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หลักสูตรสถานศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่*

บทนา
การกระจายอานาจทางการศึกษาให้ สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนมี ส่วนร่ วมพัฒนา
ภารกิจ ร่ วมตัดสินใจ จัดสรรสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริ มคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน
การศึกษา ที่ พึง ประสงค์ เกี่ ย วกับ หลัก สูต รและการจัด การเรี ยนรู้ ในพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ระบุว่า ให้ คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อความเป็ นไทย ความเป็ น
พลเมืองดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และในวรรคที่สอง
ของมาตรานี ร้ ะบุว่า ให้ ส ถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐานมี หน้ าที่ จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์
ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
หลัก สูต รสถานศึก ษา เป็ น หลัก สูต รที่ มี ห้ ุน ส่ ว นการท างานร่ ว มกัน ของบุค คลภายใน
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนที่ มี ก ารวางแผนและออกแบบหลั ก สู ต ร
ที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขัน้ พื ้นฐานทุกด้ านของสถานศึกษา การกาหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนจึงเป็ นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา อันเป็ นแนวทางการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ ภู มิ สั ง คม คื อ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อมของชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น
มวลประสบการณ์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล
คุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์จะเป็ นหลักยึดในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ห มายถึ ง การแสดงลัก ษณะเฉพาะที่ เ ด่น ของผู้เ รี ย นเมื่ อ ส าเร็ จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
เป็ นลักษณะที่จะต้ องบ่มเพาะผู้เรี ยน เช่น การคิด การใฝ่ รู้ การตรงต่อเวลา ความมีวินยั จิตสาธารณะ
โดยเฉพาะคุณลักษณะด้ านความซื่อสัตย์สุจริ ต ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ความว่า

* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

“ความซื่อสัตย์สุจ ริ ตเป็ นพืน้ ฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้ องฝึ กฝนอบรมให้ เกิดมีขึน้
ในตนเอง เพื่อจักได้ เติบโตขึ ้นเป็ นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิต ที่สะอาดที่เจริ ญมัน่ คง” พระพระตาหนัก
จิตรลาดารโหฐาน
18 พ.ย. 2530
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี ้จะถูกบ่มเพาะและหลอมรวมเป็ นบุคลิกภาพของผู้เรี ยน
แต่ละบุคคลผ่านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้ วย 1) วิสยั ทัศน์ 2) พันธกิจ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดหมาย 5) โครงสร้ าง 6) คาอธิบายรายวิชา 7) หน่วยการเรี ยนรู้ 8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
9) ระเบียบการวัดและประเมินผล 10) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารส่วนนี ้
เรี ยกว่า หลั ก สู ต รฉบั บ โรงเรี ยน (Curriculum) ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ สถานศึกษาคาดหวัง เกี่ ยวกับคุณภาพ
การศึกษา ส่วนที่ จะทาให้ คุณ ภาพการศึกษาเป็ นไปตามที่สถานศึกษาคาดหวังคือ หลั กสู ตรฉบั บ
ครู ผ้ ู ส อนหรื อ การเรี ย นการสอน (Instruction) ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 1) วิ สัย ทัศ น์ 2) พัน ธกิ จ
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) จุดหมาย 5) โครงสร้ าง 6) คาอธิบายรายวิชา (เฉพาะที่ผ้ สู อน
รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนรู้ ) 7) หน่วยการเรี ยนรู้ (ที่ สมบูรณ์ พ ร้ อมที่จ ะนาไปสอนจริ งรวมทัง้
เครื่ องมือการวัดและประเมินผลแต่ละหน่วย) 8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
หน่ วยการเรี ยนรู้ หมายถึง ความรู้ ที่ครบวงจรในเรื่ องหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการจาแนกสาระ
การเรี ยนรู้ออกเป็ นเรื่ อง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ที่กาหนด
และตรงกับความต้ องการความสนใจหรื อปั ญหาที่ผ้ ูเรี ยนต้ องการทราบ โดยผู้สอนเป็ นผู้เอื ้ออานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ โดยบูรณการการคิดกับกระบวนการเรี ยนรู้ แต่ละขัน้ ขณะดาเนินกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยผู้สอน กระตุ้นความสนใจ การสารวจตรวจสอบ การอธิบาย การขยายความรู้ และการ
ประเมิน เป็ นการสร้ างความสมดุลระหว่างผู้เรี ยนกับหลักสูตร และผู้เรี ยนได้ ทราบขอบเขตของสาระ
ที่ จ ะเรี ย นล่ว งหน้ า และเตรี ย มตัว วางแผนหาความรู้ เพิ่ ม เติม ด้ ว ยตนเอง องค์ ป ระกอบของหน่ว ย
การเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) สาระ ระดับชัน้ ภาคเรี ยนที่ หน่วยเรื่ อง เวลา 2) ผลการเรี ยนรู้ 3) ความคิด
รวบยอดหลัก 4) หัวข้ อของสาระ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้ องกับหน่วยการเรี ยนรู้
6) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 7) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ 8) สื่อการเรี ยนรู้ 9) การประเมินผล
ประกอบด้ วยวิธีการและเครื่ องมือวัด 10) บันทึกหลังการสอน ประโยชน์ของการบันทึกหลังการสอน

จะท าให้ ผ้ ูส อนมี ส ารสนเทศน าไปพัฒ นาผู้เ รี ย นหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ย นรู้ และการท าวิ จัย
ในชันเรี
้ ยนที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตการทางานของผู้สอน
ความเชื่ อมโยง (Alignment) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กับมาตรฐานสาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ชว่ งชัน้ สาระการเรี ยนรู้รายปี คาอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู้ จะสะท้ อนให้ เห็น
การจัด ท าหลัก สูต รสถานศึก ษาจากจุด เน้ น ของพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ มาตรา 27
ที่คณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลาง และสถานศึกษาจัดทาสาระของหลักสูตร
ที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิก
ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ ซึ่ ง สถานศึก ษาตัง้ อยู่ใ นท้ อ งถิ่ น ความงดงาม
ของหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามสภาพและบริบทของท้ องถิ่นที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเชื่อมโยง
กับสาระการเรี ยนรู้จากหลักสูตรแกนกลางดังแผนภาพต่อไปนี ้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานสาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้รายปี
คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรี ยนรู้
แผนภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์กบั มาตรฐานสาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ชว่ งชัน้ สาระการเรี ยนรู้รายปี คาอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู้
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องได้ รับการประเมินและปรับปรุ งให้ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ ้นตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อให้ การจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามีเหตุผลที่สาคัญดังนี ้
1. เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการ
2. เพื่อวางแผนปรับปรุงหรื อจัดทาหลักสูตรใหม่
3. เพื่อจัดหาและจัดสรรงบประมาณ
4. เพื่อยืนยันต่อประชาชนและองค์กรภายนอกว่าสถานศึกษามีการควบคุมดูแล
และติดตามผลการใช้ หลักสูตรอย่างใกล้ ชิด
กระบวนการประเมินหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาจาเป็ นต้ องดาเนินการประเมิน
หลักสูตรในทุกมิตหิ รื อประเมินอย่างครบวงจร ซึง่ มีมิตขิ องการประเมินดังนี ้
1. ประเมินกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร เช่น
- ความสอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลาง
- ความครบถ้ วนตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
- การวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน และประเทศชาติ
2. ประเมินเนื ้อหาสาระของหลักสูตร เช่น
- ความเหมาะสมกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
- ความทันสมัยเป็ นประโยชน์และจาเป็ นต่อผู้เรี ยน
- ความความสอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรี ยน
3. ประเมินกระบวนการใช้ หลักสูตร เช่น
- ระบบการบริหารหลักสูตร
- บริการสนับสนุนทางด้ านวิชาการแก่ผ้ สู อน
- ระบบการจัดการเรี ยนรู้
- ระบบการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4. การประเมินคุณภาพผู้เรี ยน เช่น
- คุณภาพตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
- คุณภาพตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
- คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาถือว่าเป็ นภาระหน้ าที่รับผิดชอบของสถานศึกษาทุกแห่ง
ที่ จ ะต้ องดาเนินการให้ เ ป็ นระบบและมี ความต่อ เนื่ อ ง ด้ วยกระบวนการประเมิ นที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
มี ความเหมาะสมกับวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ละสถานศึก ษา ซึ่ง ผลการประเมิ นหลักสูตรจะท าให้

สถานศึกษามีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจทังผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษา และผู้สอน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่จะดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผ้ เู รี ยน
สรุป
หลัก สูต รสถานศึก ษาเป็ นหัว ใจส าคัญ ส าหรั บการจัด การศึกษาให้ มี คุณภาพ ผู้เรี ย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้ องใช้ ความร่ วมมือ ร่ วมใจของบุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ าย ทัง้ ผู้บ ริ ห าร ครู ผู้ป กครอง ชุม ชน ตลอดจนตัว ผู้ เรี ย น ส่ ว นการใช้ ห ลัก สูต ร
สถานศึกษาก็จ ะต้ องมีระบบการควบคุมคุณภาพในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนดไว้ สุดท้ ายคือการประเมิ นหลักสูตร
สถานศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบครบวงจรและนาผลการประเมินมาปรั บปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
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