม
1.2.2 ผู้ดาเนินการในการจัดเวที ควรประกอบด้วย
1) ผู้กระตุ้นนา ทาหน้าที่หลักในการดาเนิ นการตามประเด็นที่ได้เตรียมมา
และปรับตามสถานการณ์
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2) ผู้ส ร้างบรรยากาศทาหน้าที่ช่วยและเก็บตกจากผู้กระตุ้นหลักของทีม
หลงลืมหรือพลาด รวมทั้งเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้ตื่นตัวไม่น่าเบื่อ
3) ผู้สังเกตการณ์ ทาหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมเวที ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ และสร้างสรรค์บรรยากาศ
4) ผู้อานวยความสะดวก ทาหน้าที่ในด้านการบริหารอุปกรณ์ ที่ผู้เข้าร่วม
เวทีต้องการตามขั้นตอนของเทคนิคที่ใช้
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะถู ก ก าหนดจากผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ชน มาเป็ น
แนวทางในการกาหนด
1.4 การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้ข้อมูล และผลวิเคราะห์ ซึ่งจานวนกลุ่มเป้าหมายควรอยู่ระหว่าง 30–50 คน
ผู้ที่เข้าร่วมเวทีควรประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ผู้อาวุโส ผู้ นาท้องถิ่น ผู้น า
ธรรมชาติ อาสาสมัคร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิก อบต.
1.5 ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม
พิจ ารณาตามความเหมาะสม อาจจะเป็นเพียง 1 วัน 2 วัน หรือ 3 วัน สุดแล้ ว
แล้วแต่ประเด็นในการพูดคุย เวลาในการประกอบอาชีพ
1.6 ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคมที่สาคัญ ๆ คือ
1) การค้นหาความคาดหวังของชุมชน
2) การเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน
3) การค้นหาปัญหาของชุมชนและแนวโน้มของอนาคต
4) การค้นหาโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
5) การค้นหาเพื่อนร่วมพัฒนาทั้งในและนอกชุมชน
6) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
7) การวางแผน วางโครงการ และกิจกรรม
8) การแบ่งงานเพื่อการปฏิบัติ ให้เป็นตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนด
สาหรับเทคนิคที่ใช้ในการจัดเวทีประชาคม ทีมงานต้องเลือกเทคนิคตามความเหมาะสม
ของชุมชนนั้น

58

2. ขั้นดาเนินการ
กิจกรรม
1. สร้างความคุ้นเคย
1.1 แนะนาตัว
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
1.2 ละลาย
พฤติกรรม
2. แจ้งวัตถุประสงค์และ
ข้อตกลงร่วมกันในการ
ประชุม

3. กาหนดความ
คาดหวัง

4. การให้การศึกษา
ชุมชน

วิธีการ/เทคนิค

สื่อ/อุปกรณ์

- ปรับใช้ตามความ
เหมาะสม เช่นเกมที่
เสริมสร้างความคุ้นเคย
ต่างๆ เพลงการปรบมือ
การพูดคุย ฯลฯ

- สื่อที่ใช้ในการประกอบ
เกม เพลงอื่น ๆ เท่าที่
จาเป็น

- พูดคุย
- เขียนใส่บัตรคา
- นาเสนอบัตรคาติด
แผ่นกระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
- สรุปรวมเป็นข้อตกลง
ของที่ประชุม
- แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดม
สมอง หาความคาดหวัง
ของกลุ่มโดยเขียนลงใน
บัตรคา
- สรุปผลรวมผลความคิด
ของกลุ่มย่อยเป็นของที่
ประชุมใหญ่
- สะท้อนภาพรวมของ
ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่ม
องค์กร การประกอบ
อาชีพ ทรัพยากร
ประเพณี วัฒนธรรม
ความผูกพันธ์ ของชุมชน

- ปากกาเคมี
- บัตรคา
- กระดาน/ฟลิปชาร์ท
- เทปกาว

หมายเหตุ

- ปากกาเคมี
- บัตรคา
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
- เทปกาว

- ปากกาเคมี
- บัตรคา
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
-เทปกาว
-ผู้อาวุโส /ปราชญ์
ชาวบ้าน

-อาจให้วาดแผนที่
ภาพรวมชุมชน
โดยปราชญ์
ชาวบ้านอาวุโสเล่า
ให้ฟัง
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กิจกรรม

วิธีการ/เทคนิค

สภาพปัญหา โดยใช้
เทคนิคการกระตุ้นที่
เหมาะสม
5. ค้นหาความปัญหา - ใช้ระดมสมอง
ร่วมกัน
- ให้มีอาสาสมัครรวบรวม
ความคิดจากการระดม
สมองเพื่อสรุปต่อที่
ประชุมใหญ่ของเวที
- นาเสนอโดยจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
6. ค้นหาความหวังและ - ผู้เข้าร่วมเวทีต้อง
โอกาส
กาหนดปัญหา

7. ค้นหาสิ่งดีในชุมชน

8. ค้นหาเพื่อนร่วม
พัฒนา

- ปากกาเคมี
- บัตรคา
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
- เทปกาว

หมายเหตุ

-เพื่อหาปัญหา
ชุมชนทุกแง่มุมทั้ง
ด้านศรษฐกิจ
สังคม การเมือง
การปกครอง
ศาสนา วัฒนธรรม

- ปากกาเคมี
- บัตรคา
- กระดาน/ฟลิปชาร์ท
- เทปกาว
- ให้ผู้ร่วมประชุมเสนอสิ่ง - กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ดีที่มีอยู่ในชุมชนว่ามี
ชาร์ท
อะไรบ้าง
-ปากกาเคมี
-เทปกาว
- ชี้แจง กระตุ้น ให้ช่วย - ปากกาเคมี
ค้นหา
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
- สรุปประเด็นลงใน
ชาร์ท
กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิปชาร์ท -เทปกาว

9. กาหนดเป้าหมายการ - ผู้เข้าร่วมประชุมร่วม
พัฒนา
กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา โดยคานึงถึงปัจจัย
เชิงบวก
10.ร่วมกันวางแผน
- ผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกัน
วางโครงการ
กาหนดแผนโครงการ
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สื่อ/อุปกรณ์

- ปากกาเคมี
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
-เทปกาว
- บอร์ดภาพรวมของ
ชุมชนทั้งหมด

-สามารถกาหนด
วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้เลย
-ผู้ดาเนินการต้อง
กระตุ้นเพื่อให้เกิด

กิจกรรม

วิธีการ/เทคนิค

และกิจกรรม เขียนลงใน
กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิปชาร์ท
จัดหมวดหมู่โครงการ
กิจกรรม ออกเป็น 3
ประเภท
1) ประเภทดาเนินการ
เองได้
2) ประเภทต้อง
ดาเนินการร่วมกับผู้อื่น
3) ประเภทรัฐเป็น
ผู้ดาเนินการให้ โดย
ผู้ดาเนินการและผู้ร่วม
เวทีสรุปแผน โครงการ
และกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุผล
10. เลือกกลุ่มแกนเพื่อ - เปิดโอกาสให้ที่ประชุม
รับผิดชอบดาเนินการ เลือกกลุ่มแกนรับผิดชอบ
ตามโครงการ
ปฏิบัติการตามโครงการที่
กาหนด

สื่อ/อุปกรณ์
- ปากกาเคมี
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
- เทปกาว

หมายเหตุ
โอกาสดีๆในการ
แก้ปัญหา

- ปากกาเคมี
- กระดาษปรุ๊ฟ/ฟลิป
ชาร์ท
- เทปกาว

3. ขั้นการประเมินและติดตามผล
3.1 ผู้ดาเนินการและผู้เข้าร่วมเวที ร่วมกันสรุปผลการจัดเวทีประชาคม และประเมิน
จุดเด่น จุดด้อย ข้อบกพร่อง สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขสาหรับการจัดเวทีครั้งต่อไป ตลอดจนนาผลงานที่
ปรากฏในระหว่างการจัดเวทีประชาคม จัดเข้าแฟ้มข้อมูล และแสดงผลการดาเนินการเวทีประชาคม
ให้ผู้เข้าร่วมประชาคมหรือผู้ที่สนใจทราบ
3.2 เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ประสานทุกภาคส่วน องค์กรต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกลุ่มแกนที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ และเพื่อเป็นการการให้กาลังใจ
แก่กลุ่มแกนด้วย พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ
3.3 เจ้าหน้าที่ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการจัดเวทีประชาคมครั้ง
ต่อ ๆ ไป
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 สิ่งที่ควรคานึงในการจัดเวทีประชาคม
1. ก่อนดาเนิ น การจั ดเวทีป ระชาคม ในแต่ละกิจกรรม ผู้ดาเนินการและที มงานจะต้อง
ศึกษาชุมชนให้ชัดเจนทุกแง่มุม ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดประเด็นเนื้อหา วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ให้
ถูกต้องเหมาะสม
2. การเลือกวิธีการ และเทคนิคการจัดเวทีประชาคม สามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับความถนัด ความสามารถของผู้จัดและกลุ่มเป้าหมายได้
3. กระบวนการจัดเวทีประชาคม ไม่ว่าจะดาเนินการในระดับใดจะต้องยึดขั้นตอนตาม
กระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาชุมชน 2) ให้การศึกษาชุมชน 3) การวางแผน
4) การดาเนินการ และ 5) การติดตามประเมินผล (โดยต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม)
4. ต้องใช้ทีมงานหลายคนในการจัดเวทีประชาคม
5. ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้ นฐานชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในสังคม ด้วย
เครื่องมือเก็บรวบรวบข้อมูล และเทคนิควิธีการต่าง ๆ แล้วทาการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลแต่ละ
ด้านในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลลงในตารางวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา/
ความต้ อ งการ สาเหตุ และแนวทางแก้ ไข เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการจั ด ท าและพั ฒ นา
หลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะขอใช้ตัวอย่างในการ
นาเสนอการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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กรณีตัวอย่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ต่ อไปนี้ เป็น ตั วอย่า งของการเก็บ รวบรวมข้ อมูลของ กศน.ตาบลบ้า นแลง โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดเวทีประชาคม การสนทนากลุ่ม การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบการรู้หนังสือ เป็นต้น โดยจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง อาทิ
ประชาชน นักศึกษา กศน. ผู้นาชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทั้งข้อมูลที่
เป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ตามข้อมูลที่จะนาเสนอต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐานของตาบลบ้านแลง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอเมืองลาปาง
ระยะทางห่างจากที่ว่าอาเภอเมืองลาปาง ประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงสายลาปาง-งาว
และถนนทางหลวงสายลาปาง-กิ่วลม เลขที่ 294 หมู่ที่ 2 บ้านสบมาย ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
1.2 เนื้อที่
พื้นที่ของตาบลบ้านแลงมีประมาณ 329,885 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
206,178 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.52 ของพื้ น ที่ ทั้ งอ าเภอ (อ าเภอเมื อ งล าปาง มี พื้ น ที่ 1,156,623
ตารางกิโลเมตร) แยกเป็นลักษณะดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง) ประมาณ 176,687 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 86 ของจานวนพื้นที่ทั้งตาบล
2. พื้ น ที่ ส วนป่ า ขององค์ การอุต สาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ประมาณ 20,522 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 10 ของจานวนพื้นที่ทั้งหมด
3. พื้นที่เพาะปลูกและการเกษตร ประมาณ 7,169 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้ง
ตาบล
4. พื้นที่ที่อยู่ อาศัยและสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 1,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1
ของจานวนพื้นที่ทั้งตาบล
โดยตาบลบ้านแลงมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
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ทิศเหนือ ติดต่อตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ ตาบลเมืองมาย (บ้านแม่เบินและบ้าน
ไผ่งาม) ตาบลบ้านสา อาเภอแจ้ห่ม รวมระยะทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะจังหวัดลาปาง รวมระยะทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 17 กิโลเมตร
ทิศ ใต้ ติดต่อตาบลบ้ านเสด็จ (บ้านทรายมูล บ้านจาค่า ) อาเภอเมืองล าปางรวม
ระยะทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิ ศ ตะวัน ตก ติ ด ต่อ ต าบลบุ ญ นาคพั ฒ นา (บ้ านบุ ญ นาค บ้ านแลง) อาเภอเมื อ ง
จังหวัดลาปาง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศตาบลบ้านแลง มีลักษณะเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
สงวนแห่งชาติ ร้อยละ 86 และเขตป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร้อยละ 10
และมีพื้นที่เหลือร้อยละ 3-4 เป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยมีแม่น้าลาห้วยที่สาคัญไหลผ่าน ได้แก่
แม่น้าวัง ลาห้วยแม่มาย ลาห้วยแม่อาง ลาห้วยแม่ปง
ข้อมูลพื้นฐานประชากร
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585

162

บ้านสบมาย

2

478

500

978

315

บ้านศรีปรีดา

3

410

392

802

268

บ้านแม่อาง

4

392

405

797

236

บ้านคง

5

391

391

782

218

บ้านแตะ

6

208

186

394

115

บ้านปู่จ้อย

7

162

127

289

70

1

1

กลุ่มทอผ้า

1

1

จักสาน

1

1

กลุ่มผ้าบูติก

1

1

1

1

20
1

1

เครื่องใช้ใน
การเกษตร
ไม้กวาดจาก
1 19
ดอกหญ้า
23

18

1
1

อบต.

247

สถานีอนามัย

1

โรงเรียน

บ้านหัวทุ่ง

วัด

รวม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หญิง

ผู้ไม่รู้หนังสือ (คน)

ชาย

ครัวเรือน

หมู่
ที่

ชื่อหมู่บ้าน
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สถาบันทางสังคม
กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม)

จานวนประชากร

1

1

8

429

442

871

232

บ้านหาดเชี่ยว

9

305

334

689

164

บ้านวังยาม

10

174

173

347

92

บ้านหลวง

11

511

478

889

253

รวม

3,707 3,716 7,423 2,125

ลักษณะกลุ่มประชากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เด็กเล็ก 0-5 ปี
คนชรา 60 ปีขึ้นไป
คนตกงาน
คนทางานในหมู่บ้าน
คนทางานต่างถิ่นชั่วคราว
คนย้ายถิ่นเกิน 6 เดือน
เด็กในวัยเรียน
คนอายุ 15 - 59 ปี

20

1

1

1

1 17 การทาปลาส้ม

1

1

1

5 97

อบต.

บ้านแม่ฮาง
น้าล้อม

สถานีอนามัย

รวม

โรงเรียน

หญิง

วัด

ชาย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่
ที่

ครัวเรือน

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ไม่รู้หนังสือ (คน)

สถาบันทางสังคม
กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม)

จานวนประชากร

จักสาน

1

10 6

ลักษณะกลุ่มประชากรรายหมู่บ้าน
รวม
เพศ
จานวน ร้อยละของประชากรทั้งหมด
ชาย หญิง
(คน)
8
10
18
3.00
36
53
89
14.83
8
7
15
2.50
133
119
252
42.00
21
22
43
7.17
19
28
47
7.83
56
57
113
18.83
166
173
339
56.50

2. ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง
ชุมชนตาบลบ้านแลงเป็นชุมชนขนาดกลาง มีลักษณะทางการเมืองการปกครองที่
ค่อนข้างเข้มแข็ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการศึกษา จากการสังเกต
และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบไม่เป็นทางการพบว่า ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจการพัฒนา
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หมู่บ้าน ตาบล เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการประชุมหมู่บ้าน ตาบล หรือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือแม้แต่การพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ทุกคนจะพูดคุยหารือแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างหลากหลายในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น การพัฒนาอาชีพ
ของแต่ละหมู่บ้าน การพัฒนาโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน ให้การสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้แก่ สวนป่าชุมชน ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยไม้สาคัญ
ทางเศรษฐกิจ เขื่อนกิ่วลมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทรัพยากรดินขาวซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สาคัญที่
มีอยู่ในชุมชนค่อนข้างมากเหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งผู้นาชุมชนเล่ าว่า ในการประชุมหมู่บ้าน ตาบล หรือการ
จัดกิจกรรมชุมชนต่าง ๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมทุกครั้งเพราะทุกคนคิดว่า
หมู่บ้านตาบลของตนเองเป็นเพียงตาบลเล็ก ๆ อยู่ไกลเมือง ประชาชนยังต้องการพัฒนาหลายด้าน จึง
ต้องร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านให้ทัดเทียมหมู่บ้ านตาบลอื่น หากมีการประชุมหรือจัดกิจกรรมในชุมชน
จึงมีประชาชนมาร่วมมือค่อนข้างมาก แสดงถึงความร่วมมือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน
ผู้นาชุมชนที่ต้องการการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน
นอกจากนั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชนทุ ก หมู่ บ้ า นต าบลจะให้
ความสาคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการดาเนินงาน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ
แบบแผน และหลักการในการปฏิบัติค่อนข้างชัดเจน เช่น สร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลรักษาป่าต้นน้าลา
ธาร กาหนดบทลงโทษทางสังคม จนสามารถลดจานวนการลักลอบตัดไม้ในสวนป่าชุมชนให้หมดไปได้
ในส่วนของการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ
อบต. และผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้านจะให้ความสาคัญโดยการรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจัดให้มี
การแข่งขันการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัว
ออกไปใช้สิทธิกันค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ตาบลอื่น
จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล ผู้ น าชุ ม ชนและประชาชนในพื้ น ที่ ตาบลนี้
มีรูปแบบและภาพลักษณ์ของการเมืองการปกครองที่เข้มแข็ง ยึดหลักและการปกครองของระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเกือบ
ทุกด้าน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน และหลักการปฏิบัติงานค่อนข้างชัดเจน
3. ลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคมของหมู่บ้านเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาอาศัยกันในด้าน
การผลิต เมื่อมีการปลูกข้าวหรือเกี่ยวข้าวจะมาช่วยเหลือกันในลักษณะการลงแขก ไม่เพียงแต่การ
ช่วยเหลือกัน ในการประกอบอาชีพเท่านั้น งานในลักษณะอื่น ๆ เช่น ปลูกบ้าน สร้างวัด พัฒ นา
โรงเรียน ก็จะมาช่วยเหลือกัน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนี้จึงเป็นไปแบบระบบเครือญาติ
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นอกจากนั้นในแต่ละหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่ม ในการปฏิบัติงานพัฒนา
และการประกอบอาชีพ ทั้ งที่ เป็ น กลุ่ ม ตามธรรมชาติ ห รือ แบบไม่ เป็ นทางการ และกลุ่ ม แบบเป็ น
ทางการ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ได้แก่ กลุ่มทาดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มปลูกถั่วเหลือง กลุ่มไม้กวาด กลุ่มเพาะเห็ด เป็นต้น
จากการศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านมีวัด
และสถานประกอบพิธีทางศาสนาเกือบทุกหมู่บ้าน เป็นวัดและสานักสงฆ์ 8 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง
กลุ่มผู้นาเล่าว่า ในอดีตประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดเป็นของหมู่บ้านของ
ตนด้วย แรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขา มีการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกัน และใช้สถานที่นี้จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตานก๋วยสลาก กิจกรรม
วันสงกรานต์ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ประชุมหมู่บ้าน จัดกิจกรรมอบรม ฝึก
อาชีพของกลุ่มต่าง ๆ เป็นที่นัดหมายกันส่งเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น
นอกจากนั้น ในชุมชนนี้ยังมี กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านการจักสานรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพจักสาน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ เสริมให้ กับตัวเองและ
ต้องการพัฒนาอาชีพจักสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาดูงานอาชีพจัก
สานของตาบล แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุอีกจานวนไม่น้อย อยู่ในเกือบทุกครัวเรือนและบางครัวเรือนมีจานวน
หลายคน ที่ลูกหลานดูแลไม่ทั่วถึง ยังขาดความรักและการเอาใจใส่ของคนในครอบครัว ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแลตนเอง มีปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่ อการดูแลสุ ขภาพร่วมกัน จึ งเป็ น เป้ าหมายที่ทุ กหน่ว ยงานต้องร่วมมือกันเพื่อให้ กลุ่ มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุเหล่านี้ รวมถึงประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนบ้านแลงเป็นชุมชนที่มีลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่แน่นแฟ้ม แบบระบบเครือญาติ ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปันกันทั้งทางด้านแรงงาน
และผลประโยชน์ มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านจักสานจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มกัน
ทั้งแบบตามธรรมชาติและแบบเป็นทางการ ในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ โดยมีสถาบัน
ทางศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการดูแลสุขภาพ และต้องการพัฒนาอาชีพ จักสานเพื่อ
เป็นรายได้เสริม รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
4. ลักษณะทางการศึกษา
ในด้านการศึกษาในพื้นที่ตาบลบ้านแลง มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แห่ง
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ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 และโรงเรียนมัธยมประจาตาบลอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 11 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6
แห่ ง ใน 6 หมู่ บ้ า น ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี 1 แห่ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนต าบล 1 แห่ ง ตั้ งอยู่
หมู่ที่ 1 ในเขตบริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง
จากการศึกษาพบว่า แม้จะมีโรงเรียนกระจายอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตาบลถึง 5 หมู่บ้าน
แต่เนื่ องจากลักษณะภูมิป ระเทศของตาบลยังเป็นป่าและเป็นที่ราบสู ง เขตติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
ห่างไกลกัน และในอดีตการคมนาคมไม่สะดวก ทาให้ประชาชนผู้อาศัยในหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียน ขาด
โอกาสในการศึกษา และด้วยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่วนใหญ่ยากจน ต้องเป็นแรงงานใน
ภาคการเกษตรของครอบครัว จึงไม่มีโอกาสเรียนต่อ บางรายจบการศึกษาระดับประถมศึกษามานาน
แต่ขาดโอกาสในการเขียนและการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ทาให้ลืมหนังสือ ชุมชนนี้จึงมีจานวนผู้ไม่
รู้หนังสือค่อนข้างสูง จานวนผู้จบชั้นประถมศึกษาที่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีค่อนข้างน้อย ทา
ให้ มีจานวนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในแต่ละหมู่บ้านเกือบทุ กหมู่บ้าน ในปัจจุบันถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง การคมนาคมสะดวกขึ้น เยาวชนทุกคนในทุกหมู่บ้านมีโอกาสได้
ศึกษาในระบบโรงเรียน ส่วนผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาในอดีต ทั้งผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ไม่ได้ศึกษาต่อ
ในระดับมัธยม จะมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาแต่ละระดับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีศูน ย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริการจัดการศึกษาใน
ชุมชน
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ประชาชนในตาบลและกลุ่มอาชีพที่
พอมีอยู่ในบางหมู่บ้านยังขาดโอกาสการพัฒ นาในด้านนี้ เนื่องจากตาบลนี้เป็นตาบลที่อยู่ห่ างไกล
ในอดีตการคมนาคม ไม่สะดวก ทาให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าถึงชุมชนได้น้อย การฝึกอบรม
ด้านอาชีพจึงมีน้อยและไม่ ต่อเนื่อง เป็ นเพียงการฝึกอบรมให้เรียนรู้เพื่อลดรายจ่ายหรือบริโภค ไม่
สามารถเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกาหรือจาหน่ายขายส่งได้ แต่ผู้นาเล่าว่าหลังจากที่มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นแบบเป็นทางการมีครูประจาศูนย์การเรียนไปประจาอยู่ในพื้นที่ ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ การศึกษาและให้ ความสนใจเข้ามารับบริการ เสนอความต้องการทางด้าน
พัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น และเริ่มมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นมาเป็นลาดับ
สรุ ป ได้ ว่าชุ ม ชนต าบลบ้ านแลงได้ รับ การบริการทางด้ านการศึ กษา ทั้ งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ปัจจุบัน เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกคน
ส่ ว นผู้ พ ลาดโอกาสทางการศึ ก ษาในอดี ต ทั้ งผู้ ไม่ รู้ห นั งสื อ และผู้ ไม่ ได้ ศึ ก ษาต่ อ ได้ เข้า รับ บริก าร
การศึกษาสายสามัญ ในศูนย์การเรียนชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นลาดับ สาหรับผู้ไม่รู้หนังสื อและผู้จบระดับ
ประถมศึกษา ครูศูนย์การเรียนชุมชนจะส่งเสริมให้เข้ามารับบริการในศูนย์การเรียนชุมชนและจัดการ
เรี ย นการสอนให้ ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ านของกลุ่ ม เป้ าหมายแต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ว นการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ
ประชาชนเริ่มให้ความสนใจเข้ารับบริการ เสนอความต้องการในการพัฒนาอาชีพจากศูนย์การเรียน
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ชุมชนโดยการประสานงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่
5. ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่อาศัยในชุมชนตาบลบ้านแลงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาถึง ลูกหลานใน
ปัจจุบัน คือ การทานาปลูกข้าว ทาไร่อ้อย สับปะรด ถั่วลิสง และข้าวโพด ทาสวนมะม่วง ลาไย และ
มะขาม สาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห มู่บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลม
นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าวแล้ว จะมีรายได้จากการจับสั ตว์น้าบริเวณเขื่อน เช่น ปลา
กุ้ง และการทาแพและเรือหางยาวท่องเที่ยว รอบ ๆ บริเวณเขื่อน นอกจากนั้นจะมีประชาชนอีกกลุ่ม
หนึ่งประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป รายได้โดยเฉลี่ยของประชากรในตาบลประมาณ 15,000.บาทต่อคนต่อปี
กลุ่มผู้นาเล่าว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินทากิน เพราะพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบสูงมีที่ราบลุ่มน้อย ขาดแหล่งน้าในการทาเกษตร ถ้าคิดเฉลี่ยพื้นที่ทาการเกษตร มีเพียง
ร้อยละ 3.5 ของพื้นที่ตาบลทั้งหมด แม้ว่าพื้นที่ตาบลจะตั้งอยู่ใกล้เขื่อนกิ่วลม แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ล่างเขื่อน
จึงไม่สามารถนาน้าจากเขื่อนมาใช้ในการทาการเกษตรได้ ต้องอาศัยน้าฝนและแหล่งน้าผิวดินตาม
ธรรมชาติ และปัจจุบันมีแม่น้าลาคลองหลายแห่งที่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมบริเวณผิวน้าเป็น
จานวนมาก ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาการไร้ที่ทากินมากขึ้น ทาให้มีประชากรวัยแรงงานว่างงานจานวน
ค่อนข้างมาก และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกฝนเรียนรู้เข้าสู่การพัฒนาอาชีพหากมีโอกาส
จากการที่ ประชาชนของตาบลทุกหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อัน
แน่น แฟ้ น แบบระบบเครือญาติ จึงก่อให้ เกิดกลุ่มทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างหลากหลายทั้ งแบบเป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มทาดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 กลุ่มผู้ผสมปุ๋ยเคมีไว้
ใช้ในไร่นา กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง หมู่ที่ 2 กลุ่มทอผ้า กลุ่มสับปะรด กลุ่มยุวเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรทานา กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยในนาข้าว หมู่ 3 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 4 กลุ่มไม้กวาด หมู่ที่ 6 กลุ่มไม้กวาด
กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มเพาะเห็ดหอม หมู่ที่ 7 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก กลุ่มสับปะรดหมู่ที่
8 และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพตาบลบ้านแลง เป็นต้น
จากการสนทนากลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 พบว่า ในพื้นที่บ้าน หมู่ 2 มีกลุ่มอาชีพหลาย
กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนเพียง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพทอผ้า มีการรวมตัวของแม่บ้านผู้มีทักษะฝีมือ
การทอผ้าจากบรรพบุรุษ ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ ปี 2549 โดยครู กศน.ตาบล เป็นผู้ประสานงานใช้
งบประมาณของ กศน.สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพทอผ้า เพื่อฝึกทักษะความชานาญโดยใช้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นที่มีอยู่ต่อยอดความรู้ใหม่ เพื่อการมีง านทาและเพิ่มรายได้และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่ ตลอดไป ปั จ จุ บั น มีส มาชิกลุ่ ม เพี ย ง 10 คน ประธานกลุ่ มเล่ าว่า หลั งจากการรวมกลุ่ มและ
ฝึกอบรมการทอผ้าด้วยลายใหม่ ๆ เช่น ลายตัวอักษร ลายน้าไหล ฯลฯ มีการสั่งทอจากแหล่งต่าง ๆ
เช่น โรงเรียน อบต. กลุ่มแม่บ้า น เพื่อใช้ผ้าทอในการตัดเสื้อทีมขององค์กร ในการเผยแพร่อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อมากิจกรรมการทอผ้าส่งหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มลดลงเนื่องจาก จานวน
การสั่งมากกว่าจานวนการผลิต เมื่อผลิตสินค้าไม่ทัน ลูกค้าต้องหาแหล่งผลิตอื่นแทน ขณะเดียวกัน
ความต้องการลวดลายใหม่ ๆ ก็เพิ่มมากขึ้นทาให้ยอดขายผ้าทอของกลุ่มลดลงและมีการทอผ้าขาย
เฉพาะเมื่อมีคนสั่ งและทอไว้เพื่อน าไปขายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ บ้าง และสมาชิกในกลุ่มได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทุกคนยังคงรักในอาชีพการทอผ้าและอยากจะพัฒนาฝีมือการทอผ้าลายใหม่ ๆ
ตามความต้องการของตลาด แต่ขาดโอกาสในการให้คาแนะนาสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และที่
สาคัญอยากอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้สืบไป หากมีหน่วยงานใดให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะเพิ่มเติม จัดหาวิทยากรที่ มีความรู้ในการพัฒนาทักษะการทอ
ลายต่าง ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด เพิ่มเติม สมาชิกกลุ่มก็พร้อมที่จะ
พัฒนาอาชีพทอผ้านี้อย่างต่อเนื่องและมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้แก่ลูกหลานต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มจักสาน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 3 จานวน 17 คน ที่มีพื้นฐานความรู้
ภูมิปัญญาด้านการจักสาน มีทรัพยากรไม้ไผ่เป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เป็นการรวมกลุ่มกัน
เพื่อจักสานผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจาวัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างเสริ ม
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยเริ่มจากการขายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ ตะกร้า
กล่องใส่ข้าว ภาชนะนึ่งข้าว ฝาชี กระจาด เป็นต้น เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการจักสานของ
ชุมชน มีนักศึกษา กศน.ในตาบลเข้ามาเรียนรู้เพื่อทาโครงงาน ในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่ง
ครู กศน. ได้ใช้กลุ่มจักสานนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้ แก่นักศึกษา กศน. และ
เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของตาบลด้วย จากการสารวจความต้องการพัฒนาอาชีพ
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ในเวทีป ระชาคมที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มจักสาน ต้องการเรียนรู้ การ
พัฒ นารูปแบบผลิตภัณ ฑ์จักสานให้ทัน สมัย เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เนื่องจากมีรายการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น และต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพ
ของผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น จึงเสนอความต้องการในการฝึ กทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณ ฑ์จั กสานเพื่อพัฒ นาอาชีพของตนเอง และพัฒ นาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในชุมชนให้ เป็นแหล่ ง
เรียนรู้ชุมชนที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

70

6. ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่และลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งชุมชนพบว่า พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นเขตป่าสงวน ถึง ร้อยละ 86 เป็นพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. ร้อยละ 10 และมีพื้นที่ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 3-4 เป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยจากการสนทนากลุ่มกับผู้นาชุมชน เล่าว่า ชุมชนส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญในการการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มากขึ้นเนื่องจากในอดีตพื้นที่ป่าไม้
เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้สาคัญทางเศรษฐกิจมากมายประชาชนส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ป่าไม้เป็น
แหล่งหาของป่ า เช่น เห็ ด หน่อไม้ ผักหวาน ฯลฯ เพื่อการบริโภค และขายเป็น รายได้อีกทางหนึ่ง
เนื่องจากรายได้หลักจากอาชีพเกษตรกร ซึ่ง มีพื้นที่ทาการเกษตรเพียง ร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด
มีไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว ทาให้ประชาชนในพื้นที่ ต้องหารายได้ โดยการลักลอบตัดไม้
จากป่าไม้เป็นอีกอาชีพหนึ่ง สภาพป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์จึงถูกทาลายไป จนทาให้ประชาชนในพื้นที่
หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้าท่วม บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
พ่อแม่ ลูกหลานและญาติพี่น้องของตนเองต้องสูญเสียอย่างมากมายอันเนื่องมาจากการลักลอบตัดไม้
ของประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และจากการศึกษาสภาพป่าชุมชน พบว่า ปัจจุบันไม้ที่พบใน
ป่าชุมชนส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ ซึ่งประชาชนยังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในการสร้างรายได้ เช่น การขุด
หน่อไม้ขาย การใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือนและจาหน่ายเป็นรายได้เสริม
ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง
จากผลกระทบดังกล่าวทาให้คนในชุมชนตื่นตัว หาทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
โดยการวางกฎกติกาของชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการรณรงค์ให้
ประชาชนทุกคนในพื้น ที่ได้ตระหนั กถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น
เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้าลาธารอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดารงชีพของคนในชุมชนให้คงอยู่
ชั่วลูกหลานต่อไป
จากตั ว อย่ า งข้ อ มู ล พื้ น ฐานของต าบลบ้ า นแลงที่ จ ะน าเสนอข้ า งต้ น ได้ ท าการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เป็นสภาพปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ตามตาราง
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้
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ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ
ด้านการศึกษา
จานวนประชาชนผู้ไม่รู้
หนังสือค่อนข้างมากและ
ประชาชนที่จบ
ประถมศึกษาเรียนต่อ
ค่อนข้างน้อย (มาจาก
ข้อมูลหน้า 68)

ด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มอาชีพที่มีปัญหา/ความ
ต้องการในการพัฒนา
ทักษะฝีมือ และขาดความรู้
ในเรื่องการประชาสัมพันธ์
การตลาด ได้แก่ กลุ่มทอผ้า
บ้านสบมาย (มาจากข้อมูล
หน้า 69 - 70)

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

- ในสมัยก่อนพื้นที่ห่างไกล มี
การคมนาคมไม่สะดวก
โรงเรียนมีน้อย จึงทาให้ขาด
โอกาสทางการศึกษา
- สภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ทาให้ไม่มีโอกาส
เรียน และบางรายเคยเรียนมา
นานและไม่มีโอกาสได้อ่าน
เขียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง
ทาให้ลืมหนังสือได้

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น พัฒนา
หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
การรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมาย
- กระตุ้น/ส่งเสริมสนับสนุนและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
ต้องการในพื้นที่ โดยใช้ กศน.ตาบล
เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละระดับ

- การผลิตสินค้าไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
- ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อการมีรายได้
และการมีงานทาโดยมีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะฝีมือให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และการบริหารจัดการ
การตลาด

ด้านสิ่งแวดล้อม
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า - พื้นที่ทาการเกษตรมีน้อย
ของประชาชน (มาจาก
- รายได้จากอาชีพเกษตรไม่
ข้อมูลหน้า 71)
เพียงพอ
- ประชาชนยังขาดจิตสานึกใน
การดูแลรักษาป่าไม้
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- ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- จัดกิจกรรมให้ความรู้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

ปัญหา/ความต้องการ
ด้านสังคม วัฒนธรรม
1) ผู้สูงอายุไม่ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต (มาจากข้อมูล
หน้า 67)

2) ผู้สูงอายุต้องการพัฒนา
อาชีพด้านการจักสานให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของตลาด
(มาจากข้อมูลหน้า 70)

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

- ขาดการดูแลเอาใจใส่จากคน
ในครอบครัว
- ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลดูแลสุขภาพตัวเอง

- สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน
ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต หรือ
พัฒนาสังคมและชุมชน ได้แก่
โครงการครอบครัวอบอุ่นการอบรม
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การสอนราไทเก๊กเพื่อ
สุขภาพผู้สูงวัย

- เพื่อรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิด - ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพหรือฝึก
ทักษะอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุตาม
ประโยชน์และมีรายได้เสริม
- มีรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใน ความสนใจ
รูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น และ
ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้น
- เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จากนั้ น ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ก าหนด
หลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา โดยใช้แบบวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ
สถานศึกษา ตามตารางต่อไปนี้
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อกาหนดหลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา

นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

นโยบายรัฐบาล
 ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
6 ยุทธศาสตร์
ข้อ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล
ข้อ 3 ผลิตและ
พัฒนากาลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
ข้อ 4 ขยายโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
นโยบายสานักงาน
กศน.
 ยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นการ
ดาเนินงาน
สานักงาน กศน.
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วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สานักงาน กศน.
กายภาพ
จังหวัด/
(ระบุเฉพาะสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกี่ยวข้อง)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ

สภาพข้อมูล
พื้นฐาน
(ระบุสภาพข้อมูล
แต่ละด้าน)
สภาพทางการ
ศึกษา
จานวนประชาชนผู้
ไม่รู้หนังสือ
ค่อนข้างมากและ
ประชาชนที่จบ
ประถมศึกษาเรียน
ต่อค่อนข้างน้อย
เนื่องจาก
- ในสมัยก่อนพื้นที่
ห่างไกล มี
การคมนาคมไม่
สะดวก โรงเรียนมี
น้อย จึงทาให้ขาด
โอกาสทาง
การศึกษา
- สภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ครอบครัว ทาให้ไม่
มีโอกาสเรียน และ
บางรายเคยเรียนมา
นานและไม่มโี อกาส
ได้อ่านบ่อยทาให้
ลืมหนังสือได้

สรุปความสอดคล้อง
นามาสู่รายวิชา

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้
2. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ลมื
หนังสือ

นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สานักงาน กศน.
กายภาพ
จังหวัด/
(ระบุเฉพาะสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกี่ยวข้อง)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ

ประจาปีงบประมาณ
2560
-จุดเน้นการ
ดาเนินงาน กศน.
ตามยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
6 ยุทธศาสตร์
ข้อ 1 (1.1) และ
(1.3)
ข้อ 3 (3.2)
ข้อ 4 (4.3) และ
(4.4)
-ภารกิจต่อเนื่อง
ข้อ 1 ด้านการจัด
การศึกษาและการ
เรียนรู้
ข้อ 2 ด้านหลักสูตร
สื่อ รูปแบบการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งาน
บริการทางวิชาการ วิสัยทัศน์ของ
จังหวัดลาปาง
หมายเหตุ
“ลาปาง เมืองน่า
รายละเอียด
อยู่ นครแห่ง
(ร่าง) ยุทธศาสตร์
ความสุข”
และจุดเน้นการ
ดาเนินงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ

สภาพข้อมูล
พื้นฐาน
(ระบุสภาพข้อมูล
แต่ละด้าน)
สภาพทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มอาชีพที่มี
ปัญหา/ความ
ต้องการในการ
พัฒนาทักษะฝีมือ
และขาดความรู้ใน
เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์
การตลาด ได้แก่
กลุ่มทอผ้า บ้านสบ
มาย เนื่องจาก
- การผลิตสินค้าไม่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
- ขาดการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
สภาพทาง
สิ่งแวดล้อม
การลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าของ
ประชาชน
เนื่องจาก
- ประชาชนยังขาด
จิตสานึกในการดูแล

สรุปความสอดคล้อง
นามาสู่รายวิชา

3. ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ต่อเนื่อง
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น หลักสูตรการทอ
ผ้า
4. ชื่อหลักสูตร
รายวิชาเลือก
รายวิชาการทอผ้า

5. ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
“การอบรมด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สานักงาน กศน.
กายภาพ
จังหวัด/
(ระบุเฉพาะสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกี่ยวข้อง)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ

2560 ดังภาคผนวก

รักษาป่าไม้

- ลักษณะภูมิ
ประเทศตาบลบ้าน
แลง มีลักษณะเป็น
ที่ราบสูง พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และเขต
ป่าเศรษฐกิจของ
องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
(อ.อ.ป.) มีแม่น้า
ลาห้วยที่สาคัญ
ไหลผ่าน ได้แก่
แม่น้าวัง ลาห้วย
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สภาพข้อมูล
พื้นฐาน
(ระบุสภาพข้อมูล
แต่ละด้าน)

สภาพทางสังคม/
วัฒนธรรม
ผู้สูงอายุไม่ได้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
เนื่องจาก
- ขาดการดูแลเอา
ใจใส่จากคนใน
ครอบครัว
- ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ดูแลสุขภาพตัวเอง
สภาพทางสังคม/
วัฒนธรรม
ผู้สูงอายุต้องการ
พัฒนาอาชีพด้าน
การจักสานให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของตลาด
เนื่องจาก
- เพื่อรวมกลุ่มใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
รายได้เสริม

สรุปความสอดคล้อง
นามาสู่รายวิชา

และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน”
6. ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
“การอบรมด้านการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ”

7. ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ต่อเนื่อง
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น หลักสูตรการจัก
สานผลิตภัณฑ์จากไม้
ไผ่
8. ชื่อหลักสูตร
รายวิชาเลือก
รายวิชาการจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สานักงาน กศน.
กายภาพ
จังหวัด/
(ระบุเฉพาะสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกี่ยวข้อง)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ
แม่มาย ลาห้วยแม่
อาง ลาห้วยแม่ปง
- ลักษณะสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของ
ที่ตั้งชุมชนพบว่า
พื้นที่ในหลาย
หมู่บ้านยังเป็นเขต
ป่าสงวน และพื้นที่
เพาะปลูกทางการ
เกษตรน้อย คิด
เป็นร้อยละ 3 ของ
ทั้งตาบล
- สภาพป่าชุมชน
ในปัจจุบัน ไม้ที่พบ
ในป่าชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นไม้ไผ่ ซึ่ง
ประชาชนยังใช้
ประโยชน์จากไม้
ไผ่ในการสร้าง
รายได้ เช่น การ
ขุดหน่อไม้ขาย
การใช้ไม้ไผ่เป็น
วัตถุดิบในการจัก
สานเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนและ
จาหน่ายเป็น
รายได้เสริมของ
ครอบครัว

สภาพข้อมูล
พื้นฐาน
(ระบุสภาพข้อมูล
แต่ละด้าน)

สรุปความสอดคล้อง
นามาสู่รายวิชา

- มีรายการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ มาก
ขึ้น และต้องการที่
จะเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ
การใช้งานยาวนาน
ขึ้น
- เพื่อการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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จากการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักสูตรรายวิชา
เลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา ก่อนการร่างหลักสูตร สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง
คือการเขียนความเป็นมา หรือ การเขียนข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจาเป็ นในการจัดหลักสูตร ซึ่ง
นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องเขียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าจัดหลักสูตรนี้เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองตอบความ
ต้องการหรือต้องการพัฒนาใคร ในเรื่องใด
การเขียนความเป็นมา
ในการเขียนความเป็นมาหรือหลักการเหตุผลของหลักสูตร ให้เขียนถึงความสาคัญและ
ความจาเป็นในการจัดทาหรือพัฒนาหลักสูตรนี้ว่ามีความสาคัญและความจาเป็นอย่างไร โดยการเขียน
อาจแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนแรก: ให้ เขีย นถึงความส าคัญ และความจาเป็นของเรื่องตามหลักสู ตรว่ามีความ
สอดคล้ องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ของรัฐหรือของหน่วยงานในแต่ละระดับอย่างไร โดยพิจารณานา
ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลต่าง ๆ (หน้า 74 - 75) และ/หรือนา
ข้อมูลสถานการณ์ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องมาขยายความ เชื่อมโยงให้เห็น
ถึงความสาคัญและความจาเป็นเกี่ยวกับเรื่องตามหลักสูตรให้มีความชัดเจน เห็นคุณค่าหรือประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและสังคมโดยรวม
ส่วนที่สอง: เขียนให้เห็นถึงสภาพชุมชน สังคมของกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นอย่างไร โดยนา
ข้ อ มู ล ที่ ได้ ร วบรวมไว้จ ากแบบวิเคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เลื อ กข้ อ มู ล ในด้ า นที่
เกี่ยวข้องนามาเขียนรายละเอียดสภาพชุมชนว่ามีทรัพยากร ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาที่เป็นความรู้เดิม
อะไรบ้ างที่จ ะเอื้อหรือสนั บ สนุ น ให้ เกิดการพัฒ นาการเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง มีส ภาพปั ญ หาและความ
ต้องการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเนื้อหารายละเอียดนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่จะนาไปใช้ในการกาหนด
เนื้อหาในหลักสูตรได้ หากมีรายละเอียดของข้อมูลความต้องการการพัฒนามากเท่าใดก็จะได้ข้อมูลมา
กาหนดเนื้อหาในหลักสูตรมากเท่านั้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
ส่วนที่สาม: เป็นข้อสรุปว่า สถานศึกษาได้จัดทาหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้ หรือ
สนองตอบนโยบาย และความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียนความเป็นมา หรือข้อมูลพื้นฐานและความจาเป็นในการ
จั ด หลั ก สู ต รของหลั กสู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง หลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้น หลั กสู ต รการจั ก สาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
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ข้อมูลพื้นฐานและความจาเป็นในการจัดหลักสูตร
นโยบายจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2560 ได้กาหนดภารกิจ
ต่อเนื่ องด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่สอดคล้ องกับศักยภาพของผู้ เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่โดยมีจุดเน้นการดาเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน ชุมชน สังคมในรูปแบบที่ หลากหลาย การส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างประหยัดและเพิ่มคุณค่า สามารถ
ประกอบอาชี พ เป็ น อาชี พ หลั ก หรื อ อาชี พ เสริ ม ในครอบครั ว ได้ การประกอบอาชี พ จั ก สาน
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่พบได้ในแต่ละชุมชนของประเทศทั่วทุกภาค ส่ วนใหญ่
จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้รองรับพืชผลทางการเกษตร เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า
เข่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็ นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถทาเองหรือหาซื้อได้ในราคาไม่แพง
สาหรับในแต่ละท้องถิ่นที่มีแหล่งวัตถุดิบในการจักสาน ส่วนใหญ่มักจะทากันในเวลาว่างหรือหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ชุ ม ชนต าบลบ้ านแลงพบว่าประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
การเกษตรเป็ นอาชีพหลัก มีการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นกลุ่มตามธรรมชาติหรือ
แบบไม่เป็นทางการและกลุ่มแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้แก่กลุ่มปลูกถั่วเหลือง กลุ่มไม้กวาด กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน เป็น
ต้น จากข้อมูลการจัดเวทีประชาคมด้านสังคม พบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสานเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของตนเองและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน คือ ไม้ไผ่ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้แก่ตนเอง และต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านจักสานให้คงอยู่ แต่ในการดาเนินงานกลุ่มอาชีพ
จักสานที่ผ่านมา ยังประสบปัญหาในด้านการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานให้
ยาวนานขึ้นและรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย ตามความต้องการของตลาด สมาชิกกลุ่มจึงมีความ
ต้องการพัฒ นารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ให้มีคุณภาพ และมีความหลากหลายตรงกับความ
ต้องการของตลาด เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป
ดังนั้น สถานศึกษา/กศน.ตาบลบ้านแลงจึงได้จัดทาหลักสูตร “การจักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่” ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และส่ง เสริมการเรียนรู้ให้ แก่
ประชาชนได้ใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าในการสร้างรายได้และการมี
งานทารวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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สาหรับการเขียนความเป็น มาของหลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่
ได้จากการสารวจข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ว่ามีความสนใจ
และต้องการเรียนรู้ในเรื่องใด ด้วยเหตุผลใด เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพิจารณากาหนดรายวิชา
เลือกที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
หรือรายชุมชน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียนความเป็นมาของหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการจัก
สานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัก
สานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งชุมชนของผู้เรียนมีทรัพยากรไม้ไผ่ และภูมิปัญญาด้านการจักสาน
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ความเป็นมา
นโยบายจุ ด เน้ น การด าเนิ น งานส านั ก งาน กศน.ปี งบประมาณ 2560 ได้ ก าหนด
ภารกิจต่อเนื่ อง ด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยมีจุดเน้นการดาเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงและความต้ อ งการของประชาชน ชุ ม ชน สั งคมในรูป แบบที่
หลากหลาย การส่ งเสริมให้ ประชาชนรู้จักใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่าง
ประหยัดและเพิ่มคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในครอบครัว
ได้ การประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่พบได้ในแต่ละชุมชน
ของประเทศทั่วทุกภาค ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่ องใช้รองรับพืชผลทาง
การเกษตร เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า เข่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
สามารถทาเองหรือหาซื้อได้ในราคาไม่แพงสาหรับในแต่ละท้องถิ่นที่มีแหล่งวัตถุดิบในการจัก
สาน ส่วนใหญ่มักจะทากันในเวลาว่างหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
จากการศึกษาชุมชนและข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีรายได้เสริมจากการรับจ้าง การหาของป่า
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทาไม้กวาด การจักสาน เนื่องจากในป่า
ชุมชน ส่วนใหญ่มีไม้ไผ่เป็นทรัพยากรที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ เช่น การ
ขุดหน่อไม้ไปขาย การทาไม้กวาด การจักสาน เป็นต้น นอกจากนี้ การจักสานยังเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพจักสาน เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ตนเอง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานของชุมชน และจากการ
สรุปข้อมูลความต้องการการเรียนรู้รายบุคคล พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและต้องการเรียนรู้
การประกอบอาชีพจักสานเพื่ออนุรักษ์ ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน
ของชุมชนและสร้ างงาน สร้ างอาชีพ ให้ แก่ตนเอง โดยใช้ท รัพ ยากรที่มี อยู่ในชุมชนให้ เกิ ด
ประโยชน์ แต่ยังขาดความรู้พื้นฐาน และทักษะฝีมือด้านการจักสาน
สถานศึ ก ษา/กศน.ต าบลบ้ า นแลง จึ งได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รรายวิ ช าเลื อ ก หลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชา“การจักสาน
ผลิตภัณ ฑ์จ ากไม้ไผ่ ” ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียนหรือกลุ่มสนใจได้
เรียนรู้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป
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จะเห็น ได้ว่า จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล พื้น ฐานด้านต่าง ๆ เพื่อ
กาหนดหลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสู ตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา ข้อมูลบางด้าน
สามารถนามากาหนดหลักสูตรได้ทั้งหลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งการ
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรใด ต้องพิจารณาว่าจะพัฒนาหลักสูตรนั้น เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายใด
ถ้ า เป็ น การพั ฒ นากลุ่ ม เป้ า หมายที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษา กศน. หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ต้องพัฒนาเป็นหลักสูตรรายวิชาเลือก แต่ถ้าเป็นการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายประชาชน ก็ต้องพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อสังเกตที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ส่วนใหญ่ครู
กศน. มักจะจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีอยู่แล้ว ดังนั้น ในการจัดทา
และพัฒนาหลักสูตร จึงมิใช่เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ แต่หากเป็นการนาข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์แล้วจากแผนปฏิบัติการประจาปี มาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน เว้นแต่ว่า ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่สมบูรณ์ ก็
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนข้อมูลใหม่อีกครั้ง
ส าหรั บ การน าข้ อ มู ล และรายชื่ อ หลั ก สู ต รที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้องของข้อมูล พื้นฐานต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องของสถานศึกษา ไปจัดทาร่างหลักสูตร จะกล่าวโดยละเอียดในตอนที่ 3 การร่างหลักสูตร
ของคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้
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ตอนที่ 3
การร่างหลักสูตร
ในตอนที่ 3 การร่ า งหลั ก สู ต รนี้ จะเป็ น การด าเนิ น การจั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในตอนที่ 1 หน้า 5 ขั้นที่ 2 – 4 คือ กาหนดหลักการ/จุดมุ่งหมายของ
หลั กสู ตร เลื อกและจั ดเนื้ อหาประสบการณ์ ในหลั กสู ตร กาหนดแนวทางการประเมิ นผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน/ประเมินหลักสูตร โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานมาร่างหลักสูตรรายวิชาเลือก
หรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนนาร่างหลักสูตรดังกล่าวไปเขียนหลักสูตรตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป
สาหรับการร่างหลักสูตรในตอนนี้ จะขอใช้ตัวอย่างจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ก าหนดหลั ก สู ต รรายวิ ช าเลื อ กหรื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งของ
สถานศึกษา ในตอนที่ 2 หน้า 72 - 73 เพื่อเป็นแนวทางในการร่างหลักสูตร โดยจะเลือกพัฒ นา
หลั กสู ตรรายวิช าเลื อก รายวิช าการจักสานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากไม้ ไผ่ และหลั กสู ต รการศึกษาต่อเนื่อ ง
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก สาหรับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป โดยจะดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 – 4 คือ
กาหนดหลักการ/จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกและจัดเนื้อหาประสบการณ์ ในหลักสูตร กาหนด
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการประเมินหลักสูตร ดังต่อไปนี้

การกาหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักการ เป็นเป้าหมายปลายทางของหลักสูตรนั้น จะบอกให้รู้ว่าหลักสูตรนั้น ๆ จัดขึ้นเพื่อ
อะไร ซึ่งจะกาหนดไว้ในลักษณะเชิงปรัชญาของหลักสูตร
จุดมุ่งหมาย แสดงความคาดหวังของหลักสูตรว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะมีคุณลักษณะ
อย่างไร
สาหรับหลักสูตรรายวิชาเลือก จะไม่กาหนดหลักการและจุดมุ่งหมาย เนื่องจากหลักสูตร
รายวิ ช าเลื อ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กาหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางไว้แล้ว
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการกาหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
1. การกาหนดหลักการ พิจารณาว่า หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร โดยการพิจารณาจากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในแต่ละด้านว่ามีที่มา เหตุผลความจาเป็นอย่างไรในการจัดทาและพัฒนา
หลั ก สู ต รนี้ ส าหรั บ หลั ก สู ต รการจั ก สานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ไผ่ ได้ พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ด้ า นสั งคม/
วัฒ นธรรมที่ระบุว่า “ผู้สูงอายุต้องการพัฒ นาอาชีพด้านการจักสานให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของตลาด” นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาปรัช ญาการศึกษา จิตวิทยา และทฤษฎีการ
เรียนรู้มาเป็นองค์ประกอบในการจัดหลักสูตร ซึ่งจากการพิจารณาได้แนวทางในการกาหนดหลักการ
ดังนี้
1) จัดหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เสริม
2) จัดหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) การจัดหลักสูตรวิชาชีพ ควรพิจารณาเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง นั่นคือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey)
4) การจัดหลักสูตรสาหรับผู้ใหญ่ควรมีความยืดหยุ่นทั้งเนื้อหาสาระ และเวลาในการ
จัดการเรียนรู้
เมื่อได้แนวทางในการกาหนดหลักการของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น หลั กสู ตรการจั ก สานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ไผ่ สามารถกาหนดหลั ก การของ
หลักสูตรได้ดังนี้
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หลักการ
1. เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
4. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
5. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
6. เป็นหลักสูตรที่สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย พิจารณาว่า ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไร
สาหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะประกอบ
อาชีพนั้น ๆ และควรพิจารณาจากอัตลักษณ์ของสถานศึกษาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจากการพิจารณาได้
แนวทางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1) ในการประกอบอาชี พ ใดก็ ต าม สิ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ก็ คื อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ที่ จ ะ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหาร
จัดการในการประกอบอาชีพ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
2) พิจารณาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น ใฝ่
เรียนรู้คู่คุณธรรม
เมื่อได้แนวทางในการกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ สามารถกาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรได้ดังนี้
จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรนี้ให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารจัดการในอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
3. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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การเลือกและจัดเนื้อหาประสบการณ์ใน
ในหลักสูตร
ในขั้นตอนนี้จะดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ช่วยเอื้อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่คาดหวังไว้ใน
จุด มุ่งหมายของหลั กสู ตรหรื อบรรลุ จุ ด มุ่งหมายของหลั กสู ตร โดยเนื้อ หาหลั กสู ตร ประกอบด้ว ย
ขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการได้ลง
มือทาหรือปฏิบัติ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้
เนื้อหาและประสบการณ์ต่าง ๆ
2. จัดทาโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา หรือหัวเรื่องของเนื้อหา และเวลาเรียน
3. จัดทาคาอธิบายของเนื้อหาของแต่ละรายวิชา หรือแต่ละหัวเรื่อง
ส าหรั บ คู่ มื อ ฯ เล่ ม นี้ จะยกตั ว อย่ างการเลื อ กและจั ด เนื้ อ หาประสบการณ์ ห ลั ก สู ต รของ
หลั กสู ตรรายวิช าเลื อก รายวิช าการจั กสานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากไม้ ไผ่ และหลั กสู ต รการศึกษาต่อเนื่อ ง
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหากับ
ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ดังนี้

เนื้อหา

1. หัวเรื่องหลัก
1.1 หัวเรื่องย่อย
1.2 หัวเรื่องย่อย
1.3 หัวเรื่องย่อย
2. หัวเรื่องหลัก
2.1 หัวเรื่องย่อย
2.2 หัวเรื่องย่อย
2.3 หัวเรื่องย่อย

แบบวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรกับข้อมูลพืน้ ฐานด้านต่าง ๆ
ชื่อหลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
นโยบายรัฐบาล/
สภาพทาง
สานักงาน กศน.
นโยบายสานักงาน
กายภาพ
จังหวัด/สถานศึกษา/
กศน.
วิสัยทัศน์ของจังหวัด/
อาเภอ
ระบุเฉพาะนโยบาย ระบุเฉพาะวิสัยทัศน์ที่ ระบุเฉพาะสภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง สอดคล้อง ที่เกี่ยวข้องกับ
สอดคล้องกับเนื้อหา กับเนื้อหา
เนื้อหา

ระบุเฉพาะนโยบาย ระบุเฉพาะวิสัยทัศน์ที่ ระบุเฉพาะสภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง สอดคล้อง ที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา กับเนื้อหา
สอดคล้องกับ
เนื้อหา

หมายเหตุ กาหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมสภาพ/ปัญหา ความต้องการทุก ๆ ด้าน
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สภาพข้อมูล
พื้นฐาน

ระบุสภาพข้อมูล
แต่ละด้านที่
เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ
เนื้อหา
ระบุสภาพข้อมูล
แต่ละด้านที่
เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ
เนื้อหา

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรกับข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ
แบบวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรกับข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ
ชื่อหลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
นโยบายรัฐบาล/
สานักงาน กศน.
กายภาพ
เนื้อหา
นโยบายสานักงาน
จังหวัด/
(ระบุเพาะสภาพ
กศน.
สถานศึกษา/
ที่เกีย่ วข้อง)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ
1. ช่องทางการตัดสินใจ
นโยบายรัฐบาล
- ลักษณะภูมิ
เลือกประกอบอาชีพการจัก  ยุทธศาสตร์
ประเทศตาบล
สานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
บ้านแลง มี
กระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะเป็นที่
 วิเคราะห์ความเป็นไป
6 ยุทธศาสตร์
ราบสูง พื้นที่ส่วน
ได้จากข้อมูลดังนี้
ข้อ 1 พัฒนา
ใหญ่เป็นป่าสงวน
1) ข้อมูลตนเอง
หลักสูตร กระบวนการ
แห่งชาติ และเขต
2) ข้อมูลวิชาการ
เรียนการสอน และ
ป่าเศรษฐกิจของ
3) ข้อมูลทางสังคม
การวัดประเมินผล
องค์การ
สิ่งแวดล้อม
ข้อ 3 ผลิตและ
อุตสาหกรรมป่า
พัฒนากาลังคน
ไม้ (อ.อ.ป.) มี
รวมทั้งงานวิจัยที่
แม่น้าลาห้วยที่
สอดคล้องกับความ
สาคัญไหลผ่าน
ต้องการของการ
ได้แก่ แม่น้าวัง
พัฒนาประเทศ
ลาห้วยแม่มาย
ข้อ 4 ขยายโอกาส
ลาห้วยแม่อาง ลา
ในการเข้าถึงบริการ
ห้วยแม่ปง
การศึกษาและเรียนรู้
- ลักษณะสภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ทางภูมิศาสตร์
ของที่ตั้งชุมชน
นโยบายสานักงาน
พบว่า พื้นที่ใน
กศน.
หลายหมู่บ้านยัง
 ยุทธศาสตร์และ
เป็นเขตป่าสงวน

สภาพข้อมูล
พื้นฐาน
(ระบุสภาพ
ข้อมูลแต่ละด้าน)
สภาพทางสังคม/
วัฒนธรรม
ผู้สูงอายุต้องการ
พัฒนาอาชีพด้าน
การจักสานให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาด เนื่องจาก
- เพื่อรวมกลุ่มใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
รายได้เสริม
- มีรายการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
มากขึ้น และ
ต้องการที่จะ
เรียนรูเ้ พิ่มเติม
เกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มี
อายุการใช้งาน
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เนื้อหา

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้
ไผ่
2.1 ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ใน
การจักสาน
2.2 ข้อสังเกตในการนาไม้
ไผ่มาทาเครื่องจักสาน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การจักสานไม้ไผ่
3.1 ศัพท์ช่างสาน
3.2 ลายเครื่องสาน
3.3 อุปกรณ์ในการจักสาน
ไม้ไผ่
4. การจักสานไม้ไผ่
4.1 การจักตอก
4.2 การสาน การเข้าขอบ
และการมัดขอบ
4.3 วิธีการสานลานลาย
ต่าง ๆ
1) ลายขัด
2) ลายชะลอม
3) ลายวงพระจันทร์ (ลาย
หัวสุ่ม)
4) ลายเวียนก้นหอย
5) ลายตาหลิ่ว
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วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
นโยบายรัฐบาล/
สานักงาน กศน.
กายภาพ
นโยบายสานักงาน
จังหวัด/
(ระบุเพาะสภาพ
กศน.
สถานศึกษา/
ที่เกีย่ วข้อง)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ
จุดเน้นการ
และพื้นที่
ดาเนินงาน
เพาะปลูก
สานักงาน กศน.
ทางการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ
น้อย คิดเป็นร้อย
2560
ละ 3 ของทั้ง
-จุดเน้นการ
ตาบล
ดาเนินงาน กศน.
- สภาพป่าชุมชน
ตามยุทธศาสตร์
ในปัจจุบัน ไม้ที่
กระทรวงศึกษาธิการ
พบในป่าชุมชน
6 ยุทธศาสตร์
ส่วนใหญ่เป็นไม้
ข้อ 1 (1.1) และ
ไผ่ ซึ่งประชาชน
(1.3)
ยังใช้ประโยชน์
ข้อ 3 (3.2)
จากไม้ไผ่ในการ
ข้อ 4 (4.3) และ
สร้างรายได้ เช่น
(4.4)
การขุดหน่อไม้
-ภารกิจต่อเนื่อง
ขาย การใช้ไม้ไผ่
ข้อ 1 ด้านการจัด
เป็นวัตถุดิบใน
การศึกษาและการ
การจักสาน
เรียนรู้
เครื่องใช้ใน
ข้อ 2 ด้านหลักสูตร
ครัวเรือนและ
สื่อ รูปแบบการ
จาหน่ายเป็น
เรียนรู้ การวัดและ
รายได้เสริมของ
ประเมินผล งาน
ครอบครัว
บริการทางวิชาการ

สภาพข้อมูล
พื้นฐาน
(ระบุสภาพ
ข้อมูลแต่ละด้าน)
ยาวนานขึ้น
- เพื่อการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้สูงอายุต้องการ
พัฒนาอาชีพด้าน
การจักสานให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาด
- เพื่อการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- มีรายการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
มากขึ้น และ
ต้องการที่จะ
เรียนรูเ้ พิ่มเติม
เกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มี
อายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้น

เนื้อหา

4.4 การขึ้นรูปเครื่องสาน
ประเภทต่าง ๆ
1) การสานตะกร้า
2) การสานชะลอม
3) การสานกระเป๋า
4) การสานกล่องกล่องใส่
กระดาษทิชชู่
5) การสานถาดผลไม้ทรง
สี่เหลี่ยม ทรงกลม และทรงรี
4.5 การย้อมสีผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่
4.4 เทคนิคการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์
5. การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพ
5.1 การบริหารจัดการการ
ผลิต
1) การสารวจแหล่งเงินทุน
และแหล่งวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น
2) การกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และการควบคุม
คุณภาพผลผลิต
3) คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ (ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความขยัน อดทน
ฯลฯ)

นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สภาพข้อมูล
สานักงาน กศน.
กายภาพ
พื้นฐาน
จังหวัด/
(ระบุเพาะสภาพ
(ระบุสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกีย่ วข้อง) ข้อมูลแต่ละด้าน)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ

-

- เพื่อรวมกลุ่มใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
รายได้เสริม
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เนื้อหา

5.2 การบริหารจัดการ
การตลาด
5.2.1 การจัดการการตลาด
1) หลักการจัดการ
การตลาด
2) ข้อมูลทางการตลาด
(วิธีการหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนา
ข้อมูลไปใช้)
3) การวางแผนผลิตสินค้า
4) ช่องทางการจาหน่าย
5) การขายและการส่งเสริม
การขาย
5.2.2 การทาบัญชี
1) ความหมายและ
ประโยชน์ของการทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ
3) การคานวณต้นทุน-กาไร
ในการผลิต
-วิธีการคิดกาไร-ขาดทุนใน
การประกอบอาชีพ
-การกาหนดราคาขาย
5.3 ปัญหาอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ
5.3.1 ปัญหาด้าน
กระบวนการผลิต
5.3.1 ปัญหาด้านการตลาด
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นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สภาพข้อมูล
สานักงาน กศน.
กายภาพ
พื้นฐาน
จังหวัด/
(ระบุเพาะสภาพ
(ระบุสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกีย่ วข้อง) ข้อมูลแต่ละด้าน)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ

เนื้อหา

6. การจัดทาโครงการ
ประกอบอาชีพ
6.1 ความสาคัญของ
โครงการประกอบอาชีพ
6.2 ประโยชน์ของโครงการ
ประกอบอาชีพ
6.3. องค์ประกอบของ
โครงการประกอบอาชีพ
6.4 การเขียนโครงการ
6.5 การประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
ของโครงการ
7. การศึกษากรณีตัวอย่าง
 กรณีตัวอย่างผู้
ประกอบอาชีพจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ใน
ประเด็น ดังนี้
1) ช่องทางการประกอบ
อาชีพ
2) ทักษะการประกอบ
อาชีพ
3) การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพ

นโยบายรัฐบาล/
นโยบายสานักงาน
กศน.

วิสัยทัศน์ของ
สานักงาน กศน./
สภาพทาง
สภาพข้อมูล
สานักงาน กศน.
กายภาพ
พื้นฐาน
จังหวัด/
(ระบุเพาะสภาพ
(ระบุสภาพ
สถานศึกษา/
ที่เกีย่ วข้อง) ข้อมูลแต่ละด้าน)
วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด/อาเภอ
- เพื่อรวมกลุ่มใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
รายได้เสริม

- เพื่อรวมกลุ่มใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
รายได้เสริม
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หลั งจากวิเคราะห์ เนื้ อหาหลั กสู ตรกั บข้ อมูล พื้ นฐานด้ านต่าง ๆ แล้ ว จะต้ องพิ จารณาต่อ ว่า
เนื้อหาหลักสูตรนี้ นาไปใช้พัฒนากลุ่มเป้าหมายใด ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องพิจารณาต่อว่าจะใช้
ส าหรั บ ระดั บ การศึ ก ษาใด ซึ่ งจะต้ อ งน าเนื้ อ หาหลั ก สู ต รมาก าหนดตั ว ชี้ วั ด และพิ จ ารณาความ
สอดคล้ องกับ มาตรฐานการเรี ยนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
หากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเป็นประชาชน จะต้องพิจารณาว่าเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ เป็ น เบื้ อ งต้ น ตามแบบวิ เคราะห์ เนื้ อ หาหลั ก สู ต รฯ ข้ า งต้ น ว่ า มี เนื้ อ หาเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ หลังจากนั้นจะต้องนาเนื้อหาหลักสูตรมาจัดทาโครงสร้างหลักสูตร คาอธิบาย
รายวิ ช าหรื อ รายหั ว เรื่ อ ง และรายละเอี ย ดค าอธิ บ ายรายวิ ช าหรื อ รายหั ว เรื่ อ งหรื อ รายละเอี ย ด
โครงสร้างหลักสูตรต่อไป
ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรเพื่อจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือก ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร
เพื่อจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นาเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนดไว้เป็นเบื้องต้น ตามแบบวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรฯ ข้างต้น มา
กาหนดตัวชี้วัด จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและตัวชี้วัดของหลักสูตร
รายวิชาเลือกกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ และปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชาเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
โดยใช้แบบวิเคราะห์ เนื้ อหาและตั ว ชี้วัดของหลั กสู ต รรายวิช าเลื อ กกั บมาตรฐานการเรียนรู้ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับของสาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการของผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสอดคล้องสั มพัน ธ์กับ มาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ ที่กาหนด
ตัวชี้วัดต้องมีความชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนด
เนื้ อหา จั ดการเรีย นการสอน และเป็ น เกณฑ์ ส าคัญ ส าหรับการวัดและประเมิน ผลเพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพของผู้เรียน
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สาหรับคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ปรับองค์ประกอบของ
เอกสารหลั ก สู ต รรายวิช าเลื อ ก โดยเพิ่ ม องค์ ป ระกอบในส่ ว นของความเป็ น มา ผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา
ผลการเรี ยนรู้ ที่ ค าดหวัง เป็ น ข้อ กาหนดเกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพที่ ต้ องการให้ เกิ ดขึ้ น แก่ผู้ เรีย น
หลั งจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาหลักสู ตรจนจบหลั กสู ตรนั้น ๆ ซึ่งนิยมเขียนแสดงไว้ใน
คาอธิบายรายวิชา เวลาเขียนต้องให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ มีคากริยาที่แสดงสมรรถนะด้านความรู้
(K - Knowledge) แสดงความสามารถที่เป็นทักษะกระบวนการ (P - Process) และแสดงคุณธรรม
จริยธรรม (A - Attitude) เช่น
1) เลือกใช้อุปกรณ์ในการจักสานไม้ไผ่ได้อย่างเหมาะสม
2) บริหารจัดการในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม
จะเห็นได้ว่า ข้อ 1) มีทั้ง K และ P ส่วนข้อ 2) แสดง P และ A ซึ่งขณะเดียวกันก็มี K ซ่อนอยู่
นั่ น คือ ผู้ เรีย นต้องมีความรู้เกี่ย วกับการบริห ารจัดการในการประกอบอาชีพ และคุณ ธรรมในการ
ประกอบอาชีพ สามารถนาสู่การปฏิบัติได้
ในกรณี ที่ เราเขี ย นตั ว ชี้ วั ด โดยใช้ ค าใหญ่ ๆ กว้ า ง ๆ ก็ ส ามารถน าตั ว ชี้ วั ด มาแตกให้
เฉพาะเจาะจงขึ้น เป็น ผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง โดยใช้คาที่เป็น พฤติกรรมวัดได้ เช่ น จากคาว่า
"เข้าใจ" แตกออกเป็น “อธิบายได้” “ยกตัวอย่างได้” หรือจากคาว่า “มีทักษะ” แตกออกเป็น
“เขียนโครงการประกอบอาชีพได้” “ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดได้” เป็นต้น
หากตั วชี้วัด เขียนโดยใช้ค าที่เป็น พฤติกรรมวัดได้ ก็สามารถน ามาเป็ น ผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวังได้เลย โดยเพิ่มคาที่แสดงคุณภาพของการวัดพฤติกรรมนั้น ๆ เช่น
ตัวชี้วัด : “จักสานเครื่องสานประเภทต่าง ๆ”
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : “จักสานเครื่องสานประเภทต่าง ๆ ได้” หรือ “จักสานเครื่อง
สานประเภทต่าง ๆ ได้ประณีต สวยงาม”
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แบบวิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชาเลือก
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับของสาระการเรียนรู้
หลักสูตรรายวิชาเลือก อช33........... การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
กับ สาระการประกอบอาชีพ
หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา
หัวเรื่องที่ 1
ช่องทางการ
ตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพการ
จักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่
เนื้อหา
วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้จากข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลตนเอง
2) ข้อมูลวิชาการ
3) ข้อมูลทางสังคม
สิ่งแวดล้อม
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สาระทักษะการประกอบอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัด
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ
อธิบายช่องทางและ
มาตรฐานที่ 3.1 3.1 มีความรู้
การตัดสินใจเลือก
มีความรู้ ความ
ความเข้าใจและ
ประกอบอาชีพการจัก เข้าใจ และเจตคติ เจตคติทดี่ ีใน
สานผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ดีในงานอาชีพ
งานอาชีพ
ไผ่
มองเห็นช่องทาง วิเคราะห์
และตัดสินใจ
ลักษณะงาน
ประกอบอาชีพได้ ขอบข่ายงาน
ตามความต้องการ อาชีพในชุมชน
และศักยภาพของ สังคม ประเทศ
ตนเอง
และภูมิภาค 5
ทวีป ได้แก่ทวีป
เอเซีย ทวีป
ออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่
เหมาะสมกับ
ศักยภาพ5ด้าน
ได้แก่ศักยภาพ
ของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพ
ของพื้นที่ตาม

สรุป

ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
( ) สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.1
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.1 มีความรู้
ความเข้าใจและ
เจตคติทดี่ ีในงาน
อาชีพ วิเคราะห์
ลักษณะงาน
ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
.............-..............

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ
ลักษณะ
ภูมิอากาศ
ศักยภาพ
ศักยภาพของ
ภูมิประเทศและ
ทาเลที่ตั้งของ
แต่ละพื้นที่
ศักยภาพของ
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถี
ชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพ
ของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่และ
สอดคล้องกับ
ชุมชนเพื่อการ
ขยายอาชีพ
มาตรฐานที่ 3.2 3.2 มีความรู้
มีความรู้ ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจ ทักษะใน
ทักษะในการ
อาชีพที่ตัดสินใจ
ขยายอาชีพเพื่อ
เลือก
สร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการ
ผลิต
กระบวนการ

สรุป

ความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัด
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับ
() สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.1
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.1 มีความรู้
ความเข้าใจและ
เจตคติทดี่ ีในงาน
อาชีพ วิเคราะห์
ลักษณะงาน
ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
..............-..............
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา
หัวเรื่องที่ 2
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับไม้ไผ่
เนื้อหา
2.1 ชนิดของไม้ไผ่ที่
ใช้ในการจักสาน
2.2 ข้อสังเกตในการ
นาไม้ไผ่มาทาเครื่อง
จักสาน
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ตัวชี้วัด

1. บอกชนิดของไม้ไผ่
ที่ใช้ในการจักสาน
2. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทา
เครื่องจักสาน

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ
ตลาดที่ใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มี
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนา
ต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภมู ิ
ปัญญา
มาตรฐานที่ 3.3 3.3 มีความรู้
มีความรู้ ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจ ในการ
และสามารถ
จัดการอาชีพอย่าง จัดทาแผนงาน
มีคุณธรรม
และโครงการ
ธุรกิจ เพื่อขยาย
อาชีพ เข้าสู่
ตลาดการ
แข่งขันตาม
ศักยภาพ 5
ด้าน ได้แก่
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพ
ของพื้นที่ตาม
ลักษณะ
ภูมิอากาศ
ศักยภาพของ

สรุป

ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
( ) สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.1
และ 3.2
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.1 มีความรู้
ความเข้าใจและ
เจตคติทดี่ ีในงาน
อาชีพ วิเคราะห์
ลักษณะงาน
ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ
ภูมิประเทศและ
ทาเลที่ตั้งของ
แต่ละพื้นที่
ศักยภาพของ
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถี
ชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพ
ของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่และ
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสู่
ความมั่นคง
มาตรฐานที่ 3.4 3.4 มีความรู้
มีความรู้ ความ
ความเข้าใจใน
เข้าใจ ในการ
การพัฒนา
พัฒนาอาชีพให้
อาชีพ ให้มี
มั่นคง
ผลิตภัณฑ์หรือ
งานบริการ
สร้างรายได้
พอเพียงต่อการ
ดารงชีวิต มีเงิน
ออมและมีทุน
ในการขยาย
อาชีพ

สรุป

( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
.............-..............
ความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัด
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับ
() สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.1
และ 3.2
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.1 มีความรู้
ความเข้าใจและ
เจตคติทดี่ ีในงาน
อาชีพ วิเคราะห์
ลักษณะงาน
ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
...............-.............
หัวเรื่องที่ 3
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการจักสาน
ไม้ไผ่
เนื้อหา
3.1 ศัพท์ช่างสาน
3.2 ลายเครื่องสาน
3.3 อุปกรณ์ในการ
จักสานไม้ไผ่
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1. อธิบายศัพท์ช่าง
สาน
2. บอกลายเครื่องสาน
3. เลือกใช้อุปกรณ์ใน
การจักสานไม้ไผ่

ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
( ) สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.2
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

กระบวนการผลิต
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
..............-.............
ความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัด
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับ
() สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.2
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
...............-.............
หัวเรื่องที่ 4
การจักสานไม้ไผ่
เนื้อหา
4.1 การจักตอก

1. อธิบายวิธีการจัก
ตอก
2. จักตอกตามขั้นตอน
4.2 การสาน การ
3. อธิบายวิธีการสาน
เข้าขอบ และการมัด การเข้าขอบ และการ
ขอบ
มัดขอบ
4. เข้าขอบและมัด
ขอบตามขั้นตอน
4.3 วิธีการสานลาย 5. สานไม้ไผ่ลายต่าง ๆ
ต่าง ๆ
ตามขั้นตอน
1) ลายขัด
2) ลายชะลอม
3) ลายวง
พระจันทร์ (ลายหัว
สุ่ม)
4) ลายเวียนก้น
หอย
5) ลายตาหลิ่ว
4.4 การขึ้นรูปเครื่อง 6. จักสานเครื่องสาน
สานประเภทต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ
1) การสาน
ตะกร้า

100

ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
( ) สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.2
และ 3.4
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาด
ที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีความ

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

2) การสาน
ชะลอม
3) การสาน
กระเป๋า
4) การสาน
กล่องใส่กระดาษ
ทิชชู่
5) การสานถาด
ผลไม้ทรงสีเ่ หลี่ยม
ทรงกลม และทรงรี
4.5 การย้อมสี
7. อธิบายวิธีการย้อม
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ สีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่
4.6 เทคนิคการเก็บ 9. อธิบายเทคนิคการ
รักษาผลิตภัณฑ์
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

หลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนาต่อ
ยอดและ
ประยุกต์ใช้ภมู ิ
ปัญญา
3.4 มีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาอาชีพ ให้มี
ผลิตภัณฑ์หรืองาน
บริการ สร้าง
รายได้พอเพียงต่อ
การดารงชีวิต
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
..............-.............
ความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัด
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับ
() สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.2
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

และ 3.4
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาด
ที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนาต่อ
ยอดและ
ประยุกต์ใช้ภมู ิ
ปัญญา
3.4 มีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาอาชีพ ให้มี
ผลิตภัณฑ์หรืองาน
บริการ สร้าง
รายได้พอเพียงต่อ
การดารงชีวิต
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
..............-..............
หัวเรื่องที่ 5
การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพ
เนื้อหา
5.1 การบริหาร
จัดการการผลิต
5.1.1 การ
สารวจแหล่งเงินทุน
และแหล่งวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น
5.1.2 การ
กาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และการ
ควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
5.1.3 คุณธรรม
ในการประกอบ
อาชีพ (ความ
รับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความ
ขยัน อดทน ฯลฯ)
5.2 การบริหาร
จัดการการตลาด

1. อธิบายวิธีการ
สารวจแหล่ง
เงินทุน และแหล่ง
วัตถุดิบในท้องถิ่น
2. กาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และ
ควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
3. อธิบายคุณธรรม
ในการประกอบ
อาชีพ
4. บริหารจัดการใน
การประกอบ
อาชีพได้อย่างมี
คุณธรรม

ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
( ) สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.2
3.3 และ 3.4
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาด
ที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีความ
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา
5.2.1 การ
จัดการการตลาด
1) หลักการ
จัดการการตลาด

ตัวชี้วัด

5. อธิบายเกี่ยวกับ
หลักการจัดการ
ตลาด
2) ข้อมูล
6. บอกวิธีการหา
ทางการตลาด
ข้อมูล การเก็บ
(วิธีการหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวม
และนาข้อมูลไปใช้
ข้อมูล การ
7. นาข้อมูลทาง
วิเคราะห์ข้อมูล และ
การตลาดมา
การนาข้อมูลไปใช้
วิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาด
ในชุมชน และ
ประเทศ
3) การวางแผน 8. วางแผนผลิต
ผลิตสินค้า
สินค้าให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาด
4) ช่องทางการ 9. อธิบายแนวทาง
จาหน่าย
การส่งเสริมการ
5) การขายและ
ขายและช่อง
การส่งเสริมการขาย
ทางการจัด
จาหน่าย
5.2.2 การทา
บัญชี
1) ความหมาย 10. อธิบาย
และประโยชน์ของ
ความหมายและ
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สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

หลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนาต่อ
ยอดและ
ประยุกต์ใช้ภมู ิ
ปัญญา
3.3 มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทา
แผนงาน และ
โครงการธุรกิจ
เพื่อขยายอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการ
แข่งขันตาม
ศักยภาพ 5 ด้าน
3.4 มีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาอาชีพ ให้มี
ผลิตภัณฑ์หรืองาน
บริการ สร้าง
รายได้พอเพียงต่อ
การดารงชีวิต มี
เงินออมและมีทุน
ในการขยายอาชีพ
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
..............-.............

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา
การทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุน
ในการประกอบ
อาชีพ

ตัวชี้วัด
ประโยชน์ของการ
ทาบัญชี
11. จัดทาบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ
การจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้
ไผ่

3) การคานวณ
ต้นทุน-กาไรในการ
ผลิต
-วิธีการคิด
12. คานวณต้นทุนกาไร-ขาดทุนในการ
กาไรในการผลิต
ประกอบอาชีพ
-การกาหนด 13. กาหนดราคาขาย
ราคาขาย
ได้อย่างเหมาะสม
กับตัวสินค้าและ
สอดคล้องกับ
ต้นทุนและเวลา
รอบจาหน่าย
สินค้า
5.3 ปัญหาอุปสรรค 14. วิเคราะห์ปัญหา
ในการประกอบ
อุปสรรคในการ
อาชีพ
ประกอบอาชีพ
5.3.1 ปัญหา
ด้านกระบวนการ
ผลิต
5.3.2 ปัญหา
ด้านการตลาด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

ความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัด
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับ
() สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.2
3.3 และ 3.4
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.2 มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ในการขยายอาชีพ
เพื่อสร้างความ
มั่นคงบนพื้น
ฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาด
ที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนาต่อ

105

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

ยอดและ
ประยุกต์ใช้ภมู ิ
ปัญญา
3.3 มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทา
แผนงาน และ
โครงการธุรกิจ
เพือ่ ขยายอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการ
แข่งขันตาม
ศักยภาพ 5 ด้าน
3.4 มีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาอาชีพ ให้มี
ผลิตภัณฑ์หรืองาน
บริการ สร้าง
รายได้พอเพียงต่อ
การดารงชีวิต มี
เงินออมและมีทุน
ในการขยายอาชีพ
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
.............-...............
หัวเรื่องที่ 6
การจัดทาโครงการ
ประกอบอาชีพ
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ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
มาตรฐานการ

หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา
เนื้อหา
6.1 ความสาคัญของ
โครงการประกอบ
อาชีพ
6.2 ประโยชน์ของ
โครงการประกอบ
อาชีพ
6.3. องค์ประกอบ
ของโครงการ
ประกอบอาชีพ
6.4 การเขียน
โครงการ
6.5 การประเมิน
ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. บอกความสาคัญ
ของโครงการ
อาชีพ
2. บอกประโยชน์
ของโครงการ
อาชีพ
3. บอกองค์ประกอบ
ของโครงการ
อาชีพ
4. เขียนโครงการใน
แต่ละ
องค์ประกอบ
5. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องของ
โครงการอาชีพ

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
( ) สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.3
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.3 มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทา
แผนงาน และ
โครงการธุรกิจ
เพื่อขยายอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการ
แข่งขันตาม
ศักยภาพ 5 ด้าน
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
...............-............
ความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัด
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ
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หลักสูตรรายวิชาเลือก
อช33..............................
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

สาระทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรูร้ ะดับ

สรุป

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับ
() สอดคล้อง
(ระบุความ
สอดคล้อง)
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3.3
-สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรูร้ ะดับ คือ
3.3 มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทา
แผนงาน และ
โครงการธุรกิจ
เพื่อขยายอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการ
แข่งขันตาม
ศักยภาพ 5 ด้าน
( ) ไม่สอดคล้อง
เพราะ
...............-.............

หลังจากกาหนดตัวชี้วัด และทาการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรรายวิชาเลือกกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ และปรับปรุง แก้ไข
เนื้อหาและตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชาเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการ
เรียนรู้ระดับแล้ว จากนั้นจะเป็นการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และจานวนชั่วโมงแต่ละหัวเรื่อง
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ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และจานวนชั่วโมงแต่ละหัวเรื่องของหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หัวเรื่องที่ 1
ช่องทางการ
ตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพการ
จักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่
เนื้อหา
วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้จากข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลตนเอง
2) ข้อมูลวิชาการ
3) ข้อมูลทางสังคม
สิ่งแวดล้อม

อธิบายช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพการจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

อธิบายช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบ1.
อาชีพการจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้

หัวเรื่องที่ 2
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับไม้ไผ่
เนื้อหา
2.1 ชนิดของไม้ไผ่ที่
ใช้ในการจักสาน
2.2 ข้อสังเกตใน
การนาไม้ไผ่มาทา
เครื่องจักสาน

2.

3.

4.

5.

1. บอกชนิดของไม้ไผ่ที่
ใช้ในการจักสาน
2. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทา
เครื่องจักสาน

1. บอกชนิดของไม้ไผ่ที่
ใช้ในการจักสานได้ 6.
2. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทา
เครื่องจักสานได้อย่าง
เหมาะสม
7.
8.

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร
หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย
สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพมา
บรรยาย สาธิต
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ศึกษาดูงานตาม
สถานที่ดาเนินกิจกรรม
ทางด้านการจักสาน
5. รวมกลุ่มอภิปราย
ปัญหา และหาแนวทาง
พัฒนา ติดตามผล และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

จานวน
ชั่วโมง
6

1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร
หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย
สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพมา
บรรยาย สาธิต
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ฝึกปฏิบัติจริง
5. รวมกลุ่มอภิปราย
ปัญหา และหาแนวทาง

3
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หัวเรื่อง/เนื้อหา

หัวเรื่องที่ 3
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการจักสาน
ไม้ไผ่
เนื้อหา
3.1 ศัพท์ช่างสาน
3.2 ลายเครื่องสาน
3.3 อุปกรณ์ในการ
จักสานไม้ไผ่

หัวเรื่องที่ 4
การจักสานไม้ไผ่
เนื้อหา
4.1 การจักตอก

ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

9.

1. อธิบายศัพท์ช่างสาน
2. บอกลายเครื่องสาน
3. เลือกใช้อุปกรณ์ใน
การจักสานไม้ไผ่

1. อธิบายศัพท์ช่างสานได้
10.
2. บอกลายเครื่องสานได้
3. เลือกใช้อุปกรณ์ใน
การจักสานไม้ไผ่ได้อย่าง
เหมาะสม
11.
12.

13.

1. อธิบายวิธีการจักตอก 1. อธิบายวิธีการจักตอก
ได้
4.2 การสาน การ 2. จักตอกตามขั้นตอน 2. จักตอกได้ถูกต้องตาม
14.
เข้าขอบ และการ
ขั้นตอน
มัดขอบ
3. อธิบายวิธีการสาน
3. อธิบายวิธีการสาน
การเข้าขอบ และการมัด การเข้าขอบ และการมัด
ขอบ
ขอบได้
4.3 วิธีการสานลาย 4. เข้าขอบและมัดขอบ 4. เข้าขอบและมัดขอบ15.
ต่าง ๆ
ตามขั้นตอน
ได้ถูกต้องตามขั้นตอน16.
1) ลายขัด
5. สานไม้ไผ่ลายต่าง ๆ 5. สานไม้ไผ่ลายต่าง ๆ
2) ลายชะลอม ตามขั้นตอน
ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3) ลายวง
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การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
พัฒนา ติดตามผล และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร
หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย
สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพมา
บรรยาย สาธิต
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ฝึกปฏิบัติจริง
5. รวมกลุ่มอภิปราย
ปัญหา และหาแนวทาง
พัฒนา ติดตามผล และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

จานวน
ชั่วโมง

1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร
หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย
สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพมา
บรรยาย สาธิต
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ฝึกปฏิบัติจริง
5. รวมกลุ่มอภิปราย
ปัญหา และหาแนวทาง
พัฒนา ติดตามผล และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

36

3

หัวเรื่อง/เนื้อหา
พระจันทร์ (ลายหัว
สุ่ม)
4) ลายเวียนก้น
หอย
5) ลายตาหลิ่ว
4.4 การขึ้นรูป
เครื่องสานประเภท
ต่าง ๆ
1) การสาน
ตะกร้า
2) การสาน
ชะลอม
3) การสาน
กระเป๋า
4) การสาน
กล่องใส่กระดาษ
ทิชชู่
5) การสานถาด
ผลไม้ทรงสีเ่ หลี่ยม
ทรงกลม และทรงรี
4.5 การย้อมสี
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ตัวชี้วัด

6. จักสานเครื่องสาน
ประเภทต่าง ๆ

7. อธิบายวิธีการย้อมสี
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่
4.6 เทคนิคการเก็บ 9. อธิบายเทคนิคการ
รักษาผลิตภัณฑ์
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
หัวเรื่องที่ 5
การบริหารจัดการ
ในการประกอบ
อาชีพ
เนื้อหา
5.1 การบริหาร
จัดการการผลิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

6. จักสานเครื่องสาน
ประเภทต่าง ๆ ได้

7. อธิบายวิธีการย้อมสี
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ได้
9. อธิบายเทคนิคการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้
1. วางแผนการเรียนรู้
17. 2. ศึกษาเอกสาร
หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย
สไลด์ เป็นต้น
18. 3. เชิญผู้ประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพมา
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การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
5.1.1 การ
1. อธิบายวิธีการสารวจ 1. อธิบายวิธีการสารวจ บรรยาย สาธิต
สารวจแหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน และ
แหล่งเงินทุน และ
แลกเปลีย่ น
และแหล่งวัตถุดิบใน
แหล่งวัตถุดิบใน
แหล่งวัตถุดิบใน
ประสบการณ์ร่วมกัน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ท้องถิน่ ได้
19. 4. ฝึกปฏิบัติจริง
5.1.2 การ
2. กาหนดมาตรฐาน
2. กาหนดมาตรฐาน 20. 5. รวมกลุ่มอภิปราย
กาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ และ
ปัญหา และหาแนวทาง
ผลิตภัณฑ์ และการ
ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพ
พัฒนา ติดตามผล และ
ควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
ผลผลิตได้
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
ผลผลิต
5.1.3 คุณธรรม 3. อธิบายคุณธรรม
3. อธิบายคุณธรรม
ในการประกอบ
ในการประกอบ
ในการประกอบ
อาชีพ (ความ
อาชีพ
อาชีพได้
รับผิดชอบ ความ
4. บริหารจัดการใน
4. บริหารจัดการใน
ซื่อสัตย์สุจริต ความ
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
ขยัน อดทน ฯลฯ)
ได้อย่างมีคณ
ุ ธรรม
ได้อย่างมีคณ
ุ ธรรม
5.2 การบริหาร
ได้
จัดการการตลาด
5.2.1 การ
จัดการการตลาด
1) หลักการ
5. อธิบายเกี่ยวกับ
5. อธิบายเกี่ยวกับ
จัดการการตลาด
หลักการจัดการ
หลักการจัดการ
ตลาด
ตลาดได้
2) ข้อมูล
6. บอกวิธีการหาข้อมูล 6. บอกวิธกี ารหาข้อมูล
ทางการตลาด
การเก็บรวบรวม
การเก็บรวบรวม
(วิธีการหาข้อมูล
ข้อมูล และนาข้อมูล
ข้อมูล และนาข้อมูล
การเก็บรวบรวม
ไปใช้
ไปใช้ได้
ข้อมูล การ
7. นาข้อมูลทาง
7. นาข้อมูลทาง
วิเคราะห์ข้อมูล
การตลาดมา
การตลาดมา
และการนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ความ
วิเคราะห์ความ
ใช้
ต้องการของตลาด
ต้องการของตลาด
ในชุมชน และ
ในชุมชน และ
ประเทศ
ประเทศได้
หัวเรื่อง/เนื้อหา
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ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จานวน
ชั่วโมง

หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

3) การวางแผน 8. วางแผนผลิตสินค้า
ผลิตสินค้า
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาด
4) ช่องทางการ 9. อธิบายแนวทางการ
จาหน่าย
ส่งเสริมการขายและ
5) การขายและ
ช่องทางการจัด
การส่งเสริมการขาย
จาหน่าย
5.2.2 การทา
บัญชี
1) ความหมาย 10. อธิบายความหมาย
และประโยชน์ของ
และประโยชน์ของ
การทาบัญชี
การทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุน 11. จัดทาบัญชีต้นทุน
ในการประกอบ
ประกอบอาชีพการ
อาชีพ
จักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่
3) การคานวณ
ต้นทุน-กาไรในการ
ผลิต
-วิธีการคิด
12. คานวณต้นทุน-กาไร
กาไร-ขาดทุนในการ
ในการผลิต
ประกอบอาชีพ
-การกาหนด 13. กาหนดราคาขายได้
ราคาขาย
อย่างเหมาะสมกับ
ตัวสินค้าและ
สอดคล้องกับต้นทุน
และเวลารอบ
จาหน่ายสินค้า
5.3 ปัญหาอุปสรรค 14. วิเคราะห์ปัญหา
ในการประกอบ
อุปสรรคในการ
อาชีพ
ประกอบอาชีพ
5.3.1 ปัญหา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

8. วางแผนผลิตสินค้า
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดได้
9. อธิบายแนวทางการ
ส่งเสริมการขายและ
ช่องทางการจัด
จาหน่ายได้

10. อธิบายความหมาย
และประโยชน์ของ
การทาบัญชีได้
11. จัดทาบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพการ
จักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ได้

12. คานวณต้นทุน-กาไร
ในการผลิตได้
13. กาหนดราคาขายได้
อย่างเหมาะสมกับ
ตัวสินค้าและ
สอดคล้องกับต้นทุน
และเวลารอบ
จาหน่ายสินค้าได้
14. วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได้
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หัวเรื่อง/เนื้อหา
ด้านกระบวนการผลิต
5.3.2 ปัญหา
ด้านการตลาด
หัวเรื่องที่ 6
การจัดทาโครงการ
ประกอบอาชีพ
เนื้อหา
6.1 ความสาคัญ
ของโครงการ
ประกอบอาชีพ
6.2 ประโยชน์ของ
โครงการประกอบ
อาชีพ
6.3. องค์ประกอบ
ของโครงการ
ประกอบอาชีพ
6.4 การเขียน
โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

21.

1. บอกความสาคัญ
ของโครงการอาชีพ
2. บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ
3. บอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพ
4. เขียนโครงการใน
แต่ละองค์ประกอบ

6.5 การประเมิน
5. ตรวจสอบความ
ความเหมาะสมและ
เหมาะสมและ
สอดคล้องของ
สอดคล้องของ
โครงการ
โครงการอาชีพ

1. บอกความสาคัญ
ของโครงการอาชีพ22.
ได้
2. บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
3. บอกองค์ประกอบ23.
ของโครงการอาชีพ24.
ได้
4. เขียนโครงการใน
แต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและ
ถูกต้องได้
5. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องของ
โครงการอาชีพได้

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร
หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย
สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพมา
บรรยาย สาธิต
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ฝึกปฏิบัติจริง
5. รวมกลุ่มอภิปราย
ปัญหา และหาแนวทาง
พัฒนา ติดตามผล และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

12

จากการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจานวนชั่วโมง
แต่ละหัวเรื่องของหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ พอสรุปเป็นผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ขอบข่ายเนื้อหา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของหลักสู ตรรายวิช าเลือก
รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ดังนี้

114

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
2. บอกชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจักสานได้
3. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทาเครื่องจักสานได้อย่างเหมาะสม
4. อธิบายศัพท์ช่างสานได้
5. บอกลายเครื่องสานได้
6. เลือกใช้อุปกรณ์ในการจักสานไม้ไผ่ได้อย่างเหมาะสม
7. อธิบายวิธีการจักตอกได้
8. จักตอกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
9. อธิบายวิธีการสาน การเข้าขอบ และการมัดขอบได้
10. เข้าขอบและมัดขอบได้ถูกต้องตามขั้นตอน
11. สานไม้ไผ่ลายต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
12. จักสานเครื่องสานประเภทต่าง ๆ ได้
13. อธิบายวิธีการย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
14. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
15. อธิบายเทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้
16. อธิบายวิธีการสารวจแหล่งเงินทุน และแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นได้
17. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพผลผลิตได้
18. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้
19. บริหารจัดการในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมได้
20. อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการตลาดได้
21. บอกวิธกี ารหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ได้
22. นาข้อมูลทางการตลาดมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน และประเทศได้
23. วางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
24. อธิบายแนวทางการส่งเสริมการขายและช่องทางการจัดจาหน่ายได้
25. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการทาบัญชีได้
26. จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
27. คานวณต้นทุน-กาไรในการผลิตได้
28. กาหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมกับตัวสินค้าและสอดคล้องกับต้นทุนและเวลารอบจาหน่ายสินค้าได้
29. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพได้
30. บอกความสาคัญของโครงการอาชีพได้
31. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
32. บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
33. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมและถูกต้องได้
34. ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพได้
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ขอบข่ายเนื้อหา
1. ช่องทางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่
4. การจักสานไม้ไผ่
5. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
6. การจัดทาโครงการประกอบอาชีพ

จานวน 6 ชั่วโมง
จานวน 3 ชั่วโมง
จานวน 3 ชั่วโมง
จานวน 36 ชั่วโมง
จานวน 20 ชั่วโมง
จานวน 12 ชั่วโมง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร หนังสือ และสื่ออื่น ๆ เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบผลสาเร็จในอาชีพมาบรรยาย สาธิต แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ศึกษาดูงานตามสถานที่ดาเนินกิจกรรมทางด้านการจักสาน รวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง
5. ฝึกปฏิบัตจิ ริง
6. รวมกลุม่ อภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผล และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร
เพื่อจัดทาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
นาเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนดไว้เป็นเบื้องต้น ตามแบบวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรฯ ข้างต้น มา
พิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และปรับปรุง แก้ไขเนื้อหา จากนั้นดาเนินการจัดทา
โครงสร้างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาหรือรายหัวเรื่อง และรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาหรือรายหัว
เรื่องหรือรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละหัวเรื่อง และกาหนดแหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนทั้งหลักสูตร
จากการพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนดไว้เป็นเบื้องต้น ตามแบบวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรฯ
ข้างต้น เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ พบว่า มีบางเนื้อหาที่กลุ่มผู้สูงอายุไม่ต้องเรียน คือ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจักสาน เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการจักสาน
และมีความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้
ยังต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการรักษาคุณ ภาพของผลิ ตภัณฑ์ให้ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
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อีกทั้งได้ตัดบางเนื้อหาของเรื่องการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้สูงอายุไม่จาเป็นต้องเรียน
ดังนั้น จึงดาเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรสาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และจัดทาเป็นโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่

หัวเรื่อง

1

การจักสานไม้ไผ่
1.1 วิธีการสานลายตาหลิ่ว (ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว)
1.2 การขึ้นรูปเครื่องสานประเภทต่าง ๆ
1) การสานตะกร้าลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
2) การสานกระเป๋าลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
3) การสานกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
4) การสานถาดผลไม้ทรงสีเ่ หลี่ยม ทรงกลม และทรงรีลาย
ดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
1.3 การย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
1.4 เทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

2

การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
2.1 การบริหารจัดการการผลิต
1) การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
2) คุณธรรมในการประกอบอาชีพ (ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน ฯลฯ)
2.2 การบริหารจัดการการตลาด
2.2.1 การจัดการการตลาด
1) หลักการจัดการการตลาด
2) ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้)
3) การวางแผนผลิตสินค้า
4) ช่องทางการจาหน่าย
5) การขายและการส่งเสริมการขาย
2.2.2 การทาบัญชี
1) ความหมายและประโยชน์ของการทาบัญชี

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ทฤษฎี
5

ปฏิบัติ
45

รวม
50

4

6

10
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เรื่องที่

หัวเรื่อง
2) บัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ
3) การคานวณต้นทุน-กาไรในการผลิต
-วิธีการคิดกาไร-ขาดทุนในการประกอบอาชีพ
-การกาหนดราคาขาย
2.3 ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
2.3.1 ปัญหาด้านกระบวนการผลิต
2.3.2 ปัญหาด้านการตลาด
รวม

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวม

9

51

60

หลั ง จากจั ด ท าโครงสร้ า งหลั ก สู ต รแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า โครงสร้ า งหลั ก สู ต รที่ จั ด ท าขึ้ น มี
รายละเอียดเนื้อหาทั้งหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องย่อย จึงไม่ต้องจัดทาคาอธิบายรายวิชาหรือรายหัวเรื่อง
แต่จะจัดทาเป็นรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร แทนรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาหรือรายหัวเรื่อง
ซึ่งก่อนที่จะจั ดทาเป็ น รายละเอีย ดโครงสร้างหลั กสู ตร ต้องกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ข องแต่ ล ะหั ว เรื่ อ ง และก าหนดแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ
ประกอบการเรียนทั้งหลักสูตร
การกาหนดจุด ประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) เป็นการกาหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนมี
หรือบรรลุ ซึ่งมีทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ควรแสดงให้ เป็น
เป้าหมายของการเรียนรู้ที่เป็นภาระงานและพฤติกรรมที่ผู้เรียนพึงแสดงออกในระดับต่าง ๆ และที่
ส าคั ญ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั งที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ มุ่ งไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์นั้นจะต้อง
เขียนให้ ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิ สัย
(Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
การจาแนกจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
คือ จุ ด ประสงค์ การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ความสามารถทางสมอง หรือ ความรอบรู้ในเนื้ อ หาวิช า
หลักการหรือทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านนี้สามารถวัดได้จากการให้ผู้เรียนแจกแจงความรู้ เขียน
รายการสิ่งที่รู้ยกตัวอย่าง ประยุกต์กฎต่าง ๆ ที่เรียนไป หรือวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นต้น พฤติกรรม
ตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยแบ่งไว้ 6 ขั้ น ซึ่งการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ต้องอาศัยระดับการ
เรียนรู้ที่ต่ากว่าเสมอ
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ระดับพฤติกรรม
1. ความรู้ความจา ความสามารถในการจดจาสิ่งที่
เรียนมาแล้ว อาจเป็นข้อมูลง่าย ๆ จนถึงทฤษฎี
2. ความเข้าใจ ความสามารถในการจับใจความ
การแปลความหมาย การสรุป หรือขยายความ
3. การนาไปใช้ ความสามารถในการนาสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4. การวิเคราะห์ ความสามารถในการแยกสิ่งต่าง
ๆ ออกเป็นส่วนย่อยเหล่านั้นได้
5. การสังเคราะห์ ความสามารถในการรวบรวม
ส่วนย่อย ๆ เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่
6. การประเมิน ความสามารถในการวินิจฉัย
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

ตัวอย่างคากริยาที่ใช้
บอกคุณสมบัติ จับคู่ เขียนลาดับ อธิบาย
บรรยาย ขีดเส้นใต้ จาแนก ระบุ
แปลความหมาย อธิบาย ขยายความ สรุปความ
ยกตัวอย่าง บอกความแตกต่าง เรียบเรียง เปลี่ยน
แก้ปัญหา สาธิต ทานายเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลง คานวณ ปรับปรุง ผลิต ซ่อม
เขียนโครงร่าง แยกแยะ จัดประเภท จาแนกให้
เห็นความแตกต่าง บอกเหตุผล ทดลอง
รวบรวม ออกแบบ จัดระเบียบ สร้าง ประดิษฐ์
วางหลักการ
วัดผล เปรียบเทียบ ตีค่า ลงความคิดเห็น วิจารณ์

ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นหนักในด้านความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความ
ประทับ ใจซึ่งวัดได้โดยการสังเกต แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถสั งเกตได้โดยตรง การระบุพฤติกรรมที่
คาดหวังให้ผู้เรียนแสดงออกนั้น ต้องอาศัยการรวบรวมพฤติกรรมที่ชี้ถึงความรู้สึก เจตคติและค่านิยม
ของตนเองและผู้อื่น แล้วนามาใช้ในการกาหนดเป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง พฤติกรรมตามระดับการ
เรียนรู้ด้านจิตพิสัยแบ่งไว้ 5 ขั้น
ระดับพฤติกรรม
ตัวอย่างคากริยาที่ใช้
1. การรับรู้ การยอมรับความคิด กระบวนการ
เลือก ชี้ ติดตาม ยอมรับ
หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ
2. การตอบสนอง ความเต็มใจที่จะตอบสนองต่อ อภิปราย เลือก เขียนชื่อกากับ
สิ่งที่รับรู้
3. การเห็นคุณค่า ความรู้สึกนิยมพอใจในสิ่งใดสิ่ง อภิปราย ริเริ่ม เลือก แสวงหา ประพฤติตาม
หนึ่งจนเกิดการปฏิบัติตามสิ่งที่นิยม
นามาใช้
4. การจัดระบบค่านิยม การนาเอาคุณค่าต่าง ๆ จาแนก จัดลาดับ จัดระเบียบ ผสมผสาน
ที่เกิดจากการเรียนรู้มาผสมผสานและจัดระบบ
เข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างระบบคุณค่าขึ้นภายใน
ตนเอง
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ระดับพฤติกรรม
5. การกาหนดคุณลักษณะ การนาค่านิยมที่
จัดระบบแล้วมาปฏิบัติจนเป็นนิสัยเฉพาะตน

ตัวอย่างคากริยาที่ใช้
สนับสนุน ต่อต้าน ใช้เหตุผล แสดงออก ชักชวน

ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
คือจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย เน้นหนักด้านการวางท่าทางให้
ถูกต้อง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละชนิด สามารถระบุพฤติกรรมที่แสดงออกได้จากการ
ตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งสังเกตได้จากความถูกต้องแม่นยา ความว่องไว
คล่องแคล่ว และสม่าเสมอ พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยแบ่งไว้ 5 ขั้น
ระดับพฤติกรรม
ตัวอย่างคากริยาที่ใช้
1. การรับรู้ รับรู้ในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ โดยผ่าน
สังเกต รู้สึก สัมผัส ตรวจพบ
ประสาทสัมผัส
2. การเตรียมพร้อม การเตรียมตัวให้พร้อมทางสมอง แสดงท่าทาง ตั้งท่าเข้าประจาที่
ทางกายและจิตใจ
3. การปฏิบัติงานโดยอาศัยผู้แนะ/เลียนแบบ การทา เลียนแบบ ทดลอง ฝึกหัด
ตามตัวอย่าง การลองผิดลองถูก
4. การปฏิบัติงานได้เอง / คล่อง ปฏิบัติได้เองอย่าง สาธิต ผลิต แก้ไข ทาได้สาเร็จด้วยตนเอง
ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ทางานได้เร็วขึ้น
5. การปฏิบัติงานด้วยความชานาญ / ทางานใหม่ได้ ทางานด้วยความกระฉับกระเฉง จัดระบบ
ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่วเหมือนอัตโนมัติ
ควบคุมการทางานแนะแนวทาง
สามารถทางานใหม่ได้
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ
และอุปกรณ์ของแต่ละหัวเรื่อง และกาหนดแหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนทั้งหลักสูตร ของ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง

ขอบข่ายเนื้อหา

การจักสาน 1.1 วิธีการสานลายตาหลิ่ว
ไม้ไผ่
(ลายดอกพิกุล/ลาย
ลูกแก้ว)
1.2 การขึ้นรูปเครื่องสาน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สานไม้ไผ่ลายดอกพิกุลได้
ถูกต้องตามขั้นตอน
2. สานไม้ไผ่ลายลูกแก้วได้
ถูกต้องตามขั้นตอน

การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้
-บรรยาย
-สาธิต
-ฝึกปฏิบัติ
-เรียนรู้จากภูมิ

สื่อวัสดุ และ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
-ใบความรู้
-ใบงาน
-กระดาษปรู๊ฟ
-ปากกาเคมี

หัวเรื่อง

การบริหาร
จัดการใน
การ
ประกอบ
อาชีพ

ขอบข่ายเนื้อหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประเภทต่าง ๆ
1) การสานตะกร้าลาย
ดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
2) การสานกระเป๋า
ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
3) การสานกล่องใส่
กระดาษทิชชู่ลายดอก
พิกุล/ลายลูกแก้ว
4) การสานถาดผลไม้
ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม
และทรงรีลายดอกพิกุล/
ลายลูกแก้ว
1.3 การย้อมสีผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่
1.4 เทคนิคการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์

3. สานตะกร้าลายดอกพิกุลหรือ
ลายลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม
อย่างน้อย 1 ลาย
4. สานกระเป๋าลายดอกพิกุลหรือ
ลายลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม
อย่างน้อย 1 ลาย
5. สานกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลาย
ดอกพิกุลหรือลายลูกแก้วได้
ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1
ลาย
6. สานถาดผลไม้ทรงสีเ่ หลีย่ ม
ทรงกลม และทรงรีลายดอกพิกุล
หรือลายลูกแก้วได้ประณีต
สวยงาม อย่างน้อย 1 ลาย
7. อธิบายวิธีการย้อมสีผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ได้ถูกต้อง
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
สวยงาม
9. ออกแบบการใช้สีได้เหมาะสม
กับรูปแบบผลิตภัณฑ์
9. อธิบายเทคนิคการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้

2.1 การบริหารจัดการการ
ผลิต
1) การกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
การควบคุมคุณภาพผลผลิต
2) คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ (ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความขยัน อดทน
ฯลฯ)

1. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และควบคุมคุณภาพผลผลิตได้
2. อธิบายคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพได้
3. นาคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพได้จนเป็นกิจนิสัย
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักการ

การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้
ปัญญาด้านการ
จักสาน

สื่อวัสดุ และ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
-กระดาษกาว
-ไม้ไผ่
-อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจักสาน
เช่น เลื่อยคัน
ธนู มีดโค้ง มีด
ผ่าไม้ มีดเหลา
ตอก มีดจัก
ตอก ดินสอ
คีมปากแหลม
กรรไกร ฯลฯ

-บรรยาย
-สาธิต
-ฝึกปฏิบัติ
-เรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาด้านการ
จักสาน

-ใบความรู้
-ใบงาน
-กระดาษปรู๊ฟ
-ปากกาเคมี
-กระดาษกาว
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หัวเรื่อง
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ขอบข่ายเนื้อหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

2.2 การบริหารจัดการ
การตลาด
2.2.1 การจัดการการตลาด
1) หลักการจัดการ
การตลาด
2) (วิธีการหาข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การนาข้อมูลไปใช้)
3) การวางแผนผลิต
สินค้า
4) ช่องทางการ
จาหน่าย
5) การขายและการ
ส่งเสริมการขาย
2.2.2 การทาบัญชี
1) ความหมายและ
ประโยชน์ของการทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุนใน
การประกอบอาชีพ
3) การคานวณ
ต้นทุน-กาไรในการผลิต
-วิธีการคิดกาไรขาดทุนในการประกอบ
อาชีพ
-การกาหนด
ราคาขาย
2.3 ปัญหาอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ
2.3.1 ปัญหาด้าน
กระบวนการผลิต
2.3.2 ปัญหาด้านการตลาด

จัดการตลาดได้
5. บอกวิธกี ารหาข้อมูล และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด
ได้
6. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดในชุมชน
และประเทศได้
7. วางแผนผลิตสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดได้
8. อธิบายแนวทางการส่งเสริม
การขายและช่องทางการจัด
จาหน่ายได้
9. อธิบายความหมายและ
ประโยชน์ของการทาบัญชีได้
10. จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ได้
11. คานวณต้นทุน-กาไรในการ
ผลิตได้
12. กาหนดราคาขายได้อย่าง
เหมาะสมกับตัวสินค้าและ
สอดคล้องกับต้นทุนและเวลา
รอบจาหน่ายสินค้า
13. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน
การประกอบอาชีพได้

การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้

สื่อวัสดุ และ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน

ดังนั้น แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย
แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน
1. ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. กระดาษปรู๊ฟ
5. ปากกาเคมี
6. กระดาษกาว
7. ไม้ไผ่
8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจักสาน เช่น เลื่อยคันธนู มีดโค้ง มีดผ่าไม้ มีดเหลาตอก มีดจักตอก ดินสอ
คีมปากแหลม กรรไกร ฯลฯ

การกาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวทางการประเมินหลักสูตร
การกาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวทางการประเมินหลักสูตร
เป็นอีกขั้นหนึ่งของขั้นตอนการร่างหลักสูตร ในขั้นนี้จะนาเสนอโดยใช้ตัวอย่างหลักสูตรรายวิชาเลือก
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ได้กล่าวไปแล้ว
การกาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการกาหนดวิธีการประเมินผล
พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินได้ว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่คาดไว้ในจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
การกาหนดแนวทางการประเมินหลักสูตร เป็นการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการประเมิน
หลักสูตร หรือวิธีการที่จะใช้ในการประเมินหลักสูตร
ในส่วนของหลักสูตรรายวิชาเลือก จะกาหนดเฉพาะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการกาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง/เนื้อหา
ตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผล
หัวเรื่องที่ 1
อธิบายช่องทางและการตัดสินใจ
-ประเมินจากสภาพจริง
ช่องทางการตัดสินใจเลือกประกอบ เลือกประกอบอาชีพการจักสาน
-การทดสอบ
อาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
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หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลตนเอง
2) ข้อมูลวิชาการ
3) ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องที่ 2
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่
เนื้อหา
2.1 ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจักสาน 1. บอกชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจัก
2.2 ข้อสังเกตในการนาไม้ไผ่มาทา สาน
เครื่องจักสาน
2. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทาเครื่องจักสาน
ได้อย่างเหมาะสม
หัวเรื่องที่ 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานไม้
ไผ่
เนื้อหา
3.1 ศัพท์ช่างสาน
1. อธิบายศัพท์ช่างสาน
3.2 ลายเครื่องสาน
2. บอกลายเครื่องสาน
3.3 อุปกรณ์ในการจักสานไม้ไผ่
3. เลือกใช้อุปกรณ์ในการจักสานไม้
ไผ่ได้อย่างเหมาะสม
หัวเรื่องที่ 4
การจักสานไม้ไผ่
เนื้อหา
4.1 การจักตอก
1. อธิบายวิธีการจักตอก
4.2 การสาน การเข้าขอบ และการ 2. จักตอกถูกต้องตามขั้นตอน
มัดขอบ
3. อธิบายวิธีการสาน การเข้าขอบ
4.3 วิธีการสานลายต่าง ๆ
และการมัดขอบ
1) ลายขัด
4. เข้าขอบและมัดขอบได้ถูกต้อง
2) ลายชะลอม
ตามขั้นตอน
3) ลายวงพระจันทร์ (ลายหัว
5. สานไม้ไผ่ลาย ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
สุ่ม)
ตามขั้นตอน
4) ลายเวียนก้นหอย
6. จักสานเครื่องสานประเภทต่าง ๆ
5) ลายตาหลิ่ว
7. อธิบายวิธีการย้อมสีผลิตภัณฑ์
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การวัดและประเมินผล
-ประเมินจากการศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้/กลุ่มอาชีพด้านการ
จักสาน
-สังเกตความสนใจ ความ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
-การทดสอบ
-สังเกตความสนใจ ความ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้

-การทดสอบ
-สังเกตความสนใจ ความ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
-ผลงานปฏิบัติ

-ประเมินจากสภาพจริง
-การทดสอบ
-ประเมินจากการศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้/กลุ่มอาชีพด้าน
การจักสาน
-สังเกตความสนใจ ความ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
-ผลงานปฏิบัติ

หัวเรื่อง/เนื้อหา
4.4 การขึ้นรูปเครื่องสานประเภท
ต่าง ๆ
1) การสานตะกร้า
2) การสานชะลอม
3) การสานกระเป๋า
4) การสานกล่องใส่กระดาษ
ทิชชู่
5) การสานถาดผลไม้ทรง
สี่เหลี่ยม ทรงกลม และทรงรี
4.5 การย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
4.6 เทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
หัวเรื่องที่ 5
การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพ
เนื้อหา
5.1 การบริหารจัดการการผลิต
5.1.1 การสารวจแหล่งเงินทุน
และแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น
5.1.2 การกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
5.1.3 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ (ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน
ฯลฯ)
5.2 การบริหารจัดการการตลาด
5.2.1 การจัดการการตลาด
1) หลักการจัดการการตลาด
2) ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการ
หาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการนา
ข้อมูลไปใช้
3) การวางแผนผลิตสินค้า
4) ช่องทางการจาหน่าย

ตัวชี้วัด

การวัดและประเมินผล

จากไม้ไผ่
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
9. อธิบายเทคนิคการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์

1. อธิบายวิธีการสารวจแหล่ง
เงินทุน และแหล่งวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น
2. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และควบคุมคุณภาพผลผลิต
3. อธิบายคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ
4. บริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีคุณธรรม
5. อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการ
ตลาด
6. บอกวิธกี ารหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลไป
ใช้
7. นาข้อมูลทางการตลาดมา
วิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดในชุมชน และประเทศ
8. วางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด

-ประเมินจากสภาพจริง
-การทดสอบ
-ประเมินจากการศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้/กลุ่มอาชีพด้าน
การจักสาน
-สังเกตความสนใจ ความ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
-ผลงานปฏิบัติ
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หัวเรื่อง/เนื้อหา

ตัวชี้วัด

5) การขายและการส่งเสริมการ 9. อธิบายแนวทางการส่งเสริมการ
ขาย
ขายและช่องทางการจัด
5.2.2 การทาบัญชี
จาหน่าย
1) ความหมายและประโยชน์
10. อธิบายความหมายและ
ของการทาบัญชี
ประโยชน์ของการทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุนในการประกอบ 11. จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพ
อาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จาก
3) การคานวณต้นทุน-กาไรใน
ใบตาล
การผลิต
12. คานวณต้นทุน-กาไรในการผลิต
-วิธีการคิดกาไร-ขาดทุนใน
13. กาหนดราคาขายได้อย่าง
การประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับตัวสินค้าและ
-การกาหนดราคาขาย
สอดคล้องกับต้นทุนและเวลา
5.3 ปัญหาอุปสรรคในการประกอบ
รอบจาหน่ายสินค้า
อาชีพ
14. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
5.3.1 ปัญหาด้านกระบวนการ
ประกอบอาชีพ
ผลิต
5.3.2 ปัญหาด้านการตลาด
หัวเรื่องที่ 6
การจัดทาโครงการประกอบอาชีพ
เนื้อหา
6.1 ความสาคัญของโครงการ
1. บอกความสาคัญของโครงการ
ประกอบอาชีพ
อาชีพ
6.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบ 2. บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพ
6.3. องค์ประกอบของโครงการ
3. บอกองค์ประกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพ
อาชีพ
6.4 การเขียนโครงการ
4. เขียนโครงการในแต่ละ
6.5 การประเมินความเหมาะสมและ
องค์ประกอบให้เหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการ
ถูกต้อง
5. ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ

การวัดและประเมินผล

-ประเมินจากสภาพจริง
-การทดสอบ
-สังเกตความสนใจ ความ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
-ผลงานปฏิบัติ

จากการกาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การวัดและประเมินผล) ของ
หลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยการพิจารณาหัวเรื่อง เนื้อหา และ
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ตัวชี้วัดของแต่ละหัวเรื่อง แล้วกาหนดการวัดและประเมินผลของแต่ละหัวเรื่อง พอจะสรุปได้ว่า การ
วัดและประเมินผลของหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ มีดังนี้
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากสภาพจริง
2. ประเมินจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/กลุ่มอาชีพด้านการจักสาน
3. ประเมินจากการศึกษาจากภูมิปัญญาด้านการจักสาน
4. การทดสอบ
5. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
6. ผลงานปฏิบตั ิ

สาหรับ การกาหนดแนวทางการประเมินผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของหลั กสู ตรการศึกษา
ต่อเนื่อง หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น หลั กสูตร จะกาหนดทั้งการประเมินผลแต่ล ะหั วเรื่อง และการ
ประเมินผลการเรียนทั้งหลักสูตร รวมถึงแนวทางการประเมินหลักสูตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการกาหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หัวเรื่อง/ขอบข่าย
เนื้อหา
หัวเรื่องที่ 1
การจักสานไม้ไผ่
1.1 วิธีการสานลาย
ตาหลิ่ว (ลายดอก
พิกุล/ลายลูกแก้ว)
1.2 การขึ้นรูปเครื่อง
สานประเภทต่าง ๆ
1) การสาน
ตะกร้าลายดอกพิกุล/
ลายลูกแก้ว
2) การสาน
กระเป๋าลายดอก
พิกุล/ลายลูกแก้ว

การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. สอบปากเปล่า
1. แบบทดสอบ และ
(ภาคทฤษฎี)
แบบบันทึกคะแนน
1. สานไม้ไผ่ลายดอกพิกุลได้ถูกต้องตาม
(ภาคทฤษฎี)
ขั้นตอน
2. ประเมินจากการ 2. แบบประเมินการ
2. สานไม้ไผ่ลายลูกแก้วได้ถูกต้องตาม
ปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ) ปฏิบัติ
ขั้นตอน
3. สังเกตการมีส่วน 3. แบบสังเกต
3. สานตะกร้าลายดอกพิกุลหรือลาย
ร่วมในการเรียนรู้
พฤติกรรม
ลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1
- การซักถาม
ลาย
และการตอบคาถาม
4. สานกระเป๋าลายดอกพิกุลหรือลาย
- การแสดงความ
ลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1 คิดเห็น
ลาย
4. ผลงานปฏิบตั ิ
4. แบบประเมินผล
5. สานกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายดอกพิกุล
งาน/ชิ้นงาน
หรือลายลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม อย่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
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หัวเรื่อง/ขอบข่าย
เนื้อหา
3) การสานกล่อง
ใส่กระดาษทิชชู่ลาย
ดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
4) การสานถาด
ผลไม้ทรงสีเ่ หลี่ยม
ทรงกลม และทรงรี
ลายดอกพิกุล/ลาย
ลูกแก้ว
1.3 การย้อมสี
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
1.4 เทคนิคการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์
หัวเรื่องที่ 2
การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพ
2.1 การบริหาร
จัดการการผลิต
1) การกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
และการควบคุม
คุณภาพผลผลิต
2) คุณธรรมใน
การประกอบอาชีพ
(ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความขยัน อดทน
ฯลฯ)
2.2 การบริหาร
จัดการการตลาด
2.2.1 การจัดการ
การตลาด
1) หลักการ
จัดการการตลาด
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จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ

น้อย 1 ลาย
6. สานถาดผลไม้ทรงสีเ่ หลีย่ ม ทรงกลม
และทรงรีลายดอกพิกุลหรือลายลูกแก้วได้
ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1 ลาย
7. อธิบายวิธีการย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ได้ถูกต้อง
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้สวยงาม
9. ออกแบบการใช้สีได้เหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
9. อธิบายเทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ได้
1. สอบปากเปล่า
(ภาคทฤษฎี)
1. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตได้
2. อธิบายคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพได้
3. นาคุณธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในการประกอบอาชีพได้จนเป็นกิจนิสัย
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการตลาด
ได้
5. บอกวิธีการหาข้อมูล และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการตลาดได้
6. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดในชุมชน และประเทศ
ได้
7. วางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดได้
8. อธิบายแนวทางการส่งเสริมการขาย
และช่องทางการจัดจาหน่ายได้
9. อธิบายความหมายและประโยชน์ของ

1. แบบทดสอบ และ
แบบบันทึกคะแนน
(ภาคทฤษฎี)
2. ประเมินจากการ 2. แบบประเมินการ
ปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ) ปฏิบัติ
3. สังเกตการมีส่วน 3. แบบสังเกต
ร่วมในการเรียนรู้
พฤติกรรม
- การซักถาม
และการตอบคาถาม
- การแสดงความ
คิดเห็น
4. ผลงานปฏิบตั ิ
4. แบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน

หัวเรื่อง/ขอบข่าย
เนื้อหา
2) ข้อมูล
ทางการตลาด (วิธีการ
หาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
การนาข้อมูลไปใช้)
3) การวางแผน
ผลิตสินค้า
4) ช่องทางการ
จาหน่าย
5) การขายและ
การส่งเสริมการขาย
2.2.2 การทาบัญชี
1) ความหมาย
และประโยชน์ของ
การทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุน
ในการประกอบอาชีพ
3) การคานวณ
ต้นทุน-กาไรในการ
ผลิต
-วิธีการคิด
กาไร-ขาดทุนในการ
ประกอบอาชีพ
-การ
กาหนดราคาขาย
2.3 ปัญหาอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ
2.3.1 ปัญหาด้าน
กระบวนการผลิต
2.3.2 ปัญหาด้าน
การตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ

การทาบัญชีได้
10. จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการ
จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
11. คานวณต้นทุน-กาไรในการผลิตได้
12. กาหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมกับ
ตัวสินค้าและสอดคล้องกับต้นทุนและเวลา
รอบจาหน่ายสินค้า
13. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได้
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นอกจากนี้ กาหนดแนวทางการประเมินผลแต่ละหัวเรื่องแล้ว จะต้องกาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนทั้งหลักสูตรหรือการประเมินเมินผลการเรียน (รวบยอด) ซึ่งแสดงถึงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนทั้งหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครบถ้วน
หรือไม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แนวทางการประเมินผลการเรียน (รวบยอด)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ให้ความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อให้ผู้จบ
หลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการประกอบอาชีพจัก
สานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการบริหารจัดการใน
อาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่
3. มีคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
5. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

วิธีการ

เครื่องมือ

1.ตรวจสอบเวลาเรียน 1. บัญชีลงเวลาเรียนและผล
การเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่สาย
อาชีพ (ใช้สาหรับตรวจสอบ
เวลาเรียนและบันทึกคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
2.ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.1 ประเมินความรู้ 2. แบบทดสอบ (ใช้สาหรับ
ภาคทฤษฎี โดยการ ประเมินความรูภ้ าคทฤษฎี)
สอบปากเปล่า
และแบบบันทึกคะแนน
(ภาคทฤษฎี)
2.2 ประเมินทักษะ 3. แบบประเมินการปฏิบตั ิ (ใช้
การปฏิบัติ
สาหรับประเมินทักษะปฏิบตั ิ)
3.ประเมินคุณลักษณะ 4. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์ (ใช้สาหรับ
(ใฝ่เรียนรู้)
ประเมินอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา: ใฝ่เรียนรู้ )

เกณฑ์การจบหลักสูตร
1.มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวน
ชั่วโมงหลักสูตร
2.มีผลการเรียนตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50
3. มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้) ใน
ระดับดีขึ้นไป

ก่อนจะกล่าวถึง การกาหนดแนวทางการประเมิน หลักสูตร จะขอทาความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ ได้นาไปปรับใช้ในการ
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การหาคาตอบว่าหลักสูตรบรรลุผลที่กาหนดจุดมุ่งหมายไว้
หรื อ ไม่ บรรลุ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และสาเหตุ ที่ ไม่ บ รรลุ เพราะอะไร การประเมิ น หลั ก สู ต รจึ ง เป็ น
กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่าการนาหลักสูตรไป
ใช้จริงแล้วนั้นได้ผลใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรยัง
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เป็ น การตัดสิ นคุณ ภาพ ประสิ ทธิภาพหรือคุณ ค่าของหลั กสู ตร ซึ่งจะต้องมีการกาหนดมาตรฐาน
สาหรับการตัดสินคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนามาตรฐานที่กาหนดมาตัดสินคุณภาพ
ข้อมูลเหล่านั้น
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1. หาคุณ ค่าของหลักสูตร : หลักสูตรนั้นสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ และสนอง
ความต้องการของสังคมเพียงใด
2. ตัดสินเกี่ยวกับรูปแบบการสอนและการบริหารหลักสูตร : การวางเค้าโครงและรูปแบบ
ของหลักสูตร การสอนตามหลักสูตร และการบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
หรือไม่
3. วัดคุณภาพผลผลิต : ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรมีคุณภาพเพียงใด
4. ปรับปรุงหลักสูตร : หลักสูตรมีข้อบกพร่องทั้งหมดอะไรบ้าง และระหว่างการดาเนินการ
ใช้หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในแต่ละส่วนของหลักสูตรอะไรบ้าง นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หรือพิจารณาว่าควรจะใช้หลักสูตรนี้ต่อไปอีกหรือไม่
ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร
ในการประเมินหลักสูตรจะต้องประเมินให้ครบทั้งระบบของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
1. การประเมินเอกสารหลักสูตร : ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหลักการ จุดมุ่งหมาย
โครงสร้าง เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
และเกณฑ์การจบหลักสูตร ตรวจสอบการใช้ภ าษาในเอกสารหลั กสู ตรว่าสื่อสารได้ตรงกันหรือไม่
ข้อกาหนดหรือแนวทางการใช้หลักสูตรมีความชัดเจนเพียงใด วางแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นี้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและระดับการศึกษาเพียงใด
2. การประเมินผลระบบของหลักสูตร
 ประเมินจุดมุ่งหมายในระดับต่าง ๆ คือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ของกลุ่ม
วิชา จุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ในระดับการสอน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน กับสภาพแวดล้อม ระดับความพอดีของความคาดหวัง
 ประเมิน การจัดเนื้ อหาหลักสู ตร คือ ความเหมาะสมของสัดส่ วนเนื้อหาความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
เนื้อหาความรู้และได้รับประสบการณ์
 ประเมินการสอนของผู้สอน คือ ความสามารถและความถูกต้องในการปรับหลักสูตร
มาใช้ในชั้นเรียน ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอน การเตรียมการสอน การใช้เทคนิคการสอน

131

การใช้สื่อการสอนและการใช้เทคนิคการวัดผลและประเมินผล สอนตามแนวทางของหลักสูตรหรือไม่
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นอย่างไร ความรับผิดชอบ และการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ช่ว ยให้ ผู้ เรีย นบรรลุ จุด ประสงค์ การเรียนรู้ จุดประสงค์ของวิช าและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 ประเมินระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร คือ ประเมินความพร้อมในการใช้
หลักสูตร โครงสร้างและระบบของสถานศึกษา การดาเนินงานของสถานศึกษา การจัดอาคารสถานที่
งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ และการจัดเวลา
 ประเมินโปรแกรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ ความสอดคล้องของวิธีการ
ประเมินผลการเรียนกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของระยะเวลาการประเมิน ความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการประเมินผลการเรียน
3. การประเมินผลผลิต : ติดตามผลสาเร็จการศึกษาในด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบั ติงาน เจตคติต่อวิชาชีพ ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและในชีวิตส่วนตัว
รูปแบบการประเมินหลักสูตร
รูปแบบการประเมินหลักสูตรได้ มีนักวิชาการด้านหลักสูตร ได้คิดไว้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละ
รูปแบบก็มีข้อดีและข้อจากัดอยู่ในตัวเอง ดังนั้น ในการประเมินผลหลักสูตร ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินควร
จะได้มีการคัดเลือก และ/หรือพัฒนารูปแบบการประเมินที่เหมาะสมสาหรับการประเมินหลักสูตรที่
ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้เนื่ องจาก ไม่มีรูปแบบการประเมินหลักสูตรใดที่ดีและเหมาะสมสามารถนาไปใช้
ประเมินได้ทุกหลักสูตร
สาหรับคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ จะขอกล่าวถึงรูปแบบการประเมินหลักสูตรของเคิร์ก
แพททริค เนื่องจากรูปแบบของเคิร์กแพททริค เป็นรูปแบบการประเมินที่นิยมใช้สาหรับโครงการหรือ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยเคิร์กแพททริค ได้เสนอแนะการประเมินผล 4 ระดับ คือ
1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เป็นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการ
อบรมว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ เช่น หลักสูตร/เนื้ อหาสาระตรงกับความต้องการหรือไม่
ความคิดเห็นต่อเอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาของการอบรมเหมาะสมเพียงไร วิทยากร
เหมาะสมเพียงไร ได้รับความรู้ -ทักษะในระดับใด มีความคาดหวังอย่างไรต่อการนาความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปใช้งาน เป็นต้น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การสัมภาษณ์
แบบสอบถามควรมีคาถามปลายเปิดไว้ตอนท้าย เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นตามที่ต้องการ
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2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับ
การอบรม เช่น การเปลี่ ย นแปลงการเรียนรู้ ก่อน – หลั งการฝึ กอบรม เกี่ยวกับ ความรู้ ความคิ ด
ทัศนคติ/ค่านิยม ทักษะ/การปฏิบัติ เป็นต้น
เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อาจเป็ น แบบทดสอบ (Test) แบบวั ด การปฏิ บั ติ
(Performance Test) การสังเกตพฤติกรรม
3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงานว่า
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางพี่พึงประสงค์หรือไม่ มีการนาความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้มากน้อยเพียงไร เป็นต้น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบบันทึกพฤติกรรมของ
ผู้บังคับบัญชา
4. การประเมินผลลัพธ์ (Results) ที่เกิดต่อองค์กร เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ที่เกิดต่อองค์กร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของ
ปัจจัยเสี่ยง การเพิ่มของประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงาน/องค์กร การลดลงของต้นทุน การเพิ่ม
กาไร ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา เป็นต้น
เครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล อาจเป็น แบบบัน ทึก (รายงาน) การตรวจสอบ แบบสอบ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงาน แบบวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น -ผลก าไร แบบบั น ทึ ก ค่ า สถิ ติ ห รื อ ดั ช นี บ่ ง ชี้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สาหรับการกาหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร
วิช าชี พ ระยะสั้ น หลั ก สู ต รการจั ก สานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ไผ่ ในคู่ มื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ เล่ ม นี้
ได้นาเอารูปแบบของเคิร์กแพททริค มาประยุกต์ใช้ โดยกาหนดขอบเขตของการระเมินหลักสูตร ดังนี้
1. การประเมิน เอกสารหลักสูตร : ตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบของหลั กสูตร
ดาเนินการก่อนการใช้หลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร
2. การประเมินผลระบบของหลักสูตร : เป็นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการ
อบรมว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ
และมีคาถามปลายเปิ ดไว้ตอนท้าย เพื่ อให้ ผู้ ตอบได้แสดงความคิดเห็ น ตามที่ต้องการ ดาเนินการ
ระหว่าง-หลังการใช้หลักสูตร ในประเด็นดังนี้
 ประเมิน การจัดเนื้ อหาหลักสู ตร คือ ความเหมาะสมของสัดส่ วนเนื้อหาความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
เนื้อหาความรู้และได้รับประสบการณ์
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 ประเมินการสอนของผู้สอน คือ ความสามารถและความถูกต้องในการปรับหลักสูตร
มาใช้ในชั้นเรียน ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอน การเตรียมการสอน การใช้เทคนิคการสอน
การใช้สื่อการสอนและการใช้เทคนิคการวัดผลและประเมินผล สอนตามแนวทางของหลักสูตรหรือไม่
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นอย่างไร ความรับผิดชอบ และการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ช่ว ยให้ ผู้ เรีย นบรรลุ จุด ประสงค์ การเรียนรู้ จุดประสงค์ของวิช าและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 ประเมินระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร คือ ประเมินความพร้อมในการใช้
หลักสูตร โครงสร้างและระบบของสถานศึกษา การดาเนินงานของสถานศึกษา การจัดอาคารสถานที่
งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ และการจัดเวลา
 ประเมินโปรแกรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ ความสอดคล้องของวิธีการ
ประเมินผลการเรียนกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของระยะเวลาการประเมิน ความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการประเมินผลการเรียน
3. การประเมินผลผลิต : ติดตามผลสาเร็จการศึกษาในด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบั ติงาน เจตคติต่อวิชาชีพ ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและในชีวิตส่วนตัว ในประเด็นดังนี้
 การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เข้ารับ
การอบรม ดาเนินการก่อนการระหว่าง-หลังการใช้หลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบ (Test) แบบวัดการ
ปฏิบัติ (Performance Test) การสังเกตพฤติกรรม และรายงานผู้จบหลักสูตร
 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน
ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางพี่พึงประสงค์หรือไม่ มีการนาความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งไร ดาเนิ น การก่ อนการหลั งการใช้ ห ลั กสู ต ร โดยใช้ แบบติด ตามผู้ จ บ
หลักสูตร
 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Results) ที่ เกิด ต่ อกลุ่ ม อาชีพ เป็ น การประเมิน ผลลั พ ธ์ห รือ
ผลกระทบที่เกิดต่อกลุ่มอาชีพ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เช่น
การเพิ่มของประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มอาชีพ การลดลงของต้นทุน การเพิ่มกาไร ประโยชน์ต่อ
เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดาเนินการก่อนการหลังการใช้หลักสูตร โดยใช้แบบติดตามผู้
จบหลักสูตร
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นอกจากการก าหนดแนวทางการประเมิ น หลั ก สู ต รของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
หลัก สูต รวิชาชีพ ระยะสั้น หลักสู ตรการจักสานผลิ ตภั ณ ฑ์ จากไม้ไผ่ แ ล้ว จะต้ องมี การกาหนด
มาตรฐานสาหรับตัดสินคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือคุณค่าของหลักสูตร นั้นคือ ต้องมีการกาหนด
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การประเมินหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยประเมินครบทั้งระบบของหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินเอกสาร
หลักสูตร การประเมินผลระบบของหลักสูตร และการประเมินผลผลิต
องค์ประกอบ
การประเมิน
1. การประเมินเอกสาร
หลักสูตร

2. การประเมินผลระบบ
ของหลักสูตร

3. การประเมินผลผลิต

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตร ได้แก่
-ข้อมูลพื้นฐานฯ
-หลักการ/จุดมุ่งหมาย
หลักสูตร
-โครงสร้างของหลักสูตร
-เนื้อหาของหลักสูตร
-ฯลฯ
-การจัดเนื้อหาความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้
-คุณภาพของผูส้ อน
-สถานที่
-สื่อการเรียนการสอน
-กระบวนการเรียนการ
สอน
-การวัดผลและประเมินผล
ฯลฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

-พิจารณาความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบต่างๆของ
หลักสูตร

แบบประเมิน
ความ
สอดคล้อง 3
ระดับ

-ก่อนใช้
หลักสูตร

ประเมินความพึงพอใจของผู้ แบบสอบถาม
เข้ารับการอบรม
ความพึง
พอใจ
มาตรา
ประมาณค่า
5 ระดับ

ระหว่างหลังใช้
หลักสูตร

1. ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากรายงานผู้
จบหลักสูตร
2. สอบถามความคิดเห็น
ของผู้ผ่านการอบรม
ภายหลังสิ้นสุดการอบรมไป
แล้ว 1 เดือนขึ้นไป

หลังใช้
หลักสูตร

2. ความคิดเห็นของผู้
ผ่านการอบรม

-รายงานผู้จบ
หลักสูตร
-แบบติดตาม
ผู้จบหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมินหลักสูตร
1. องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน (ค่า IOC มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5)
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
4. ร้อยละ 80 ของผู้จบหลักสูตรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้

การเขียนหลักสูตร
จากการร่างหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถนามาเขียนหลักสูตร ตาม
องค์ประกอบของหลักสูตร ได้ดังนี้
การเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือก
การเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามองค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรรายวิชาเลือก ประกอบด้วย
1. ความเป็นมา
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. ขอบข่ายเนื้อหา
4. คาอธิบายรายวิชา
4.1 รหัสรายวิชา
4.2 ชื่อรายวิชา
4.3 จานวนหน่วยกิต
4.4 ระดับการศึกษา
4.5 มาตรฐานการเรียนรู้
4.6 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
4.7 เนื้อหาการเรียนรู้ (ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ...)
4.8 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.9 การวัดและประเมินผล
5. รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา
5.1 รหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
5.3 หัวเรื่อง
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5.4 ตัวชี้วัด
5.5 เนื้อหา (ย่อย)
5.6 จานวนชั่วโมง
นาร่างหลักสูตรฯ ที่ได้จัดทาไว้แล้ว มาเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชา อช33....... การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้
ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามองค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรรายวิชาเลือก ดังแบบฟอร์ม
ต่อไปนี้

ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือก
หลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
รายวิชา อช33....... การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จานวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
สาระการเรียนรู้การประกอบอาชีพ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความเป็นมา (ข้อมูลจากหน้าที่ 81)
นโยบายจุ ด เน้ น การด าเนิ น งานส านั ก งาน กศน.ปี งบประมาณ 2560 ได้ ก าหนดภารกิ จ
ต่อเนื่อง ด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ โดยมีจุดเน้นการดาเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของประชาชน ชุมชน สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย การส่งเสริ มให้ประชาชนรู้จัก
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างประหยัดและเพิ่มคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในครอบครัวได้ การประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่พบได้ในแต่ละชุมชนของประเทศทั่วทุกภาค ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่ องใช้ในครัวเรือนและ
เครื่องใช้รองรับพืชผลทางการเกษตร เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า เข่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถทาเองหรือหาซื้อได้ในราคาไม่แพงสาหรับในแต่ละท้องถิ่นที่มีแหล่งวัตถุดิบใน
การจักสาน ส่วนใหญ่มักจะทากันในเวลาว่างหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
จากการศึ ก ษาชุ ม ชนและข้ อ มู ล สภาพปั ญ หาความต้ อ งการการเรีย นรู้ ข องผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีรายได้เสริมจากการรับจ้าง การหาของป่า หัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่น การทาไม้กวาด การจักสาน เนื่องจากในป่าชุมชนส่วนใหญ่มีไม้ไผ่เป็น
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ทรัพยากรที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ เช่นการขุดหน่อไม้ไปขาย การทาไม้กวาด
การจั กสาน เป็ น ต้ น นอกจากนี้ การจั กสานยั งเป็ น ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ นของกลุ่ มผู้ สู งอายุในชุมชนที่
รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพจักสาน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการจักสานของชุมชน และจากการสรุปข้อมูลความต้องการการเรียนรู้รายบุคคล พบว่า
ผู้เรียนมีความสนใจและต้องการเรียนรู้การประกอบอาชีพจักสานเพื่ออนุรักษ์ ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานของชุมชนและสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ แต่ยังขาดความรู้พื้นฐาน และทักษะฝีมือด้านการจักสาน
สถานศึกษา/กศน.ตาบลบ้านแลง จึงได้จัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551รายวิชา“การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือกลุ่มสนใจได้เรียนรู้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒ นาตนเอง การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้ แก่ตนเองและครอบครัว
รวมทั้งการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ข้อมูลจากหน้าที่ 115)
1. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
2. บอกชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจักสานได้
3. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทาเครื่องจักสานได้อย่างเหมาะสม
4. อธิบายศัพท์ช่างสานได้
5. บอกลายเครื่องสานได้
6. เลือกใช้อุปกรณ์ในการจักสานไม้ไผ่ได้อย่างเหมาะสม
7. อธิบายวิธีการจักตอกได้
8. จักตอกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
9. อธิบายวิธีการสาน การเข้าขอบ และการมัดขอบได้
10. เข้าขอบและมัดขอบได้ถูกต้องตามขั้นตอน
11. สานไม้ไผ่ลายต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
12. จักสานเครื่องสานประเภทต่าง ๆ ได้
13. อธิบายวิธีการย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
14. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
15. อธิบายเทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้
16. อธิบายวิธีการสารวจแหล่งเงินทุน และแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นได้
17. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพผลผลิตได้
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18. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้
19. บริหารจัดการในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมได้
20. อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการตลาดได้
21. บอกวิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ได้
22. นาข้อมูลทางการตลาดมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน และประเทศได้
23. วางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
24. อธิบายแนวทางการส่งเสริมการขายและช่องทางการจัดจาหน่ายได้
25. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการทาบัญชีได้
26. จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
27. คานวณต้นทุน-กาไรในการผลิตได้
28. กาหนดราคาขายได้อย่ างเหมาะสมกับ ตัวสิ นค้าและสอดคล้องกับต้นทุนและเวลารอบ
จาหน่ายสินค้าได้
29. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพได้
30. บอกความสาคัญของโครงการอาชีพได้
31. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
32. บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
33. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมและถูกต้องได้
34. ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพได้
ขอบข่ายเนื้อหา (ข้อมูลจากหน้าที่ 116)
1. ช่องทางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่
4. การจักสานไม้ไผ่
5. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
6. การจัดทาโครงการประกอบอาชีพ

จานวน 6 ชั่วโมง
จานวน 3 ชั่วโมง
จานวน 3 ชั่วโมง
จานวน 36 ชั่วโมง
จานวน 20 ชั่วโมง
จานวน 12 ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชา อช33......................... การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
จานวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ (ข้อมูลจากหน้าที่ 94 - 97)
มาตรฐานที่ 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทาง และ
ตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มั่นคง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ (ข้อมูลจากหน้าที่ 94 - 97)
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพศักยภาพของภูมิประเทศและทาเล
ที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพ
3.2 มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการขยายอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงาน และโครงการธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของพื้น ที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทาเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง
3.4 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒ นาอาชีพ ให้ มีผ ลิตภัณ ฑ์ห รืองานบริการ สร้างรายได้
พอเพียงต่อการดารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
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ศึกษาและฝึกทักษะในเรื่องต่อไปนี้ (นาเนื้อหาทั้งหมดจากหน้า 109 – 114 มาเขียนเป็นความเรียง)
ช่องทางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้
ในการจักสาน ข้อสังเกตในการนาไม้ไผ่มาทาเครื่องจักสาน ศัพท์ช่างสาน ลายเครื่องสาน อุปกรณ์ใน
การจักสานไม้ไผ่ การจักตอก การสาน การเข้าขอบ การมัดขอบ และวิธีการสานลายต่าง ๆ การขึ้นรูป
เครื่องสานประเภทต่าง ๆ การย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การบริหาร
จัดการการผลิต การบริหารจัดการการตลาด (การจัดการการตลาด และการทาบัญชี) ปัญหาอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ (ปั ญ หาด้ านกระบวนการผลิ ต และปั ญ หาด้ านการตลาด) และการจั ดท า
โครงการประกอบอาชีพ (ความสาคัญของโครงการประกอบอาชีพ ประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพ องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการ)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ข้อมูลจากหน้าที่ 116)
1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาเอกสาร หนังสือ และสื่ออื่น ๆ เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบผลสาเร็จในอาชีพมาบรรยาย สาธิต แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ศึกษาดูงานตามสถานที่ดาเนินกิจกรรมทางด้านการจักสาน รวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง
5. ฝึกปฏิบัติจริง
6. รวมกลุ่มอภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผล และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การวัดและการประเมินผล (ข้อมูลจากหน้าที่ 127)
1. ประเมินจากสภาพจริง
2. ประเมินจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/กลุ่มอาชีพด้านการจักสาน
3. ประเมินจากการศึกษาจากภูมิปัญญาด้านการจักสาน
4. การทดสอบ
5. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
6. ผลงานปฏิบัติ
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รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา อช33......................... การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
จานวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ (ข้อมูลรายละเอียดคาอธิบายจากหน้าที่ 109 - 114)
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพศักยภาพของภูมิประเทศและทาเล
ที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพ
3.2 มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการขยายอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงาน และโครงการธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของพื้น ที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทาเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง
3.4 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒ นาอาชีพ ให้ มีผ ลิตภัณ ฑ์ห รืองานบริการ สร้างรายได้
พอเพียงต่อการดารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
จานวนชั่วโมง
1

2
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ช่องทางการ
ตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ
การจักสาน
ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับไม้ไผ่

อธิบายช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่

วิเคราะห์ความเป็นไปได้จาก
ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลตนเอง
2) ข้อมูลวิชาการ
3) ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อม

6

1. บอกชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ใน
การจักสาน
2. เลือกใช้ไม้ไผ่มาทาเครื่อง
จักสาน

2.1 ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจัก
สาน
2.2 ข้อสังเกตในการนาไม้ไผ่มา
ทาเครื่องจักสาน

3

ที่

หัวเรื่อง

3

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการจัก
สานไม้ไผ่

4

ตัวชี้วัด

1. อธิบายศัพท์ช่างสาน
2. บอกลายเครื่องสาน
3. เลือกใช้อุปกรณ์ในการจัก
สานไม้ไผ่
การจักสานไม้ไผ่ 1. อธิบายวิธีการจักตอก
2. จักตอกตามขั้นตอน
3. อธิบายวิธีการสาน การ
เข้าขอบ และการมัดขอบ
4. เข้าขอบและมัดขอบตาม
ขั้นตอน
5. สานไม้ไผ่ลายต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอน

6. จักสานเครื่องสาน
ประเภทต่าง ๆ

5

การบริหาร
จัดการในการ
ประกอบอาชีพ

เนื้อหา

จานวนชั่วโมง

3.1 ศัพท์ช่างสาน
3.2 ลายเครื่องสาน
3.3 อุปกรณ์ในการจักสานไม้ไผ่

3

4.1 การจักตอก

36

4.2 การสาน การเข้าขอบ และ
การมัดขอบ

4.3 วิธีการสานลายต่าง ๆ
1) ลายขัด
2) ลายชะลอม
3) ลายวงพระจันทร์ (ลาย
หัวสุ่ม)
4) ลายเวียนก้นหอย
5) ลายตาหลิ่ว
4.4 การขึ้นรูปเครื่องสาน
ประเภทต่าง ๆ
1) การสานตะกร้า
2) การสานชะลอม
3) การสานกระเป๋า
4) การสานกล่องใส่
กระดาษทิชชู่
5) การสานถาดผลไม้ทรง
สี่เหลี่ยม ทรงกลม และทรงรี
4.5 การย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้
ไผ่

7. อธิบายวิธีการย้อมสี
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
9. อธิบายเทคนิคการเก็บ
4.6 เทคนิคการเก็บรักษา
รักษาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
5.1 การบริหารจัดการการผลิต
1. อธิบายวิธีการสารวจ
5.1.1 การสารวจแหล่ง
แหล่งเงินทุน และแหล่ง เงินทุน และแหล่งวัตถุดิบใน

20
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ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

วัตถุดิบในท้องถิ่น
2. กาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และควบคุม
คุณภาพผลผลิต
3. อธิบายคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ
4. บริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง
มีคุณธรรม

ท้องถิ่น
5.1.2 การกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการ
ควบคุมคุณภาพผลผลิต
5.1.3 คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ (ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความขยัน อดทน ฯลฯ)

5.2 การบริหารจัดการ
การตลาด
5. อธิบายเกี่ยวกับหลักการ
5.2.1 การจัดการการตลาด
จัดการตลาด
1) หลักการจัดการ
การตลาด
6. บอกวิธีการหาข้อมูล
2) ข้อมูลทางการตลาด
การเก็บรวบรวมข้อมูล (วิธีการหาข้อมูล การเก็บ
และนาข้อมูลไปใช้
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
7. นาข้อมูลทางการตลาด ข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้)
มาวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดใน
ชุมชน และประเทศ
8. วางแผนผลิตสินค้าให้
3) การวางแผนผลิตสินค้า
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
9. อธิบายแนวทางการ
4) ช่องทางการจาหน่าย
ส่งเสริมการขายและ
5) การขายและการส่งเสริม
ช่องทางการจัดจาหน่าย การขาย
5.2.2 การทาบัญชี
10. อธิบายความหมายและ
1) ความหมายและ
ประโยชน์ของการทา
ประโยชน์ของการทาบัญชี
บัญชี
11. จัดทาบัญชีต้นทุน
2) บัญชีต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพการจัก ประกอบอาชีพ
สานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
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จานวนชั่วโมง

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จานวนชั่วโมง

3) การคานวณต้นทุน-กาไร
ในการผลิต
-วิธีการคิดกาไร-ขาดทุน
ในการประกอบอาชีพ
-การกาหนดราคาขาย

6

การจัดทา
โครงการ
ประกอบอาชีพ

12. คานวณต้นทุน-กาไรใน
การผลิต
13. กาหนดราคาขายได้
อย่างเหมาะสมกับตัว
สินค้าและสอดคล้องกับ
ต้นทุนและเวลารอบ
จาหน่ายสินค้า
14. วิเคราะห์ปัญหา
5.3 ปัญหาอุปสรรคในการ
อุปสรรคในการประกอบ ประกอบอาชีพ
อาชีพ
5.3.1 ปัญหาด้าน
กระบวนการผลิต
5.3.2 ปัญหาด้านการตลาด
1. บอกความสาคัญของ
6.1 ความสาคัญของโครงการ
โครงการอาชีพ
ประกอบอาชีพ
2. บอกประโยชน์ของ
6.2 ประโยชน์ของโครงการ
โครงการอาชีพ
ประกอบอาชีพ
3. บอกองค์ประกอบของ 6.3. องค์ประกอบของโครงการ
โครงการอาชีพ
ประกอบอาชีพ
4. เขียนโครงการใน แต่ละ 6.4 การเขียนโครงการ
องค์ประกอบ
5. ตรวจสอบความ
6.5 การประเมินความเหมาะสม
เหมาะสมและสอดคล้อง และสอดคล้องของโครงการ
ของโครงการอาชีพ

12

การเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
การเขีย นหลั กสู ต รการศึ กษาต่ อเนื่ อ ง ตามองค์ ป ระกอบของเอกสารหลั กสู ต รการศึกษา
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1) ข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจาเป็นในการจัดหลักสูตร (ความเป็นมา)
2) หลักการของหลักสูตร
3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4) กลุ่มเป้าหมาย
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

ระยะเวลาเรียน (ทฤษฎี/ปฏิบัติ)
โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน
แนวทางการประเมินผลการเรียน (รวบยอด)
การประเมินหลักสูตร

นาร่างหลักสูตรฯ ที่ได้จัดทาไว้แล้ว มาเขียนหลักสู ตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ตามองค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้

ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ชื่อหลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จานวน 60 ชั่วโมง
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ...............................
ข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจาเป็นในการจัดหลักสูตร (ข้อมูลจากหน้าที่ 79)
นโยบายจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2560 ได้กาหนดภารกิจต่อเนื่อง
ด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่
ละพื้นที่โดยมีจุดเน้นการดาเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้ อ งการของประชาชน ชุ ม ชน สั งคมในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย การส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนรู้จั ก ใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างประหยัดและเพิ่มคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในครอบครัวได้ การประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เป็นผลิ ตภัณฑ์
หัตถกรรมที่พบได้ในแต่ละชุมชนของประเทศทั่วทุกภาค ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและ
เครื่องใช้รองรับพืชผลทางการเกษตร เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า เข่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถทาเองหรือหาซื้อได้ในราคาไม่แพงสาหรับในแต่ละท้ องถิ่นที่มีแหล่งวัตถุดิบใน
การจักสาน ส่วนใหญ่มักจะทากันในเวลาว่างหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
จากการศึกษาข้อมูลชุมชนตาบลบ้านแลงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
เป็นอาชีพหลัก มีการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นกลุ่มตามธรรมชาติหรือแบบไม่เป็นทางการ
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และกลุ่มแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ได้แก่กลุ่มปลูกถั่วเหลือง กลุ่มไม้กวาด กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน เป็นต้น จากข้อมูลการจัดเวที
ประชาคมด้านสังคม พบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสานเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของตนเองและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน คือ ไม้ไผ่
เพื่อใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ แก่ตนเอง และต้องการอนุ รั กษ์ภู มิ
ปัญญาด้านจักสานให้คงอยู่ แต่ในการดาเนินงานกลุ่มอาชีพจักสานที่ผ่านมา ยังประสบปัญหาในด้าน
การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นและรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย
ตามความต้องการของตลาด สมาชิกกลุ่มจึงมีความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทัน สมัย ให้มี
คุณภาพ และมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านจักสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป
ดังนั้น สถานศึกษา/กศน.ตาบลบ้านแลงจึงได้จัดทาหลักสูตร “การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้
ไผ่” ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
ได้ใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าในการสร้างรายได้และการมีงานทารวมถึง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
หลักการของหลักสูตร (ข้อมูลจากหน้าที่ 85)
1. เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
4. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
5. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
6. เป็นหลักสูตรที่สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (ข้อมูลจากหน้าที่ 85)
หลักสูตรนี้ให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารจัดการในอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
3. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้สูงอายุ
ระยะเวลาเรียน (ข้อมูลจากหน้าที่ 118)
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จานวน 60 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร (ข้อมูลจากหน้าที่ 117 - 118)
เรื่องที่
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หัวเรื่อง

1

การจักสานไม้ไผ่
1.1 วิธีการสานลายตาหลิ่ว (ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว)
1.2 การขึ้นรูปเครื่องสานประเภทต่าง ๆ
1) การสานตะกร้าลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
2) การสานกระเป๋าลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
3) การสานกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
4) การสานถาดผลไม้ทรงสีเ่ หลี่ยม ทรงกลม และทรงรีลาย
ดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว
1.3 การย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
1.4 เทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

2

การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
2.1 การบริหารจัดการการผลิต
1) การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
2) คุณธรรมในการประกอบอาชีพ (ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน ฯลฯ)
2.2 การบริหารจัดการการตลาด
2.2.1 การจัดการการตลาด
1) หลักการจัดการการตลาด
2) ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้)
3) การวางแผนผลิตสินค้า
4) ช่องทางการจาหน่าย
5) การขายและการส่งเสริมการขาย

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ทฤษฎี
5

ปฏิบัติ
45

รวม
50

4

6

10

เรื่องที่

หัวเรื่อง
2.2.2 การทาบัญชี
1) ความหมายและประโยชน์ของการทาบัญชี
2) บัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ
3) การคานวณต้นทุน-กาไรในการผลิต
-วิธีการคิดกาไร-ขาดทุนในการประกอบอาชีพ
-การกาหนดราคาขาย
2.3 ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
2.3.1 ปัญหาด้านกระบวนการผลิต
2.3.2 ปัญหาด้านการตลาด
รวม

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวม

9

51

60

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร (ข้อมูลจากหน้าที่ 120 – 122 และ 127 -128)
เรื่องที่ 1
การจักสานไม้ไผ่
จุดประสงค์การเรียนรู้ (ข้อมูลจากหน้าที่ 120 - 121)
ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. สานไม้ไผ่ลายดอกพิกุลได้ถูกต้องตามขั้นตอน
2. สานไม้ไผ่ลายลูกแก้วได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. สานตะกร้าลายดอกพิกุลหรือลายลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1 ลาย
4. สานกระเป๋าลายดอกพิกุลหรือลายลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1 ลาย
5. สานกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายดอกพิกุลหรือลายลูกแก้วได้ประณีต สวยงาม อย่าง
น้อย 1 ลาย
6. สานถาดผลไม้ท รงสี่ เหลี่ ยม ทรงกลม และทรงรีล ายดอกพิ กุล หรือลายลู กแก้ว ได้
ประณีต สวยงาม อย่างน้อย 1 ลาย
7. อธิบายวิธีการย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ถูกต้อง
8. ย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้สวยงาม
9. ออกแบบการใช้สีได้เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์
9. อธิบายเทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้
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ขอบข่ายเนื้อหา (ข้อมูลจากหน้าที่ 120 - 121)
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับวิธีการสานลายตาหลิ่ว (ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว) การขึ้น
รูปเครื่องสานประเภทต่าง ๆ (การสานตะกร้าลายดอกพิกุล /ลายลูกแก้ว การสานกระเป๋าลายดอก
พิกุล/ลายลูกแก้ว การสานกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายดอกพิกุล/ลายลูกแก้ว และการสานถาดผลไม้ทรง
สี่เหลี่ยม ทรงกลม และทรงรีลายดอกพิกุ ล/ลายลูกแก้ว) การย้อมสีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และเทคนิค
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
การจัดกระบวนการเรียนรู้ (ข้อมูลจากหน้าที่ 120 - 121)
1. บรรยาย
2. สาธิต
3. ฝึกปฏิบัติ
4. เรียนรู้จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน
สื่อวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ข้อมูลจากหน้าที่ 120 - 121)
1. ใบความรู้
2. ใบงาน
3. กระดาษปรู๊ฟ
4. ปากกาเคมี
5. กระดาษกาว
6. ไม้ไผ่
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจักสาน เช่น เลื่อยคันธนู มีดโค้ง มีดผ่าไม้ มีดเหลาตอก มีดจัก
ตอก ดินสอ คีมปากแหลม กรรไกร ฯลฯ
เวลาเรียน
จานวน 50 ชั่วโมง (ข้อมูลจากหน้าที่ 117)
การประเมินผล (ข้อมูลจากหน้าที่ 127)
วิธีการ
เครื่องมือ
1. สอบปากเปล่า (ภาคทฤษฎี)
1. แบบทดสอบ และแบบบันทึกคะแนน
(ภาคทฤษฎี)
2. ประเมินจากการปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ) 2. แบบประเมินการปฏิบัติ
3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. แบบสังเกต พฤติกรรม
- การซักถาม และการตอบคาถาม
- การแสดงความคิดเห็น
4. ผลงานปฏิบัติ
4. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
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เรื่องที่ 2
การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (ข้อมูลจากหน้าที่ 121 - 122)
ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพผลผลิตได้
2. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้
3. นาคุณธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพได้จนเป็นกิจนิสัย
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการตลาดได้
5. บอกวิธีการหาข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดได้
6. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน และประเทศได้
7. วางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
8. อธิบายแนวทางการส่งเสริมการขายและช่องทางการจัดจาหน่ายได้
9. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการทาบัญชีได้
10. จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
11. คานวณต้นทุน-กาไรในการผลิตได้
12. กาหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมกับตัวสินค้าและสอดคล้องกับต้นทุนและเวลา
รอบจาหน่ายสินค้า
13. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
ขอบข่ายเนื้อหา (ข้อมูลจากหน้าที่ 121 - 122)
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต (การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และการควบคุมคุณภาพผลผลิต คุณธรรมในการประกอบอาชีพ) การบริหารจัดการการตลาดในเรื่อง
การจัดการการตลาด ได้แก่ หลักการจัดการการตลาด ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้) การวางแผนผลิตสินค้า ช่องทางการ
จาหน่าย การขายและการส่งเสริมการขาย และการทาบัญชี ได้แก่ ความหมายและประโยชน์ของการ
ทาบัญชี บัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ การคานวณต้นทุน-กาไรในการผลิต (วิธีการคิดกาไรขาดทุนในการประกอบอาชีพ และการกาหนดราคาขาย) และปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
(ปัญหาด้านกระบวนการผลิต และปัญหาด้านการตลาด)
การจัดกระบวนการเรียนรู้ (ข้อมูลจากหน้าที่ 121)
1. บรรยาย
2. สาธิต
3. ฝึกปฏิบัติ
4. เรียนรู้จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน
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สื่อวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ข้อมูลจากหน้าที่ 121)
1. ใบความรู้
2. ใบงาน
3. กระดาษปรู๊ฟ
4. ปากกาเคมี
5. กระดาษกาว
เวลาเรียน
จานวน 10 ชั่วโมง (ข้อมูลจากหน้าที่ 117)
การประเมินผล (ข้อมูลจากหน้าที่ 128)
วิธีการ
เครื่องมือ
1. สอบปากเปล่า (ภาคทฤษฎี)
1. แบบทดสอบ และแบบบันทึกคะแนน
(ภาคทฤษฎี)
2. ประเมินจากการปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ) 2. แบบประเมินการปฏิบัติ
3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม และการตอบคาถาม
- การแสดงความคิดเห็น
4. ผลงานปฏิบัติ
4. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน (ข้อมูลจากหน้าที่ 123)
1. ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. กระดาษปรู๊ฟ
5. ปากกาเคมี
6. กระดาษกาว
7. ไม้ไผ่
8. อุป กรณ์ ที่ใช้ในการจั กสาน เช่น เลื่ อยคัน ธนู มีดโค้ง มีดผ่ าไม้ มีดเหลาตอก มีด จักตอก
ดินสอ คีมปากแหลม กรรไกร ฯลฯ
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แนวทางการประเมินผลการเรียน (รวบยอด) (ข้อมูลจากหน้าที่ 130)
วิธีการ
1. ตรวจสอบเวลาเรียน

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ประเมินความรู้ภาคทฤษฎี
โดยการสอบปากเปล่า (เนื่องจาก
ผู้เรียนเป็นกลุม่ ผูส้ ูงอายุ มีข้อจากัดใน
เรื่องการอ่าน การเขียน)
2.2 ประเมินทักษะการปฏิบัติ

เครื่องมือ

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. บัญชีลงเวลาเรียนและผลการเรียน
นักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ (ใช้สาหรับ
ตรวจสอบเวลาเรียนและบันทึก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนชั่วโมงหลักสูตร
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ใฝ่เรียนรู้) ในระดับดีขึ้นไป

2. แบบทดสอบ (ใช้สาหรับประเมิน
ความรู้ภาคทฤษฎี) และบันทึกคะแนน
(ภาคทฤษฎี)

3. แบบประเมินการปฏิบตั ิ (ใช้สาหรับ
ประเมินทักษะปฏิบัติ)
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
(ใฝ่เรียนรู้)
ประสงค์ (ใช้สาหรับประเมินอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา: ใฝ่เรียนรู้ )

การประเมินหลักสูตร (ข้อมูลจากหน้าที่ 135 - 136)
ประเมินหลักสูตรโดยประเมินครบทั้งระบบของหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินเอกสาร
หลักสูตร การประเมินผลระบบของหลักสูตร และการประเมินผลผลิต
องค์ประกอบ
รายการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
ระยะเวลา
การประเมิน
1. การประเมินเอกสาร องค์ประกอบต่าง ๆ
-พิจารณาความ
แบบประเมิน
-ก่อนใช้
หลักสูตร
ของหลักสูตร ได้แก่
สอดคล้องของ
ความสอดคล้อง หลักสูตร
-ข้อมูลพื้นฐานฯ
องค์ประกอบต่างๆ 3 ระดับ
-หลักการ/จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร
หลักสูตร
-โครงสร้างของ
หลักสูตร
-เนื้อหาของหลักสูตร
-ฯลฯ
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องค์ประกอบ
การประเมิน
2. การประเมินผล
ระบบของหลักสูตร

3. การประเมินผลผลิต

รายการประเมิน
-การจัดเนื้อหาความรู้
และประสบการณ์การ
เรียนรู้
-คุณภาพของผู้สอน
-สถานที่
-สื่อการเรียนการสอน
-กระบวนการเรียนการ
สอน
-การวัดผลและ
ประเมินผล ฯลฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

2. ความคิดเห็นของผู้
ผ่านการอบรม

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

ประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม

แบบสอบถาม
ระหว่างความพึงพอใจ
หลังใช้
มาตราประมาณ หลักสูตร
ค่า 5 ระดับ

1. ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากรายงานผู้
จบหลักสูตร
2. สอบถามความ
คิดเห็นของผู้ผ่าน
การอบรมภายหลัง
สิ้นสุดการอบรมไป
แล้ว 1 เดือนขึ้นไป

-รายงานผู้จบ
หลักสูตร

หลังใช้
หลักสูตร

-แบบติดตามผู้
จบหลักสูตร

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร
1. องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน (ค่า IOC มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5)
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
4. ร้อยละ 80 ของผู้จบหลักสูตรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับ
การอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้
ข้อสังเกต จากตัวอย่างการเขียนรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรในหน้า 149 – 152 เป็น
การเขียนในลักษณะแนวตั้งเรียงเป็นหัวข้อ นอกจากการเขียนในลักษณะแนวตั้งนี้แล้ว ยังมีวิธีการ
เขียนรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบตาราง ซึ่งจะขอนาข้อมูลจาก
หน้าที่ 149 – 152 มาเขียนรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบตาราง ดังนี้

154

155

156

157

จะเห็ น ได้ว่า จากตัว อย่ างการเขีย นรายละเอียดโครงสร้างหลั กสูตรในรูป แบบตารางที่ได้
น าเสนอไปข้างต้น เป็ น อีกรู ป แบบหนึ่ งที่ครู กศน.หรือผู้ที่ ศึกษาคู่มือการพั ฒ นาหลั กสู ตรฯ เล่ ม นี้
สามารถนาไปปรับใช้ในการเขียนรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้
เหมาะสม ซึ่งอาจเลือกใช้ได้ทั้งการเขียนแบบแนวตั้งเรียงเป็นหัวข้อดังตัวอย่างในหน้าที่ 149 – 152
หรือการเขียนในรูปตารางดังตัวอย่างในหน้าที่ 155 – 157 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พัฒนา
หลักสูตร
หลังจากเขียนหลักสูตรรายวิชาเลือกหรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องฉบับร่างแล้ว ก่อน
การนาหลักสูตรไปใช้ สถานศึกษาจะต้องนาหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตรวจคุณ ภาพหลักสูตร ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดไว้ในตอนที่ 4 การตรวจคุณ ภาพหลักสูตรก่อน
นาไปใช้ ต่อไป
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ตอนที่ 4
การตรวจคุณภาพหลักสูตรก่อนนาไปใช้
หลังจากร่างหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
(ฉบับร่าง) ที่ได้นาเสนอตัวอย่างไว้ในตอนที่ 3 แล้วนั้น ก่อนการนาหลักสูตรไปใช้ สถานศึกษาจะต้อง
นาหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจคุณภาพหลักสูตร ซึ่งเป็นการดาเนินการ
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรขั้นที่ 5 ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ 1 หน้าที่ 5
การตรวจคุณภาพของหลักสูตรเป็นขั้นที่นาหลักสูตรที่ร่างเสร็จแล้วไปตรวจสอบ ซึ่งมี
วิธีการตรวจสอบได้หลายวิธี เช่น การใช้รูปแบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การตรวจสอบกับ
ลั ก ษณะของหลั ก สู ต รที่ ดี การตรวจสอบโดยผู้ เชี่ ยวชาญหรื อคณะกรรมการ หรื อวิ เคราะห์ แต่ ละ
องค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เป็นต้น แล้วนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
แก้ไขร่างหลักสูตรให้ดีขึ้น เตรียมพร้อมที่จะนาไปใช้

การตรวจคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ
สาหรับคู่มือการพัฒ นาหลักสูตร สาหรับครู กศน. เล่มนี้ จะขอกล่าวเฉพาะการตรวจ
คุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ ซึ่งจะวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรเป็น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตัวอย่าง

แบบตรวจคุณภาพของหลักสูตรรายวิชาเลือก
รายวิชา ....................................................................... รหัสรายวิชา ............................
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับ......................................................
จานวน .............. หน่วยกิต (............... ชั่วโมง)
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาประเด็นแต่ละประเด็นว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ และโปรดระบุ
ผลการพิจารณาประเด็นแต่ละประเด็น ถ้าแน่ใจว่าสอดคล้องให้ +1 ถ้าไม่แน่ใจให้ 0 และ
ถ้าแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ให้ –1
ไม่
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
บันทึกข้อคิดเห็น
ข้อ
ประเด็นประเมิน
สอดคล้อง
(+1)
(0)
ในแต่ละประเด็น
(-1)
1. เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง
2. เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับของ
หลักสูตรแกนกลาง
3. ตัวชี้วัดในรายวิชาเลือกสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง
4. ตัวชี้วัดในรายวิชาเลือกสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับของ
หลักสูตรแกนกลาง
5. เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในรายวิชาเลือก
6. เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้อง
กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ปัจจุบัน
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ข้อ

ประเด็นประเมิน

7.

เนื้อหาในรายวิชาเลือกมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
เนื้อหาในรายวิชาเลือก
การวัดและประเมินผลของ
รายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลาง
การวัดและประเมินผลของ
รายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับของ
หลักสูตรแกนกลาง
การวัดและประเมินผลของ
รายวิชาเลือกสอดคล้องกับเนื้อหา
ในรายวิชาเลือก
การวัดและประเมินผลของ
รายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในรายวิชาเลือก
จานวนชั่วโมงสอดคล้องกับ
เนื้อหาในรายวิชาเลือก

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ไม่
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
บันทึกข้อคิดเห็น
สอดคล้อง
(+1)
(0)
ในแต่ละประเด็น
(-1)

บันทึกความคิดเห็นการตรวจคุณภาพของหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………….……… ผู้ประเมิน
(...............................................)
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ตัวอย่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาเลือก
รายวิชา................................................................. รหัสรายวิชา ......................................
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลาง
เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรูร้ ะดับของหลักสูตร
แกนกลาง
ตัวชี้วัดในรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลาง
ตัวชี้วัดในรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรูร้ ะดับของหลักสูตร
แกนกลาง
เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในรายวิชาเลือก

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่า
IOC

การ
แปลผล

คนที่ 1
1

คนที่ 2
1

คนที่ 3
1

3

1

สอดคล้อง

1

1

0

2

0.67

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

6.

เนื้อหาในรายวิชาเลือกสอดคล้องกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ปจั จุบนั

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

7.

เนื้อหาในรายวิชาเลือกมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

8.

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาเลือกสอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายวิชาเลือก
การวัดและประเมินผลของรายวิชาเลือก
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูข้ อง
หลักสูตรแกนกลาง
การวัดและประเมินผลของรายวิชาเลือก
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูร้ ะดับ
ของหลักสูตรแกนกลาง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

9.

10.
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ประเด็นการประเมิน

ที่

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นการประเมิน

รวม

ค่า
IOC

การ
แปลผล

คนที่ 1
1

คนที่ 2
1

คนที่ 3
1

3

1

สอดคล้อง

11.

การวัดและประเมินผลของรายวิชาเลือก
สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเลือก

12.

การวัดและประเมินผลของรายวิชาเลือก
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในรายวิชาเลือก

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

13.

จานวนชั่วโมงสอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายวิชาเลือก

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

0.97

สอดคล้อง

รวม

จากตารางแสดงให้เห็นว่า..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้
1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร............................................................................... จานวน ................. ชั่วโมง
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาประเด็นแต่ละประเด็นว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ และโปรดระบุ
ผลการพิจารณาประเด็นแต่ละประเด็น ถ้าแน่ใจว่าสอดคล้องให้ +1 ถ้าไม่แน่ใจให้ 0
และถ้าแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ให้ –1
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง
ข้อ
ประเด็นประเมิน
(+1)
(0)
(-1)
1. หลักการของหลักสูตรกับความเป็นมา (ข้อมูล
พื้นฐาน)
2. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร
4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาหลักสูตร
5. โครงสร้างของหลักสูตรกับเนื้อหาหลักสูตร
6. เนื้อหาหลักสูตรกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
7. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับจุดประสงค์การเรียนรู้
8. จุดประสงค์การเรียนรู้กับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
9. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
10. เนื้อหาหลักสูตรกับสื่อการเรียนการสอน
11. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับแนวทางการ
ประเมินผลการเรียน (รวบยอด)
12. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการประเมินหลักสูตร
บันทึกความคิดเห็นการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………….……… ผู้ประเมิน
(...............................................)
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ตัวอย่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร............................................................................... จานวน ................. ชั่วโมง
ที่

ประเด็นการประเมิน

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่า
IOC

การ
แปลผล

คนที่ 1
1

คนที่ 2
1

คนที่ 3
1

3

1

สอดคล้อง

1

1

0

2

0.67

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

เนื้อหาหลักสูตรกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
7 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
8 จุดประสงค์การเรียนรู้กับการจัด
กระบวนการเรียนรู้
9 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการวัดและ
ประเมินผล
10 เนื้อหาหลักสูตรกับสื่อการเรียนการสอน

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

11 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับแนวทางการ
ประเมินผลการเรียน (รวบยอด)
12 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการประเมิน
หลักสูตร
รวม

1

1

1

3

1

สอดคล้อง

1

1

0

2

0.67

สอดคล้อง

0.95

สอดคล้อง

1
2
3
4
5

หลักการของหลักสูตรกับความเป็นมา
(ข้อมูลพื้นฐาน)
หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับโครงสร้างของ
หลักสูตร
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหา
หลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรกับเนื้อหาหลักสูตร

6

จากตารางแสดงให้เห็นว่า....................................................................................................
........................................................................................................................................................
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้
1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
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หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญหรือหรือคณะกรรมการตรวจคุณภาพหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร จากนั้นให้นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน มาทา
การวิเคราะห์ค่า IOC สาหรับค่า IOC ที่เหมาะสม ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 จากตัวอย่างที่นาเสนอ
เป็ น การใช้ผู้ เชี่ย วชาญหรือคณะกรรมการจานวน 3 คน ซึ่งอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ
มากกว่า 3 คน ก็ได้ แต่จานวนผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการควรเป็นจานวนคี่ เช่น 3 คน 5 คน 7
คน เป็นต้น
วิธีคานวณเพื่อหาค่า IOC
จากตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาเลือก และ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีวิธีคานวณดังนี้
1) หาค่า IOC แต่ละประเด็น โดยนาค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญหรือหรือคณะกรรมการตรวจ
คุณภาพหลักสูตรทุกคนมารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนผู้เชี่ยวชาญหรือหรือคณะกรรมการ ดังนี้
- ประเด็นที่ 1 มีค่า IOC เท่ากับ 1
IOC =

111
3

=

3
3

=1

- ประเด็นที่ 2 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67
IOC =

1 0 1
3

=

2
3

= 0.67

2) หาค่า IOC ภาพรวมทั้งฉบับ โดยนาค่า IOC ทุกประเด็นรวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อ
(ประเด็น) ดังนี้
- หลักสูตรรายวิชาเลือก มีค่า IOC ภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
IOC =
=

1  0.67  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
13
12.67
= 0.97
3

- หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีค่า IOC ภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
IOC =
=
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1  0.67  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.67
12
11.34
= 0.95
3

การปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร ก่อนนาหลักสูตรไปใช้
หลังจากผู้เชี่ยวชาญหรือหรือคณะกรรมการตรวจคุณภาพหลักสูตร และได้ทาการวิเคราะห์ ค่า
IOC พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญหรือหรือคณะกรรมการต่อประเด็น
ต่ า ง ๆ แล้ ว จากนั้ น ให้ น าประเด็ น ที่ มี ค่ า IOC น้ อ ยกว่ า 0.5 มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขหลั ก สู ต รแต่ ล ะ
องค์ประกอบของหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญหรือหรือคณะกรรมการ
ข้อสังเกต ถึงแม้ว่าในการประเมินแต่ละประเด็นของผู้เชี่ยวชาญจะมีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.5
แต่ห ากผู้ เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็ นต่อประเด็นใด ควรนาข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นนั้นมาพิจารณาร่วมด้วยในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ก่อนนาหลักสูตรไปใช้
เมื่อทาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทา
หลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เสนอต่ อคณะกรรมการสถานศึ ก ษาพิ จ ารณาเห็ น ชอบ และเสนอให้
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติหลักสูตร ก่อนบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
กรณีที่เป็นหลักสูตรรายวิชาเลือก จะต้องเสนอหลักสูตรให้สานักงาน กศน.จังหวัด เพื่อขอ
รหัสรายวิชา ก่อนบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
เมื่อดาเนิ น การตามกระบวนการพัฒ นาหลั กสู ตร ตั้งแต่ขั้นที่ 1 – 5 และบรรจุห ลักสู ตรที่
พัฒ นาขึ้นไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว หลังจากนี้ จะเป็นการดาเนินการตามกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตร ขั้นที่ 6 -8 คือ การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ซึ่งสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ดาเนินการต่อจากนี้จนเสร็จสิ้ นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามที่ได้กล่ าวไว้ในตอนที่ 1 หลั งจากน าผลการประเมิน หลั กสู ต รมาปรับ ปรุงแก้ไขหลั กสู ต รแล้ ว
จะต้องจัดทาหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ และเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สาหรับครู กศน. เล่มนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คาดหวังว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อครู กศน. ในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของพื้น ที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน เพื่อจัดหลักสูตรให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ร ายบุค คลหรือรายกลุ่มหรื อรายชุมชน สาหรับตัวอย่า งการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรในคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ครู กศน. ได้มองเห็น
ภาพรวมของการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งครู กศน. สามารถนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน กศน. สภาพบริบท
ของพื้นที่ และนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
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ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู ชานาญการ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ผู้เขียน
นางพิมพรรณ
นางอรวรรณ
นางรสาพร

ยอดคา
ฟังเพราะ
หม้อศรีใจ

คณะผู้เชี่ยวชาญ
นายจาเริญ
นางบุษบา
นายพีระชัย

มูลฟอง
มาลินีกุล
มาลินีกุล

คณะบรรณาธิการ
นายสมชาย
นางอรวรรณ
นางรสาพร

เด็ดขาด
ฟังเพราะ
หม้อศรีใจ

ผู้เขียนตอนที่ 2 และ 3
ผู้เขียนตอนที่ 1 2 3 และ 4
ผู้เขียนตอนที่ 2 และ 3
ผู้อานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
รองผู้อานวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
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ผู้รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทารูปเล่ม
นางอรวรรณ
ฟังเพราะ
นางรสาพร
หม้อศรีใจ

ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ผู้ออกแบบรูปเล่ม
นางสาวนัชรี
นายเสถียรพงศ์

อุ่มบางตลาด
ใจเย็น

ครู ชานาญการ
ครู

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ผู้ออกแบบปก
นางสาวนัชรี

อุ่มบางตลาด

ครู ชานาญการ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เอกสารวิชาการลาดับที่
01/2560
กุมภาพันธ์ 2560
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