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48253306 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

คําสําคัญ :  หลักสูตรสถานศึกษา/ชุมชนเสลภูมิ 

 ปยวรา  คลายหนองสรวง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ , อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล  และ       

รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ.  265 หนา. 

  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ1)เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง

ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2)เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ       

3)เพื่อทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองชุมชนเสลภูมิ และ4)เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา เก่ียวกับผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ความสามารถในการทําโครงงานท่ีเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิ 

และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษาโดยทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา     

ปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย หลักสูตรสถานศึกษา

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ ประเด็นสนทนากลุม แบบทดสอบวัด               

ผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%)      

คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ Dependent และการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) 

  ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและผูเก่ียวของเห็นความสําคัญ

และตองการนําภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนเสลภูมิมาใชในการจัดการเรียนรู คาดหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูเร่ืองราว

ในชุมชนของตนเอง โดยใหผูรูทองถ่ินรวมจัดการเรียนรูและประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา 

หลักสูตรประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา 

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการ

เรียนรู จํานวน 6 แผน ประกอบดวยเน้ือหาตอไปนี้ 1) ประวัติความเปนมาของชุมชน 2) สภาพภูมิศาสตรและ

ส่ิงแวดลอมในชุมชน 3)การละเลนพื้นบาน 4) อาชีพการทอเส่ือ และผลิตภัณฑจากเส่ือ 5) ประเพณีฮีตสิบสอง  

6)การจัดทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิ 3) ทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน    

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน ใชเวลา 14 ชั่วโมง จัดการเรียนรู โดยผูรูทองถ่ินและครูผูสอน ขณะทดลอง   

ใชหลักสูตร พบวานักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา 

นักเรียนมีผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับสูง  และมีความพึงพอใจตอหลักสูตรเร่ือง

ชุมชนเสลภูมิ ซึ่งทําใหมีความสุข สนุกในการเรียน  
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 The  purposes of  this  research  were 1) to  study  the  fundamental  data  for  the 
development  of  School  Based  Curriculum  on  Selaphum  Community  for  third  grade  students,   
2) to  develop  the  School  Based  Curriculum  on  Selaphum  Community,  3) to implement  the 
School  Based  Curriculum  on  Selaphum  Community  and  4)  to  evaluate  and  improve  the  
School  Based  Curriculum  on  Selaphum   Community  for  third  grade  students.The  School  Based  
Curriculum  was  implemented  with  40  third  grade  students  at  Sriaroonwitselaphum School.      
The research of instruments were School Based Curriculum on Selaphum Community, 
questionnaires,   interview  form,   focus  group  discussion  guideline,  a learning  outcome   test  and 
evaluation  form  of  ability  of  doing  project  work. The   data   were   analyzed  by  percentage,  mean, 
standard   deviation,  t-test  dependent  and  content  analysis.   

 The  research  results  were  as  follow :  1. The fundamental data revealed that the 
students  and  involved  persons  realized  the  importance  of  the  local  experts  and  would like 
to  invite  them  of  participate  in  planning  the  learning  programme. They  expected  the 
students  to  study  their  community. The  developed  curriculum  was  taught  and  evaluated  
by  the  local  experts  and  teachers. 2. The  developed  curriculum  were  consisted  of  
standard  of  learning, learning outcome, learning  content, course description, learning 
schedule,  instructional  guideline,  instructional  media, measurement  and  assessment 
process and six lesson plans which included the contents of 1) History of Selaphum Community, 
2) Geography and Environment in Community, 3) Local  Recreation, 4) Mat Looming and 
Products from Mat, 5) Twelve Month Tradition, and 6) Project Working about Selaphum 
Community, 3. The  developed  curriculum  was implemented  with  40  third  grade  students,    
at Sriaroonwitselaphum  School  for  14 hours. The  teachers  and  the  local  experts conducted 
the learning activities. During the implementative of curriculum students were actively 
participated  in  the  learning  activities. 4. The results of curriculum evaluation and improvement 
indicated that the students’ pretest-posttest learning outcome scores were statistically 
significant  different at the .05 level, third grade students had the ability in proposing project 
works  towards  Selaphum  Community at high level. The developed curriculum  could  enable 
the  students understand  about  Selaphum Community. The students agreed that they were 
satisfied  with  the  developed  curriculum  which  made  them  happy while attending classroom.     
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เนื่องจากบุคคลตอไปนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.    

มาเรียม นิลพันธุ ที่ไดใหความอนุเคราะห เปนทั้งผูควบคุมวิทยานิพนธ เปนที่ปรึกษาและเสียสละ

ดูแล เอาใจใสในทุก ๆ เร่ือง ต้ังแตตนจนสําเร็จอยางทุกวันนี้ อาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล และรอง

ศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และช้ีแนะในเวลาที่สงสัย หรือมี

ปญหา ตลอดทั้งใหกําลังใจจนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน

เปนอยางสูง 

 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี ที่กรุณาเปนประธานในการ

พิจารณาวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให

คําแนะนํา ในการแกไขขอบกพรอง ตลอดจนคณาจารยในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และ

คณาจารยทุกทานที่ไดใหความรู และส่ังสอนศิษยคนนี้ใหประสบความสําเร็จได 

 ขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 นายปรีชา       

วังคะฮาด และศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 นายสมพงษ มาลัยเถาว 

และผูที่มิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ทุกทานที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ 

 ขอบพระคุณผูรูทองถิ่นทุกทานที่ไดสละเวลา ใหความอนุเคราะห ถายทอดเร่ืองราวใน

ชุมชนเสลภูมิ ใหคําปรึกษาในเร่ืองขอมูลของชุมชน และใหคําแนะนําในเร่ืองการจัดการเรียนรู  

     ขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ อาจารยศันสนีย มาลัยเถาว อาจารยจริยา  ศรีเพชร และ

อาจารยพูนศักด์ิ  ปยะมาตย ที่กรุณาเสียสละเวลาในการตรวจเครื่องมือ เพื่อใหเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัยมีคุณภาพ 

     ขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง และคณะครูทุกทานที่ใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ จน

สําเร็จลุลวง และขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล และทดลองใชหลักสูตร 

     ขอบคุณพี่ ๆ (เพื่อน ๆ ) หลักสูตรรุน ‘ 48 ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกทาน   

ที่เปนแรงกาย แรงใจ และคอยใหคําปรึกษา และชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา 

     และขอบพระคุณแม ขอบคุณพี่ ขอบใจนอง หลาน ๆ และทุกคนในครอบครัวที่คอยให

กําลังใจแกผูวิจัยตลอดเวลา  

     หากวิทยานิพนธฉบับนี้กอใหเกิดประโยชนและคุณคา ผูวิจัยขอมอบคุณความดีทั้งมวล

แกผูที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทําใหวิทยานิพนธนี้ประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหบุคคลมีการพัฒนาทั้งดานความรู ความคิด     

ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม ซึ่งสงผลตอการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  และ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ ดังแนวพระราชดําริ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดทรงช้ีแนะไวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2513 ความวา 

  

     การพัฒนาบานเมือง ใหเจริญย่ิงขึ้นไปน้ัน ยอมตองพัฒนาบุคคลกอน  เพราะถา

บุคคลอันเปนองคประกอบของสวนรวมไมไดรับการพัฒนาแลว สวนรวมจะเจริญและ

มั่นคงไดยากย่ิง การท่ีบุคคลจะพัฒนาได ก็ดวยปจจัยประการเดียว คือ การศึกษา  

การศึกษาน้ันแบงเปนสองสวน  คือ   การศึกษาดานวิชาการ สวนหน่ึง กับการอบรม  

บมนิสัยใหเปนผูมีจิตใจใฝดี ใฝเจริญ มีปกติ ละอายชั่ว กลัวบาปสวนหน่ึง การพัฒนา  

บุคคล  จะตองพัฒนาใหครบถวนท้ังสองสวน  เพื่อใหบุคคลไดมีความรู ไวใช

ประกอบการ และมีความดีไวเก้ือหนุน การประพฤติ ปฏิบัติทุกอยาง ใหเปนไปในทาง

ท่ีถูกท่ีควร และอํานวยผลเปนประโยชนท่ีพึงประสงค (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2513, อางถึงในทิศนา แขมมณี 2548 : 171) 

 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญของ

การศึกษาโดยบัญญัติไวในมาตรา 46 มาตรา 69 และมาตรา 81 รับรองใหชุมชนด้ังเดิมมีสิทธิ

อนุรักษ สงเสริม ฟนฟู และสืบสานจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ยังมีวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังให    

คนไทยสวนใหญมีการศึกษา และรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปนคนดีมีคุณธรรมและซื่อสัตย

สุจริต อยูในสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น

ควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาทางสังคมไทย
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ที่มีความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546 : ง - จ) ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ไดบัญญัติใหกระบวนการเรียนรู ตอง    

มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองมีความภูมิใจในความเปนไทย สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย มาตรา 23 (3) วรรคหน่ึง ที่มุงใหนักเรียนมีความรูเร่ืองศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญาไทย และมาตรา 27

กําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม   

ภูมิปญญาทองถิ่น และใหสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชน ใหผูเรียนไดใชกระบวนการในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิ

ปญญาและวิทยาการตางๆในชุมชนตามมาตรา 29 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

2543 : 13 - 33)  

          สรุปไดวาการศึกษาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญตอการพัฒนาบุคคลใหมีความสมบูรณ ใน  

ทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมความพรอมการพัฒนาบุคคลใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาประเทศ การวางรากฐานการศึกษาใหแกเยาวชนจึงถือไดวาสําคัญที่สุด โดยเฉพาะ

การประถมศึกษา เพราะเปนการศึกษาในระดับพื้นฐานที่ผูเรียนสามารถนําประสบการณที่ส่ังสม

ไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมใหมีความเจริญข้ึน   

ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มุงหวังใหผูเรียนเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปน้ีคือ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง

ประสงค มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา มีความรู

อันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและ

ศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน              

ไดเหมาะสมกับสถานการณ มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ทักษะการคิด  การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมือง

ที่ดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข      

มีจิต สํานึกในการอนุ รักษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสราง

ส่ิงที่ดีงาม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 10 - 11) และที่สําคัญหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีเปนกรอบทิศทางในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพ
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ปญหาในชุมชน สังคมภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเปนกลุมสาระท่ีสําคัญกลุมหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ทั้งนี้เพราะเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมี

ลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอม

รวมเขาดวยกันไดแก  ภูมิศาสตร  ประวั ติศาสตร  เศรษฐศาสตร  นิ ติศาสตร  จริยธรรม          

ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริม

ศักยภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน สงเสริมการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน และมีลักษณะที่

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการดวย (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 

2544 : 3) ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูล

ทองถิ่นมารวมจัดเปนกิจกรรมการเรียน การสอนที่สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพ และ      

ความตองการของผูเรียนและชุมชน ใหทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรข้ันพื้นฐานเพื่อ

เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดทําหลักสูตรใหครอบคลุมเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ รุง  แกวแดง (2541 : 204) ที่สนับสนุนใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด       

การเรียนการสอน และไดเสนอไววา ในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อใหมีความรู ความเจริญรุงเรือง 

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น เราใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตลอดมา แตยิ่งพัฒนาก็ยิ่งพบวาประเทศไทยประสบปญหามากมาย ทั้งเสียเปรียบ

ดุลการคา ความไมสมดุลระหวางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ความไมสมดุลระหวางอุตสาหกรรม

กับเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ก็เพราะเราไดพัฒนาประเทศ และจัดการศึกษาโดยทิ้งของดี  

ที่ประชาชนเรามีอยู คือ ภูมิปญญาทองถิ่น ดังแนวคิดพระธรรมปฎก (อางถึงในแนวคิด และแนว

ปฏิบัติสําหรับครูเพื่อรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 2546 : 100) ที่วา  

 

     การศึกษาไทยในสมัยใหมไดแยกนักเรียนออกจากชุมชน หรือทองถ่ินของตนเอง  

เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด เปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง  ความ

แปลกแยกรุนแรง ถึงกับนักเรียนบางคนดูถูกวิถีชีวิตของชุมชน ไมยอมรับ ไมอยาก 

ศึกษา ไมมีความภูมิใจในวัฒนธรรม และทองถิ่นของตนเอง ไมมีการสืบสาน   

ภูมิปญญา ซึ่งทําใหคอย ๆ  สูญหายไป  จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง ปรับเปลี่ยน 

ระบบการศึกษา จากปจจุบันท่ีดําเนินการตามรูปแบบประเทศตะวันตก ท้ังดาน

เน้ือหา และรูปแบบไปสูการจัดการศึกษา ท่ีใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น   

ท่ีมีอยูมากขึ้น โดยนําประเด็นในทองถิ่นน้ัน ๆ มาจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน 

มีความภูมิใจใน รากเหงาของตนเอง 
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   ภูมิปญญาทองถิ่นเปนเร่ืองที่ส่ังสมกันมาแตอดีต และเปนเร่ืองการจัดความสัมพันธ

ระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทาง

จารีต ประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรมตาง ๆ ทุกอยางเพื่อใหเกิดความสมดุล

ระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายก็คือเพื่อใหเกิดความสงบสุขทั้งในสวนที่เปนชุมชนหมูบาน 

สวนที่เปนปจเจกชนของชาวบานเอง และเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ซึง่

มีความหลากหลายตามสภาพทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนส่ิงที่มีคุณคาแกการถายทอดใหมี

การสืบตอในสังคมไทย เพราะเหตุผลที่วาเปนการแสดงถึงลักษณะเฉพาะของทองถิ่นนั้น           

แตอยางไรก็ตาม แมวาภูมิปญญาทองถิ่นจะมีความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน แตก็ยังพบวา      

ที่ผานมาภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการละเลย สืบตอถายทอดใหคนรุนหลังไดเรียนรู แมจะมีความ

พยายามในการวิจัยศึกษาภูมิปญญาอยูบาง แตงานวิจัยสวนใหญยังไมไดมุงเนนเพื่อพัฒนา 

เพื่อใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญา หรือขอมูลทองถิ่นสําหรับคนรุนหลัง ๆ ซึ่งไดแก 

กลุมคนในวัยเด็ก หรือเยาวชนในทองถิ่น ซึ่งกลุมคนเหลานี้อยูในระบบโรงเรียน รูปแบบการ

ถายทอดจึงตองเปนไป ในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนใหมีการพัฒนา

หลักสูตรในระดับทองถิ่น แตปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรโดยมีผูรูทองถิ่นเขามารวม หรือนําเอา

ขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษายังดําเนินการไมแพรหลายทั้งนี้ จากงานวิจัยของ นันทนภัส 

ศิริเขตต (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยใช ภูมิปญญา

ชาวบาน ในกลุมโรงเรียนยั้งเมิน สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา

งบประมาณที่โรงเรียนไดรับจัดสรรจากหนวยงานไมเพียงพอ บุคลากรภูมิปญญาไมมีทักษะใน

ดานวิธีการสอนเปนอุปสรรคในการถายทอด และนอกจากนั้นผูปกครองไมใหความสนใจ และให

ความรวมมือนอย เชนเดียวกับกรมวิชาการ (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองภูมิปญญา

ทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวาสถานศึกษามีการดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น อยูในระดับนอย เนื่องจากความไมพรอมของ

บุคลากร ขาดขอมูลและแหลงทรัพยากรในทองถิ่น รวมทั้งการประสานงานระหวางเครือขายทาง

วิชาการที่สงเสริมและสนับสนุน วัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ เวลาในการ

ทํากิจกรรมไมตอเนื่อง และระเบียบราชการไมเอ้ือใหโรงเรียนทํางานรวมกับชุมชน ดวยปญหา

ดังกลาว โรงเรียนสวนใหญจึงไมไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหา     

ความตองการ และการนําเนื้อหาขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดทําหลักสูตร 

          โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ไดพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา แตยังไมไดดําเนินการในสวนของการนําเนื้อหาที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่นและ
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ความตองการของชุมชนมาใชในการพัฒนาหลักสูตร ดังเชนรายงานผลการประเมินภายนอก

โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ เกี่ยวกับการดําเนินการของสถานศึกษาในดานการสงเสริม

ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน

และทองถิ่น อยูในระดับพอใช ซึ่งโรงเรียนไมไดดําเนินการนําภูมิปญญาทองถิ่น หรือขอมูลทองถิ่น

มาใชในการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารของโรงเรียนยังไมใหความสําคัญในการสนับสนุน

ใหครูนําภูมิปญญา ขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูมีเวลาไมเพยีงพอ

ในการดําเนินการประสานงานและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยนําภูมิปญญาหรือขอมูลทองถิ่น

เขามาถายทอด ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนขาดความรูความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับ

ชุมชนและทองถิ่นของตนเอง ซึ่งจากการสังเกตและพูดคุยกับนักเรียน เม่ือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 

2549 พบวานักเรียนไมใหความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองราว ประวัติความเปนมา ประเพณีวัฒนธรรม 

ในทองถิ่น และจากการสัมภาษณครู และผูปกครอง ตางมีความเห็นตรงกันวาตองการใหนักเรียน

ไดเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวในทองถิ่น โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ประเพณี 

วัฒนธรรม และสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในทองถิ่น เพราะพบวานักเรียนไมสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับ

ทองถิ่นของตนเอง จึงทําใหนักเรียนไมรูสึกผูกพันกับทองถิ่นของตนเองและปจจุบัน พบวานักเรียน

ในรุนหลัง ๆ ไมรูจักเร่ืองราวเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง ทั้งที่ภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอเสลภูมินั้น 

มีคุณคาแกการเรียนรูทั้งในเร่ืองของประวัติความเปนมาประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ บุคคลสําคัญ 

และสถานที่สําคัญตาง ๆ เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดมีความรูเร่ืองราวในทองถิ่นของ

ตนเอง มีความภาคภูมิใจในบานเกิดของตน และสืบสานส่ิงที่ดีงามเหลานี้ตอไป ดังนั้นจึงตองการ

ใหโรงเรียน ไดดําเนินการเพ่ือถายทอดขอมูลและภูมิปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียน เพื่อจะไดมีการ

สืบทอดตอกันไป 

          จากการสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต และครูโรงเรียน       

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 ตางไดเห็นถึงความสําคัญของการที่จะอนุรักษ

และถายทอดขอมูลทองถิ่นที่สําคัญ และเห็นพองกันวาในปจจุบันนักเรียนสนใจเร่ืองราวในทองถิ่น 

นอยมาก ไมมีความรูและไมเห็นความสําคัญ หากไมมีการดําเนินการใด ๆ อีกไมนานส่ิงที่มีคุณคา

เหลานี้ ก็จะหายไป ดังนั้นควรที่จะใหนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ไดเรียนรูเกี่ยวกับขอมูล

และภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอเสลภูมิ เพื่อจะไดเห็นคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีอยู

ในชุมชน และจะไดรวมกันนําส่ิงที่มีคุณคาเหลานี้ สืบทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลานตอไป ซึ่ง

สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ที่วา โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ มุงเนนให

นักเรียนแตละระดับมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามโครงการเยาวชนคนดี รักธรรมชาติ รวม

อนุรักษส่ิงแวดลอม และมีความภูมิใจในความเปนไทย การที่จะใหนักเรียนมีความรูในเร่ืองทองถิ่น
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นั้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชชุดการเรียนรู เพราะชุดการเรียนรูเปนส่ือการสอนที่เปน

ตัวกลางในการเชื่อมโยงความรูจากนามธรรมไปสูรูปธรรม นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและ

สามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยครูนําแหลงการเรียนรู  ที่อยูในชุมชนและทองถิ่นมาใหนักเรียน ได

เรียนรู หรืออาจจะใชวิธีการพานักเรียนไปทัศนศึกษา คือ พาออกไปศึกษาในชุมชนและทองถิ่นจริง 

เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูกับของจริง สถานที่จริง และปราชญชาวบาน

โดยตรง วิธีนี้อาจจะตองคํานึงถึงงบประมาณ และความปลอดภัยในการเดินทางออกไป         

นอกโรงเรียนดวย นอกจากนั้นวิธีที่นิยมนํามาใชอีกวิธีหนึ่งก็คือ การจัดทําเปนหลักสูตร ซึ่งถือไดวา

เปนวิธีที่ดีที่สุด เพราะหลักสูตร คือ มวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรู เนือ้หาวชิา 

ทัศนคติ แบบพฤติกรรม กิจวัตร ส่ิงแวดลอม เมื่อประมวลเขากันแลวก็เปนประสบการณที่ผาน  

เขาไปในการรับรูของนักเรียน (เอกวิทย ณ ถลาง 2521 : 108, อางถึงในสุนีย ภูพันธ 2546 : 9) 

หลักสูตรสถานศึกษาจะมีความครอบคลุมต้ังแตจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน     

การสอน  การวัดและการประเมินผลของสถานศึกษา  และจากงานวิจัยของ  วราภรณ              

ธรรมทิพยสกุล (2547 : บทคัดยอ) เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น       

ชาวไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา หลักสูตรทําให

นักเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกัน คือ

หลังการใชหลักสูตรนักเรียนมีความรูความเขาใจเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นมากกวากอนการใช

หลักสูตร และนักเรียนมีความคิดเห็นวาหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น ทําใหนักเรียนมีความรูความ

เขาใจเร่ืองชาวไทยทรงดําในระดับมาก และสอดคลองกับอุไรรัตน ยุวธนากร (2546 : บทคัดยอ)   

ที่กลาววา  จากการนําหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองสมุนไพร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา        

ไปทดลองใช นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมุนไพรในระดับดีมาก และนักเรียนมี        

ความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนประโยชนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

          ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะใหนักเรียนในฐานะเยาวชนของชาติ       

ไดเรียนรูขอมูล ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น และรวมกันอนุรักษส่ิงที่ดีงามเหลานี้เพื่อเปนมรดก

ของทองถิ่นสืบไป จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยนําบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษามารวมพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในลักษณะของ

หลักสูตรบูรณาการ ที่บูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ซึ่งประกอบดวย  
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          สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

   มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนา มาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน  

          สาระที่ 2 หนาที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

              มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข   

          สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร  

              มาตรฐาน ส 3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคารวมทั้งเขาใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

          สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  

              มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยมี

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย  

          สาระที่ 5 ภูมิศาสตร  

              มาตรฐาน ส 5.2 : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูม ิ

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พบวามีนักการศึกษาเสนอแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นดังนี้ กรมวิชาการ (2545 : 32 - 33) ไดเสนอข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระ

เพิ่มเติม (หลักสูตรทองถิ่น) ไวดังนี้ 1. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดย

วิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันของแตละกลุมสาระการเรียนรู 2. กําหนดสาระการเรียนรู

รายปหรือ   รายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3. กําหนดเวลาเรียนและจํานวน

หนวยกิต และ4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยนําผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู รวมทั้ง

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดข้ึนมาเขียน สวนสงัด อุทรานันท (2532 : 314 - 316) ได

เสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงมีความสอดคลองกับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

(Taba  1962 : 12) และกาญจนา คุณารักษ (2540 : 309) ไว 7 ข้ันตอนคือ 1. จัดต้ังคณะทํางาน 
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2. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 3. การกําหนดจุดมุงหมาย 4. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 5. 

ดําเนินการใชหลักสูตร  6. ประเมินผลการใชหลักสูตร 7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร สวนโอลิวา 

(Oliva 1992,อางถึงในรุจิร ภูสาระ 2546 : 68 - 69) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรออกเปน 

12 ข้ันตอน คือ 1. การกําหนดเปาหมาย 2. การวิเคราะหความตองการของชุมชน 3. และ4. 

กําหนดรายละเอียดของจุดหมาย 5. การจัดการและการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ 6. และ7. การเขียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหมาย 8. เลือกเทคนิควิธีการสอนที่จะใชในชั้นเรียน 9. เสนอแนะ

แนวทางในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 10. การนําเทคนิคการสอนไปปฏิบัติ 11. การ

ประเมินผลการสอน 12. การประเมินผลแบบครบวงจร ในขณะที่ไทเลอร (Tyler 1950 : 1 - 2) ได

เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว 3 ข้ันตอนคือ 1. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร        

2. การเลือกประสบการณการเรียน และ3. การประเมินผล สวนเซยเลอรและอเล็กซานเดอร 

(Saylar and Alexander, อางถึงในสุนีย  ภูพันธ 2546 : 169 - 170) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ข้ันตอนดังนี้ 1. การกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต 

2. การออกแบบหลักสูตร 3. การนําหลักสูตรไปใช และ4. การประเมินผลหลักสูตร สําหรับฮันกิ้นส 

(Hunkins 1993 :  270 - 273) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการกําหนดข้ันตอน

สําคัญ 7 ข้ันตอนดังนี้ 1. กรอบความคิดและหลักการของหลักสูตร 2. วิเคราะหหลักสูตร 3. คัดเลือก

เนื้อหาสาระ 4. คัดเลือกประสบการณการเรียนรู  5. การใชหลักสูตร หรือการปฏิบัติการหลักสูตร     

6. การประเมินหลักสูตร และ 7. การดําเนินการหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

          นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว

ขางตน ยังมีผูเสนองานวิจัยที่สังเคราะหกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยระบุข้ันตอนตาง ๆ ที่มี

ความสอดคลองกับนักการศึกษาหลายทาน ดังเชน จิตรา ชูมณี (2545 : บทคัดยอ)ไดทําการ

พัฒนาหลักสูตรเร่ืองมัคคุเทศกทองถิ่น อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 4 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา การวิเคราะหหลักสูตร และสํารวจความ

ตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองมัคคุเทศกทองถิ่นของผูเกี่ยวของ ข้ันที่ 2 พัฒนาหลักสูตร       

โดยการพัฒนาโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดประสงค โครงสราง คําอธิบายรายวิชา 

ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ข้ันที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนโดย

ประเมินนักเรียนดานความรูความเขาใจ ผลงานของนักเรียน ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร 

สอดคลองกับงานวิจัยของอุบลรัตน กิจไมตรี (2544 : 121 - 122) พัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอด

เพลงอีแซวภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา อุไรรัตน ยุวธนากร 
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(2546 : 14) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองสมุนไพรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ชีวรัตน   

สาลีประเสริฐ (2545 : 19) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุ

อําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา วราภรณ ธรรมทิพยสกุล (2547 : บทคัดยอ) พัฒนา

หลักสูตรภาษาไทยเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นชาวไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

และสมนึก บุญเต็ม (2546 : บทคัดยอ) พัฒนาหลักสูตรถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่นเร่ืองพิธี     

เสนเรือนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ไดระบุข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  ข้ันที่ 1 สํารวจ

และศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและ

สํารวจความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ข้ันที่ 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร

ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา การจัดเวลาเรียน สาระและ

มาตรฐานการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู   

ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร โดยมีผูรู และปราชญชาวบานรวมถายทอดความรู และข้ันที่ 4  

การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร สวนนันทิยา  ศรีภักดี (2544 : 33) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

เร่ืองการสานมวยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร

ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานของทองถิ่น ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ข้ันตอน

ที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ข้ันตอนที่ 4  นําหลักสูตรไปทดลองใช ข้ันตอนที่ 5 ประเมินผล

การนําหลักสูตรไปทดลองใช และข้ันตอนที่ 6 ปรับปรุงแกไขหลักสูตร และสุพิศ นาโควงศ (2548 :  

9) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองพืชสมุนไพร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีข้ันตอนการ

พัฒนาหลักสูตรดังนี้ ข้ันที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาสภาพและความ

ตองการของชุมชนและผูเรียน วิเคราะหเอกสารหลักสูตรและวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน      

ข้ันที่ 2 การยกรางหลักสูตร ข้ันที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช ข้ันที่ 4 การประเมินหลักสูตร โดย

ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการเรียน เจตคติทาง

วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันที่ 5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  

          จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาและผูที่ทํา

วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีกระบวนการพัฒนา ที่คลายคลึงกนั    

ในสวนรายละเอียด ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสังเคราะหกระบวนการเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

          1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดย 1) วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 2) ศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู การ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผล ในหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ       

3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของในดานสาระการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผลจาก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3  ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ผูรูในทองถิ่น และผูปกครองนักเรียน และ 4) ศึกษาขอมูลทองถิ่น อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

          2. การพัฒนาหลักสูตร โดยพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู     

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา โครงสราง เวลาเรียน แนวการจัดการ

เรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู แลวตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตร ดานเนื้อหา และดานการวัดและประเมินผล แลวนํา

ขอมูลมาปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

          3. การทดลองใชหลักสูตร โดยมีการทดสอบความรูความเขาใจเร่ืองชุมชนเสลภูมิกับ

นักเรียนกอน หลังจากนั้นนําหลักสูตรที่พัฒนาไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 1 หองเรียน 

นักเรียน 40 คน และทดสอบนักเรียนหลังการใชหลักสูตร 

          4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยประเมิน ผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

กอนและหลังการใชหลักสูตร  ความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูตองใชวิธีการที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

ซึ่งผลงานจากโครงงาน จะเปนวิธีการประเมินความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนได และ        

ยังสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

หลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองชุมชนเสลภูมิ   ซึ่ ง ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย                  

ดังแผนภาพที่ 1 (หนา 11) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 

 

ไมผาน 

ผาน 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1  (วิจัย) 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปที่ 3 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู และ การวัดและประเมินผล  

3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจาก

บุคคลที่เกี่ยวของในดานสาระการเรียนรู  การจัด

กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผล   

จาก  

- ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3  

 - ศึกษานิเทศก (รอยเอ็ด เขต 3) 

- ผูบริหารโรงเรียน  

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

- หัวหนาฝายวิชาการ  

- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ผูรูในทองถิ่น  

 - ผูปกครองนักเรียน 

4. ศึกษาขอมูลทองถิ่น อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

ขั้นที่ 2  (พัฒนา) 

การพัฒนาหลักสูตร 

 

ขั้นที่ 3  (วิจัย) 

การทดลองใชหลักสูตร 

1. ทดสอบความรูความเขาใจ

เรื่องชุมชนเสลภูมิกอนการ

ใชหลักสูตร 

2. นําหลักสูตรไปทดลองใชกับ

นักเ รียนชั้นประถมศึกษา    

ปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทย    

เสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขต

พื้ นที่ ก า ร ศึกษาร อย เอ็ ด   

เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน 

นักเรียน 40 คน  

3. ทดสอบหลังการใชหลักสูตร 

ขั้นที่ 4  (พัฒนา) 

การประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

- ประเมินผลหลักสูตรดาน 
- ผลการเรียนรู

เรื่องชุมชนเสลภูมิ 

- ความสามารถ 

ในการทําโครงงานเกี่ยวกับ

ชุมชนเสลภูมิ 

- ความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตร 

- มาตรฐานการเรียนรู 

- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- สาระการเรียนรู  

- คําอธิบายรายวิชา  

- โครงสราง 

-  เวลาเรียน    

- แนวการจัดการเรียนรู  

- สื่อการเรียนรู  

- การวัดและประเมินผล 

- แผนการจัดการเรียนรู  

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

ปรับปรุง

แกไข 

ผลการ

ประเมิน 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
          การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

          1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

          2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 

          3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 

          4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เกี่ยวกับผลการเรียนรู เร่ือง

ชุมชนเสลภูมิ ความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ และความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ  

 
คําถามการวิจัย 
          1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 เปนอยางไร 

          2. หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3               

มอีงคประกอบอะไรบาง และมีคุณภาพหรือไม 

          3. การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 นําไปใชอยางไร 

          4. ผลการประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิของนักเรียนกอนและหลังการใช

หลักสูตรแตกตางกันหรือไม นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ

เปนอยางไร และนักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ      

เปนอยางไร และผลการปรับปรุงหลักสูตรเปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
          ผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใช

หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิแตกตางกัน   
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ขอบเขตการวิจัย  
          เพื่อใหงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

          1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 – 3/5  

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 5 หองเรียน รวมจํานวน 201 คน โรงเรียนศรีอรุณวิทย-

เสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต 3 อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  

          2. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน  

          3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

               ตัวแปรตน คือ หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  3  

   ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

     1. ผลการเรียนรู เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

                 2. ความสามารถในการทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิ 

                 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร  

          4. ระยะเวลาในการใชหลักสูตร  ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา 

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทดลองใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2550 ระหวางวันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551ใชเวลาทดลองสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

จํานวน  7 สัปดาห รวม 14 ชั่วโมง 

          5. เนื้อหา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ เปนหลักสูตรบูรณาการ ซึ่ง    

บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยกําหนดเนื้อหาหลักสูตร

เปนหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ         

2) สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมของชุมชนเสลภูมิ 3) การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ       

4) อาชีพการทอเส่ือและผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชนเสลภูมิ 5)ประเพณีฮีตสิบสอง และ6) การ

จัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
          เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใหความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย

ดังนี้ 

          การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามความตองการของทองถิ่น ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้       

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการหลักสูตรของนักเรียนและความคิดเห็นของผูที่

เกี่ยวของ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การทดลองใช และ4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

          หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ชุมชนเสลภูมิ หมายถึง สาระและมวลประสบการณ            

ที่เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ ซึ่งนําขอมูลในชุมชนเสลภูมิ มาบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคม-

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ      

สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมของชุมชนเสลภูมิ การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ อาชีพการ

ทอเส่ือและผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชนเสลภูมิ  และประเพณีฮีตสิบสอง 

          ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนดานความรูความเขาใจของนักเรียน  ซึ่งไดจากการ

ทําแบบทดสอบเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

          ความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึง คะแนนการปฏิบัติงานของนักเรียนใน

การจัดทําโครงงานที่เกี่ยวของกับชุมชนเสลภูมิ ในดานกระบวนการ ประกอบดวย การวางแผนการ

ทํางาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การทําตามหนาที่ที่รับผิดชอบ การตรงเวลา  ดานช้ินงาน 

ประกอบดวย ชื่อเร่ือง เนื้อหาสาระของช้ินงาน ความคิดสรางสรรค ความสวยงาม และดานการ

นําเสนอผลงาน ประกอบดวย การรายงานปากเปลา การตอบขอซักถาม ซึ่งประเมินโดยแบบ

ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

          ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร

สถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ในดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชน 

ที่ไดรับ โดยประเมินจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

          นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2              

ปการศึกษา 2550 

          ผูรูทองถ่ิน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สภาพภูมิศาสตร

และสิ่งแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเสื่อและผลิตภัณฑจากเส่ือ และประเพณี          

ฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ   
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
          การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ” ผูวิจัยไดเสนอ

สาระสําคัญของแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1.  การพัฒนาหลักสูตร 
2.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ 
4.  ขอมูลทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
 

  หลักสูตรถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนด

แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได หลักสูตรที่ดี จึงควรมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพชีวิตและสังคมของผูเรียน ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนงานสําคัญที่ทุกฝายจะตอง     

รวมมือกันเพื่อใหมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถสรางสรรคสังคมที่ดีในอนาคต 
 
ความหมายของหลักสูตร 
         คําวา  “หลักสูตร”  ตามความหมายในภาษาอังกฤษวา   Curriculum  มีรากศัพทมา

จากภาษาละตินวา  “Racecourse”  ซึ่งหมายถึงสนามแขง ความเปนจริงแลวความคิดเกี่ยวกับ

หลักสูตรแตเดิมมานั้น  คนสวนใหญคิดวาหลักสูตรมีลักษณะเปนสนามแขงจริง ๆ คือ นักเรียนตอง

แขงขันกันเรียนใหจบเพื่อที่จะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา แมในปจจุบันความเช่ือหรือ

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรก็ยังยึดมั่นอยูวา  “หลักสูตร”  คือสนามแขงที่ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ 

ซึ่งนักเรียนจะตองเรียนใหประสบผลสําเร็จ (ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา 2530 : 1, อางถึงใน       

มาเรียม  นิลพันธุ 2543 : 4) โอลิวา (Oliva, 2005 : 16 - 17) กลาวไววา หลักสูตรหมายถึงแผนหรือ 
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โครงการเพื่อจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนตามแนวทางของโรงเรียน และยังหมายถึง 

หลักการที่ไดรับการจัดต้ังหรือวางแผนไวโดยนักทฤษฎีหรือนักการศึกษา เปนองคความรูเพื่อการ

พัฒนา และฝกฝน สวนโซโลมอน (Solomon 1998 : 68 - 69) กลาววาหลักสูตรเปนประสบการณ

ทั้งหมดของโรงเรียน ที่มีการออกแบบเนื้อหา/รายวิชาหนวยการเรียนใหไดมาตรฐานตามลําดับชั้น 

จากระดับเร่ิมตนถึงระดับชวงช้ันที่สูงข้ึน ออนสไตลและฮันกิ้นส (Ornstein & Hunkins 1993 : 9) 

กลาวถึงความหมายของหลักสูตรวาเปนแผนหรือเอกสารซ่ึงเขียนข้ึนเพื่อเปน กลยุทธของโรงเรียน

ในการปฏิบัติใหบรรลุผลหรือเปาหมายที่ต้ังไว ซึ่งแผนจะมีกระบวนการที่เปนระบบต้ังแตเร่ิมตน

จนถึงจุดจบของกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกหลายทานที่ไดใหความหมายของ

หลักสูตรไว ทาบา (Taba 1962 : 10)กลาวไววา หลักสูตรหมายถึงวิธีการเตรียมเยาวชน ใหมีสวน

รวมในฐานะที่เปนสมาชิกที่สามารถสรางผลผลิตใหแกสังคมของเขา สวน กูด ( Good 1973 : 

157) กลาววาหลักสูตรหมายถึง 1. เนื้อหาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาสําเร็จ ไดรับ

ประกาศนียบัตรในสาขาใดสาขาหน่ึง  เชน หลักสูตรสังคม หลักสูตรศิลปะ เปนตน 2. เคาโครง

ทั่วไปของเนื้อหา หรือส่ิงเฉพาะที่ตองสอน ซึ่งโรงเรียนจัดใหแกเด็ก เพื่อใหมีความรูจบชั้น หรือไดรับ

ประกาศนียบัตร เพื่อใหสามารถเรียนตอในทางวิชาชีพตอไป และ3.กลุมวิชาและการจัด

ประสบการณกําหนดไวภายใตการแนะนําของโรงเรียน และโบแชมป (Beauchamp 1981 : 61 - 

62) กลาวถึงความหมายของหลักสูตร  มีอยูดวยกัน 3 สถานะ คือ 1.ความหมายของหลักสูตรใน

ขอบเขตของศาสตรสาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร วิธีการใชหลักสูตรและ

วิธีการประเมินหลักสูตร  2. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียน  

ที่เขียนข้ึนอยางเปนทางการ ซึ่งตามความหมายนี้จะหมายถึง เอกสารซึ่งเขียนข้ึนอยางเปนทางการ 

ซึ่งในเอกสารประกอบดวยรายละเอียด จุดมุงหมายของการเรียนการสอน  รายละเอียดเกี่ยวกับ

เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอน  ขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน  

รวมทั้งกําหนดเวลาสําหรับการเรียนการสอนดวย 3.ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของระบบ

การทํางานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ซึ่งหมายถึงกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  ไดแก  การจดั

บุคลากร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการใชหลักสูตร  กระบวนการประเมินผลตาง ๆ ที่

เกิดข้ึนเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการมองที่เนนกระบวนการและผลผลิตจากกระบวนการนั้น ๆ สําหรับ 

กาญจนา คุณารักษ (2540 : 14)  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 81)  มาเรียม  นิลพันธุ ( 2543 : 

6) และกรมวิชาการ (2544 ค : 1) ใหความหมายหลักสูตรสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง            

มวลประสบการณที่จัดใหผูเรียนโดยการจัดทําเปนเอกสารโครงการ  แผน หรือขอกําหนดที่เรียกวา 

“หนังสือหลักสูตร”อันประกอบดวยหลักการ จุดหมาย  โครงสราง  กิจกรรม และวัสดุอุปกรณใน

การจัดการเรียนการสอนและมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ไวในเอกสารเลม   
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อ่ืน ๆ ที่เรียกวา “เอกสารประกอบหลักสูตร” เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาผูเรียนแตละบุคคลใหเกิด

ความรู ความสามารถไปสูศักยภาพสูงสุดของตน ซึ่งชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติ ในการ

เรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    

          ดั งนั้ นสรุปได ว าหลักสูตร  หมายถึ ง  แผนหรือขอกํ าหนดที่ เกี่ ยวกับการจัด                   

มวลประสบการณ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับผลสําเร็จ

ตามศักยภาพของตนเอง และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
ความสําคัญของหลักสูตร 
          หลักสูตรเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่จะทําใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลผุล       

สมความมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ  เพราะหลักสูตรมีความสําคัญในการชวยพัฒนา

บุคคลในทุก  ๆ  ดาน  กลาวคือ  ผู เ รียนอยูในวัยที่กําลังจะเปนผูใหญในอนาคต  หลักสูตร                  

มีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพราะผูพัฒนาหลักสูตรสามารถที่จะ

กําหนดจุดมุงหมาย  และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อวางรากฐานทางความคิด และความ

ประพฤติของผูเรียนใหมีคุณภาพ  มีความสํานึกในสิทธิและหนาที่ของพลเมืองดี ทําใหผูเรียน

เติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคม หลักสูตรจะชวยใหผูเรียนไดคนพบความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง ตลอดจนรูจักกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามที่ตนเองถนัด  

หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหางเสือ ที่คอยบังคับหรือกําหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไป

ตามความมุงหมายของการศึกษา หลักสูตรทําใหสังคมเปล่ียนแปลงได เพราะเมื่อประเทศชาติ

ตองการที่จะสรางคุณลักษณะของประชาชนในชาติใหเปนอยางไร รัฐบาลก็สามารถจะกําหนด

จุดหมาย  และเนื้อหาวิชาที่จะพัฒนาและสรางสรรคใหเยาวชนเปนไปตามที่ชาติตองการ (มาเรียม  

นิลพันธุ  2543 : 6) นอกจากนี้ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไวดังนี้ 

          ออนสไตลและฮันกิ้นส (Ornstein and Hunkins 1993 : 10) กลาววาหลักสูตรเปน     

กลยุทธที่มีการวางแผนอยางเปนข้ันตอน และมีระบบซ่ึงถาปฏิบัติตามแผนที่วางไวแลวจะทําให

ผูเรียนไดเรียนรู และมีพัฒนาการตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว สวนแบรดดี้และเคนเนด้ี (Brady and 

Kennedy 2003 : 4 - 9) และโอลิวา(Oliva 2005 : 16 - 17) กลาวสอดคลองกันวา หลักสูตรทําให

สังคมเปลี่ยนแปลง และมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพราะผูพัฒนา

หลักสูตรจะเปนผูกําหนดจุดมุงหมาย และเนื้อหาในหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

สังคม และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีหนาที่ในการพัฒนาสังคมตอไป นอกจากนี้ ธํารง  บัวศรี (2532 : 

6 - 7) และใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 11) กลาวสอดคลองกันวาหลักสูตรคือส่ิงที่นําเอา    

ความมุงหมาย และนโยบายการศึกษาไปแปลงเปนการกระทําข้ันพื้นฐานในโรงเรียน เพื่อเปน
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เคร่ืองชี้นําทางใหครูใชในการจัดการความรูและประสบการณใหแกนักเรียน และแสดงใหเห็นวา

โรงเรียนนั้นมีความมุงหมายในการใหการศึกษากับเด็กอยางไร ส่ิงตาง ๆ ที่ประมวลไวในหลักสูตร 

เปนเสมือนแนวทางในการจัดการศึกษาที่จัดใหเด็กเนนหนักไปในทิศทางใด มีผลตอตัวเด็ก และ

สังคมมากนอยเพียงใด และหรืออาจกลาววาหลักสูตรคือหัวใจของการศึกษาเปนเคร่ืองชี้ถึง    

ความเจริญของชาติ  ถาประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คนใน

ประเทศนั้น ก็ยอมมีความรูและศักยภาพในการพัฒนาประเทศไดเต็มที่และสุมิตร คุณากร (2536 : 

199 - 200) กลาววาหลักสูตรเปนเคร่ืองช้ีนําในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของหรือเพื่อเปน

บทบัญญัติของรัฐ  เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษานําไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทาง

การศึกษาและควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ รวมทั้งเปน

เกณฑในการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร สําหรับนิตยา บุตรศรี ( 2542 : 12 )หลักสูตรเปน

ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา

บุคลากรในประเทศใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว  

          ดังนั้นสรุปไดวาหลักสูตรมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 

ใหแกบุคลากรผูเกี่ยวของ โดยเปนเคร่ืองชี้นําในการจัดประสบการณใหแกผูเรียนในระดับตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย และนโยบายการศึกษาที่กําหนดไว 
 
องคประกอบของหลักสูตร 
          หลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบในลักษณะใดก็ตาม จะตองประกอบดวย

สวนประกอบ ตาง ๆ  ซึ่งรุจิร ภูสาระ(2545 : 8) กลาววา องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวน

ที่อยูภายในประกอบกันเขาเปนหลักสูตร เปนสวนสําคัญที่ทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ 

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยมี

แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรดังนี้ 

          ทาบา (Taba 1962 : 9 - 14)  ใหความเห็นวาหลักสูตรมีองคประกอบอยางนอย         

4 อยาง  คือ  1. วัตถุประสงคทั่วไปและจุดประสงคเฉพาะวิชา  2. เนื้อหาวิชาและจํานวนช่ัวโมง

สําหรับแตละวิชา 3. กระบวนการเรียนการสอน และ4.โครงการประเมินผลตามหลักสูตร  ซึ่ง

สอดคลองกับไทเลอร  Tyler (1996 : 1, อางถึงใน มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ 2547 : 9) ที่กลาววา 

โครงสรางของหลักสูตรมี 4 ประการ คือ 1. จุดมุงหมาย (Education Purpose) ที่โรงเรียนตองการ

ใหผูเรียนเกิดผล 2. ประสบการณ (Education  Experience) ที่โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อใหจุดมุงหมาย

บรรลุผล   3. วิธีการจัดประสบการณ (Organizational Education  Experience) เพื่อใหการสอน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ4.วิธีการประเมิน(Determination of What to Evaluate) เพื่อ
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ตรวจสอบจุดมุงหมายที่ต้ังไว  นอกจากนี้ นิรมล ศตวุฒิ และคณะ (2540 : 12)กลาววาหลักสูตร

โดยทั่วไปจะมีสวนประกอบ คือ หลักการ จุดมุงหมาย จุดมุงหมายเฉพาะ โครงสราง ระยะเวลาการ

จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียน และแนวทาง การใช

หลักสูตร สวนวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 50 - 52)  สุนีย ภูพันธ (2546 :18 - 19) และอารีย 

พรหมเล็ก(2547 : 37) มีความเห็นเชนเดียวกันวาหลักสูตรประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง 

ไดแก  1.จุดมุงหมาย และจุดประสงค  ( Aims and Objectives) 2.เนื้อหาสาระและประสบการณ

(Contents and Experiences) 3. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation )และ      

4. การประเมินผล(Evaluation) ซึ่งเปนวัฏจักรที่หมุนเวียนโดยไมจบส้ิน และแตละวัฏจักรจะมี

เวลานานหลายป และมีความเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย หลายคน และจากแนวคิดของอุบลรัตน 

กิจไมตรี (2544 : 32 ) หลักสูตรประกอบดวย 1. จุดมุงหมายของหลักสูตร 2.เนื้อหาวิชา                    

3. กระบวนการเรียนรู และ4. การประเมินผล  

          จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรขางตน สรุปไดวาหลักสูตรตองมี         

องคประกอบที่สําคัญไดแก 1.จุดมุงหมาย (Aims)  2.เนื้อหาวิชาและประสบการณ (Subject  

matter and Experience) 3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities)และ 4. การประเมินผล 

(Evaluation) เพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพ องคประกอบของหลักสูตรทั้ง 4  สวนจะตองมี

ความสัมพันธเช่ือมโยงกัน และมีผลตอเนื่องกัน  โดยเร่ิมต้ังแตการกําหนดจุดมุงหมายโดยพิจารณาวา

การศึกษาในระดับนั้น ๆ ควรเปนไปเพื่ออะไร ผูเรียนสําเร็จตามหลักสูตรนั้นแลวควรมีคุณสมบัติ

อยางไร เนื้อหาและประสบการณใดที่จะชวยใหผูเรียนมีคุณสมบัติบรรลุตามจุดมุงหมายที่   

กําหนดไว  กิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนแบบใด ปฏิบัติอยางไร แลวจึงประเมินผลวา 

หลักสูตรมีผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ที่กําหนดหรือไม                                                                                                 
 
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
          หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษา เพราะเปน

เคร่ืองมือสําคัญหรือกรอบแนวปฏิบัติในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับ ใหบรรลุ            

ความมุงหมายที่วางไว โดยการกําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความรูความสามารถและคุณลักษณะที่สอดคลองกับอุดมการณอันสูงสุดของชาติที่กําหนดไว โดย

วางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเรียน เพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐาน

ในการดํารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของสังคมได การจัดการศึกษาที่ดี    

จึงควรมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชีวิต และสังคมของผูเรียน หลักสูตรจึงจําเปนที่จะตอง

มีการปรับปรุงหรือพัฒนา ใหมีความเหมาะสมในดานตาง ๆ และทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
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เศรษฐกิจและสังคมอยูเสมอ  ไดมีนักการศึกษา และผูใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว

หลากหลายทัศนะดังนี้ 

          โอลิวา (Oliva 2005 : 34) ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวาเปนกิจกรรมหรือ

แผนงานที่ตองใชความรวมมือกัน และจะไดรับผลสําเร็จเมื่อเปนกระบวนการที่มีการประมวล

ความรู และทําตามกระบวนการหรือข้ันตอนอยางมีระบบและตอเนื่อง เซเลอร และอเล็กซานเดอร 

(Saylor and Alexander 1974 : 7)  สงัด  อุทรานันท (2532 : 30) วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 

10 ) บรรณพต สุวรรณประเสริฐ(2544 : 15)  และอารีย พรหมเล็ก(2547 : 39)ใหความหมายของ

การพัฒนาหลักสูตรแนวเดียวกันวา การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การแกไขหรือการจัดทําหลักสูตร

ที่มี อยู แล วให ดี ข้ึน  หรือเปนการสร างหลัก สูตร ข้ึนมาใหม โดยใหสอดคลองกับสภาพ                   

การเปล่ียนแปลงของสังคม และรวมถึงการผลิตเอกสารตางๆสําหรับผูเรียนดวย ทาบา (Taba 

1962 : 454) ไดกลาวไววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตร

อันเดิมใหไดผลดียิ่งข้ึน ทั้งในดานการวางจุดมุงหมายการจัดเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน          

การวัดผลประเมินผล เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่วางไว การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนการ

เปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้ังแตจุดประสงคและวิธีการ และการเปล่ียนแปลง

หลักสูตรนี้จะมีผลกระทบกระเทือนดานความคิด และความรูสึกของทุกฝาย สวนการปรับปรุง

หลักสูตรหมายถึงการเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวน โดยไมเปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐานของ

หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ กูด (Good 1973 : 157 - 158) ไดใหความเห็นวา การพัฒนาหลักสูตร

เกิดข้ึนได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและการเปล่ียนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเปน

วิชาการพัฒนาหลักสูตรอยางหนึ่ง เพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียนและการเรียนการสอน สวนคําวา

การเปล่ียนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแกไขหลักสูตรใหตางไปจากเดิม  อุบลรัตน กิจไมตรี 

(2544 : 32)ใหความหมายวา การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง การสรางหลักสูตร หรือการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงหลักสูตรข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม โดยมี

จุดมุงหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา สวนกาญจนา คุณารักษ(2540 : 334) ไดให

ความหมายการพัฒนาหลักสูตรหมายถึง กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

ทุกประเภทเพื่อใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหตรงตามจุดประสงคที่วางไว   
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          จากแนวความคิดดังกลาวขางตนสรุปวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง จัดทํา

หลักสูตรข้ึนมาใหม หรือการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึนรวมถึงกระบวนการวางแผนจัด

กิจกรรมสําหรับผูเรียนโดยใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงและความตองการของสังคม 

เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา 
 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
          งานพัฒนาหลักสูตรเปนงานที่ซับซอน ตองทําอยางเปนระบบ ระเบียบ  ตามข้ันตอน 

กระบวนการที่กําหนดโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดหลักสูตร นักวิชาการ นักพัฒนา       

หลักสูตร และรวมกับบุคคลหลายฝาย  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา มีหลาย

รูปแบบ ดังที่อาศยา สุริยฉาย (2543 : 20)กลาววาการพัฒนาหลักสูตรที่แตกตางกันเนื่องจาก      

มีจุดเนนที่ตางกัน เชน เนนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ต้ังแตการศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อเปน

พื้นฐานของการสรางและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ การมุงเนนกระบวนการสอน เปนการแปลง

หลักสูตรออกมาเปนกําหนดการสอน แผนการสอน คูมือครู แบบเรียน วัสดุ และส่ือการสอน ใน

รูปแบบตาง ๆ  เปนบทบาทนักพัฒนาหลักสูตรระดับหองเรียน และการเนนกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรและการสอนที่ตอเนื่องกัน เปนภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเรียงลําดับ

แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรไดเต็มรูปแบบ การเลือกรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเปน         

ส่ิงสําคัญและจําเปนเนื่องจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจะเปนแนวทางเพื่อใหการพัฒนา

หลักสูตรไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ หรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

อยางหลากหลายจากนักการศึกษาทั้งนักการศึกษาไทยและตางประเทศดังนี้ 

          การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร (Tyler  1950 : 1 - 2  ) ซึ่งอาจกลาวไดวา

เปนตนแบบที่มีนักการศึกษาหลายทานนําไปประยุกตปรับปรุง โดยแนวคิดของไทเลอร จะมุงให

ความสําคัญเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการจัดประสบการณ  ประสิทธิภาพของประสบการณและ             

การประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาที่กําหนดไว  ไทเลอรไดวางแบบโครงสรางของหลักสูตร    

โดยใหหลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตรไว 4 ประการ ที่ผูสรางหลักสูตรควรจะตอบ    

คําถามที่เปนพื้นฐาน  4  ประการ  ดังนี้ 

         1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 

         2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 

         3. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดข้ึนเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมาย ที่วางไว 

          4. จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไรที่จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
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          ไทเลอรเนนวาคําถามทั้ง 4 ขอ นี้จะตองเรียงลําดับลงมา เพราะฉะนั้นการต้ัง

จุดมุงหมายที่กําหนดไว เม่ือกําหนดเปนรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  สามารถเขียน

เปนแผนภาพไดดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  2    รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler Model ) 

ที่มา : Ralph Tyler, The Steps of  Curriculum Development [ Online], accessed 13 March 

2007. Available from http// www.triangle co uk /pdf/validate asp 

 

          จากแผนภาพที่  2  แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรวา  การพัฒนา

หลักสูตรจะตองเปนไปตามลําดับข้ัน  ดังตอไปนี้ 

          ข้ันที่  1  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  เร่ิมดวยการกําหนดจุดมุงหมาย

ชั่วคราว (Tentative Objectives)  โดยอาศัยขอมูลจากแหลงกําเนิด(Sources)  ที่จะเปนพื้นฐาน

ในการตัดสินใจสามแหลงดวยกัน  คือ 

             1. ศึกษาจากสังคม 

             2. ศึกษาจากตัวผูเรียน 

              3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวชิา 

          ขอมูลที่ไดจากทั้งหมดนี้จะเปนเคร่ืองชวยในการต้ังจุดมุงหมายอยางคราว ๆ  

จุดมุงหมายที่ไดในข้ันนี้ บางคร้ังมีมากเกินกวาที่จะจัดเขาไวในหลักสูตรไดทั้งหมด จึงควรไดมีการ

เลือก จุดมุงหมายขอที่สําคัญและสอดคลองกันใหเหลือนอยลง เพื่อนําไปเปนหลักในการปฏิบัติ          

ข้ันตอ ๆ ไป ไทเลอรไดเสนอวาการเลือกจุดมุงหมายควรผานการกล่ันกรองเพื่อคัดขอที่ไมสําคัญ

และไมสอดคลองออกไปสองข้ันตอนดวยกันคือ 

 

จิตวิทยา 

สังคม 

ผูเรียน 

เนื้อหาวิชา จุดมุงหมาย 

ชั่วคราว 

ปรัชญา 

ประเมินผล เลือกประสบการณ 

จุดมุงหมาย 

ที่แทจริง 
แหลงขอมูล กล่ันกรอง 
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             1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู 

             2. พิจารณาหลักปรัชญา 

          จุดมุงหมายที่ผานการกลั่นกรองแลวนี้เรียกวา  จุดมุงหมายที่แทจริง  (Precise  

Objectives) 

          ข้ันที่ 2 การเลือกประสบการณการเรียน (Learning Experiences) ในการวาง

โครงสรางของหลักสูตร ไทเลอรไดต้ังคําถามขอที่สองไววาจะเลือกประสบการณการเรียนอยางไร

จึงจะชวยใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว จุดมุงหมายที่ระบุทั้งพฤติกรรมและเนื้อหานั้น เปน

จุดหมายปลายทางที่ตองการไปถึง (Ends) แตประสบการณการเรียนที่จัดข้ึนเพื่อใหเกิดการเรียนรู

นั้นเปนวิธีการที่จะใหบรรลุถึงจุดหมายที่กําหนดไว 

          ข้ันที่  3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเปนข้ันตอนสุดทายของแนวคิด

ในการจัดสรางหลักสูตรของไทเลอร เปนข้ันที่จะทําใหผูวางแผนจัดทําหลักสูตรรูวาประสบการณ   

การเรียนที่จะจัดข้ึนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวเพียงใด 

     สําหรับโบแชมป  (Beauchamp 1981 : 164)  ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ในรูปแบบที่เปนระบบระเบียบโดยกําหนดข้ันตอนของการทดลองใช การทบทวนการแกไข ซึ่งมี

กระบวนการ ที่ประกอบดวย  ตัวนําเขา  (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต  (Product)   

ดังแผนภาพท่ี  3 

 

            ผิดพลาด! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  3    กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป 

ที่มา : George A Beauchamp, Curriculum Theory, 4 th ed. (Itsca,:F.E Peacock Publisher 

,1981),164. 

1. พื้นฐานการศึกษา   

2. ลักษณะของชุมชน   

3. บุคลิกภาพ   

4. เนื้อหาที่เรียนแลว   

5. แนวทางของศาสตร 

    แตละสาขา 

6. คุณคาของสังคมและ   

    วัฒนธรรม 

1. เลือกขอบขายและข้ัน 

    ตอนของหลักสูตร   

2. เลือกบุคลากร   

3. เลือกลําดับการ

ดําเนนิงาน 

4. พิจารณาวตัถุประสงค 

    ของหลักสูตร   

5. ทดลองใชหลักสูตร   

 รูปเลมของหลักสูตร   

ที่ทาํใหผูเรียนเพิ่ม 

ความรู  เปล่ียนเจตคติ

และสามารถนาํไป

ปฏิบัติได 

ตัวนําเขา  (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  (Product) 
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  สวน เซเลอร  อเล็กซานเดอร และเลวิส(Saylor, Alexander,  and Lewis 1981 : 30)  

ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวาจะตองมีการกําหนดเปาหมาย

และจุดประสงคของหลักสูตรกอน แลวจึงดําเนินการจัดทําหลักสูตร  โดยการเลือกรูปแบบ           

ที่เหมาะสมกับเปาหมายและจุดประสงค เหมาะสมกับผูเรียนและลักษณะของสังคม และคํานึงถึง

นโยบายทางการเมืองและสังคมดวย เมื่อไดหลักสูตรแลวก็นําไปใชโดยตองเกี่ยวของกับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งในข้ันนี้จะตองมีความยืดหยุนใหแกครูในการเลือกรูปแบบการสอน 

และการใชส่ือ ข้ันสุดทายคือการประเมินผล ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือการประเมินความกาวหนา

ของผูเรียน โดยครู และประเมินหลักสูตรซึ่งดําเนินการโดยกลุมผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร  

ขอมูลที่ ได ใช เปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร  โดยสรุปเปนแผนภาพ                     

ดังแผนภาพท่ี  4 

 

ผิดพลาด! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพที่ 4  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส  

ที่มา : J. Galen Saylor ,William M.Alexander,and Arthur J Lewis,Cuuriculum Planning for 

BetterTeaching and Learning, 4th ed. (New York:Holt Rinehart and Winston,1981), 30. 

          

เปาหมายและจุดประสงค 

การพิจารณาออกแบบโดย

นักวางแผนหลักสูตร 

โ ด ย ก า ร ใ ช ข อ มู ล ท า ง

การเมืองและสังคมเปน

เค ร่ืองมื อ ตัด สินใจการ

ออกแบบหลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลหลักสูตร 

  ผู สอน เป น ผู พิ จ า รณา

ความเหมาะสมของการ

สอนการวางแผนหลักสูตร

รวมทั้งการแนะนําแหลง

ของส่ือ การจัดการโดยให

มีความยืดหยุนและมีอิสระ

แกครูและนักเรียน 

     ผูสอนเปนผูพิจารณา

ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อ

ตรวจสอบความกาวหนา

ของนักเรียน 

     กลุมผูวางแผนหลักสูตร

รวมกันพิจารณาขั้นตอน

การประเมินผลหลักสูตร    

      ข อ มูล ท่ี ไ ด จ ากการ

ประเมินผลใชเปนพื้นฐาน

ประกอบการตัดสินใจเพื่อ

วางแผนในอนาคต 
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แหลงขอมูลจากนักเรียน 

กําหนดเปนจุดมุงหมายชั่วคราว 

พิจารณากล่ันกรองโดยใช

ปรัชญาทางการศึกษา 

แหลงขอมูลสภาพแวดลอม แหลงขอมูลจากเน้ือหา 

กําหนดจุดมุงหมายการเรียนการสอน 

พิจารณากล่ันกรองโดยใช

จิตวิทยาการเรียนรู 

การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู 

การรวบรวมประสบการณการเรียนรู 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

การประเมินผลประสบการณการเรียนรู 

 สวนโอลิวา   (Oliva 1992 : 168 ) ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรของไทเลอร        

มาปรับขยายโดยเพิ่มการรวบรวมประสบการณการเรียนรู และการจัดประสบการณการเรียนรูภาย

หลังจากการคัดเลือกประสบการณการเรียนรู  ดังแผนภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของโอลิวา  

ที่มา : Peter F. Oliva, Developing Curriculum , 3rd ed. (New York :Harper Collins 

Publisher,1992) ,69. 

        

   ทาบา (Taba 1962 : 424-426) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดยนํา

แนวความคิดของ เฮริก และไทเลอร มาปรับขยายใหละเอียดยิ่งข้ึน ทาบาไดเสนอรูปแบบสําหรับการ

พัฒนาหลักสูตร  ไวเปน 4 สวน คือ กําหนดจุดประสงค เลือกประสบการณ  จัดหลักสูตร และ
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เรียงลําดับเนื้อหา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแตละสวนและในแตละสวนยังไดเสนอถึง

ขอกําหนดสําหรับการพิจารณาลักษณะการจัดและส่ิงที่เกี่ยวของ ดังแผนภาพท่ี 6  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การกําหนดจุดประสงค 

กําหนดโดยการวิเคราะห                          จําแนกโดย                          ระดับของจุดประสงค 
1. วัฒนธรรมและความตองการ ของสังคม       1. ชนิดของพฤติกรรม                  1. จุดมุงหมายการศึกษา       

2. ผูเรียนและหลักการและกระบวนการเรียนรู  2. เน้ือหาวิชา                              2. จุดมุงหมายของโรงเรียน 

3. ความรูในศาสตรตาง ๆ                                   3. ความตองการจําเปน                3. จุดมุงหมายของการเรียน  

4. อุดมการณประชาธิปไตย                                  ฯลฯ                                             การสอน 
 

การคัดเลือกประสบการณ 
กําหนดส่ิงที่รูในเรื่อง                                ประเภท                               ส่ิงที่เกี่ยวของ 
ธรรมชาติของความรู                                    เน้ือหาสาระ                                    ทรัพยากรของโรงเรียน  

พัฒนาการของผูเรียน                                  ประสบการณการเรียนรู                   บทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

การเรียนรู ผูเรียน                                                                                           ทางการศึกษาอื่น ๆ  

ความเปนไปไดในการจัดหลักสูตร 

กําหนดโดยการพิจารณาถึง                    รูปแบบในการจัด                      ส่ิงที่เกี่ยวของ 
ความตอเนื่องของการเรียนรู                รายวิชา,หมวดวิชา, ส่ิงที่เก่ียวของ               โรงเรียน 

การบูรณาการของการเรียนรู            กับการดํารงชีวิต,ความตองการจําเปน,           วิธีการใชบุคคล       

                                                        ประสบการณกิจกรรมของเด็ก,          วิธีใหเกิดประโยชนตอการ     

                                                        จุดรวมของความคิด ฯลฯ                             เรียนรู 

รูปแบบของขอบเขตและการจัดเรียงลําดับ 
กําหนดโดยการพิจารณา                           ประเภท                              ส่ิงที่เกี่ยวของ 
ขอบเขตของการเรียนรู                              ขอบเขตและการเรียงลําดับ               รูปแบบของการจัดขอบเขต

ความตอเนื่องของการเรียนรู                      ของเนื้อหา, ของการปฏิบัติ                      หลักสูตร 

 

แผนภาพที่ 6  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของทาบา  

ที่มา : Hilda Taba, Curriculum Development : Theory and Practice (New York :Harcourt, 

Brace & World,1962),438. 
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  สําหรับฮันกิ้นส (Hunkins 1993 : 270-273) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดย

มีการกําหนดข้ันตอนสําคัญ 7 ข้ันตอน คือ  

          ข้ันตอนที่ 1 กรอบความคิดและหลักการของหลักสูตร ซึ่งทําใหแนวคิดนี้มีความพิเศษ     

ในข้ันนี้ จะดูวาอะไรคือลักษณะที่แทจริงของหลักสูตรที่ถูกพัฒนา อะไรเปนองคประกอบสําคัญ 

วิธีการใดที่เปนไปไดในองคประกอบเหลานี้ ซึ่งสามารถออกแบบหรือทําใหสัมพันธกันได 

          ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหหลักสูตร ประกอบดวยงานสําคัญ 2 ประการ คือ วิเคราะหวา

เปนหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะจัดการกับความตองการของนักเรียนหรือไม และวิเคราะหจุดมุงหมาย 

วัตถุประสงค เพื่อชวยในการคัดเลือกเนื้อหาซ่ึงเปนข้ันตอไปของการพัฒนาหลักสูตร  

          ข้ันตอนที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาสาระ ซึ่งเนื้อหาอางอิงถึงกระบวนการรับรูที่ผูเรียนใช

ศึกษา รวมทั้งกระบวนการการเรียนรูของนักเรียนเพื่อประยุกตใชกับความรูและทักษะ ในการสื่อสาร

กับเร่ืองอ่ืนที่นักเรียนรับรู  

          ข้ันตอนที่ 4 การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู ข้ันตอนนี้สําคัญมากในวิธีการสอน คือ

วิธีที่เนื้อหาถูกสงไปถึงนักเรียนหรือจากประสบการณของพวกเขา วิธีการสอนจะถูกนํามาใชอยางไร 

กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกออกแบบอยางไร และหลักสูตรของโรงเรียนจะบรรลุเปาหมายที่ ต้ังไว

ไดอยางไร ข้ันตอนนี้ผูสอนจะตัดสินใจวาจะใชส่ือ   การสอนใด เชน ตํารา แผนที่ รูปภาพ   

          ข้ันตอนที่ 5 การใชหลักสูตร หรือการปฏิบัติการหลักสูตร นําหลักสูตรที่ออกแบบมานั้น    

ไปใชกับนักเรียน 

          ข้ันตอนที่ 6 การประเมินหลักสูตร จากที่นําหลักสูตรไปใช จะตองประสานกับการ

ประเมิน ซึ่งไมไดประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน แตจะตองประเมินสวนที่เกี่ยวของที่

จาํเปนตองนํามาประเมิน  

          ข้ันตอนที่ 7 การดําเนินการหลักสูตรอยางตอเนื่อง เปนข้ันตอนสุดทาย ซึ่งเปนการสราง

ระบบที่ตอเนื่องใหกับหลักสูตร เพื่อสรางความมั่นใจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของวาหลักสูตรมีการจัดการ

อยางตอเนื่อง 

          ลักษณะพิเศษของแนวคิดนี้คือ บรรยายใหเห็นภาพเปนวงแหวนของผลตอบรับและการ

ปรับเปล่ียนโดยเสนประ วงแหวนนี้ยอมใหดําเนินการตามข้ันตอนและสามารถอางอิงกลับมาสู

ข้ันตอนกอนหนา และทําการเปล่ียนแปลงส่ิงที่จําเปน ดังแผนภาพท่ี  7 
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แผนภาพที่ 7  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของฮันกิน้ส  

ที่มา : Francis P.Hunkins, Curriculum Foundations,Principles and Issues , 2nd ed.      

(Columbus :Ohio Merrill,1993) ,272. 

 

         ฟอกซ (Fox 1962 : 204 , อางถึงในสงัด อุทรานันท 2530 : 111 - 113) ไดเสนอ

แหลงขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรพรอมกับแสดงข้ันตอนของการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

ดังนี้คือ คานิยมตาง ๆ ในสังคมจะเปนประโยชนตอการกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร และ

จุดประสงคของหลักสูตรก็จะชวยใหเราคัดเลือกส่ิงที่เรามีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูและ

พัฒนาการของเด็ก ความตองการทางสังคมและความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ความรูทั้งสามชนิด     

ที่กลาวมานี้ จะเปนแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน รูปแบบ    

ในการจัดหลักสูตรและวิธีการสอน และส่ิงตาง ๆ ที่กลาวถึงนี้ก็จะนําไปใชประโยชนในการจัดโอกาส

การเรียนรูหรือหลักสูตรในที่สุด ดังแผนภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบความคิด

และหลักการของ

หลักสูตร 

การวิเคราะห

หลักสูตร 

การคัดเลือก 

เน้ือหาสาระ 

การคัดเลือก

ประสบการณ 

การเรียนรู 

การใช

หลักสูตร 

การประเมิน

หลักสูตร 

การดําเนินการ

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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                            ชวยใน                                          ชวยกําหนด                                         นําไปใช 

                                การเลือก                                       แนวทางใน                                          ประโยชน 

                               สิ่งที่เรียนรู                                      การคัดเลือก                                        ในการจัด 

                                 เก่ียวกับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟอก  

ที่มา : สงัด อุทรานันท, ทฤษฎีหลักสูตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530),113. 

          

          สวนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาไทยอยางเชน สงัด 

อุทรานันท  (2532 : 34  - 43)  ไดประยุกตแนวคิดของไทเลอรเพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนด

ข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร  ในแผนภาพที่ 9 จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของระบบยอย

ในระบบการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยระบบยอยที่สําคัญ 3 ระบบ คือระบบรางหลักสูตร  

ระบบการใชหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงแกไขเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งการปรับปรุงจะดําเนินการในระบบยอยระบบใดกอนหรือหลัง     

ก็ได ดังแผนภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา 

นิ 

ยม 

จุด 

ประ

สงค 

กระบวนการ

การเรียนรูและ

พัฒนาการ 

ความตองการ

ทางสังคม 

ความรูใน 

ศาสตรตาง ๆ 

เน้ือหาสาระของ

หลักสูตร 

ส่ือการเรียน   

การสอน 

รูปแบบในการ

จัดหลักสูตร 

วิธีการสอน 

โอกาส

เรียนรูหรือ

หลักสูตร 
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แผนภาพที่ 9  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท 

ที่มา : สงัด  อุทรานันท ,พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2532), 34. 

  

          สวนข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรมี 7 ข้ันตอน ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน อยาง

เปนวัฏจักร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

              1.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเปนกระบวนการที่มีความสําคัญและเปนข้ันตอนแรกของ

การพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาความตองการของสังคม และผูเรียนซึ่งจะชวยให

สามารถจัดหลักสูตรใหสนองกับความตองการ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ 

              1.2 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร จัดเปนข้ันตอนที่สําคัญยิ่งอีกข้ันตอนหนึ่ง      

เปนข้ันตอนที่ทําหลังจากไดวิเคราะหและไดทราบถึงสภาพปญหา ตลอดจนความตองการตาง ๆ  

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประวัติและปรัชญาการศึกษา 
สังคมและวัฒนธรรม 
ความเก่ียวของกับผูเรียน 
ทฤษฎีการเรียนรู 
ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ 

ระบบการใชหลักสูตร 
 

จัดทําเอกสารประกอบ 
      หลักสูตร 

เตรียมบุคลากร 
บริหารและบริการหลัก 

      สูตร 
ดําเนินการสอนตาม  

      หลักสูตร 
นิเทศการใชหลักสูตร 

ระบบการประเมินผลหลักสูตร 
 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
      หลักสูตร 

ประเมินระบบหลักสูตร 
 

ระบบการรางหลักสูตร 
 

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
คัดเลือกและจัดเน้ือหาสาระ 
กําหนดวิธีการประเมินผล 
 (อาจจะ)ทดลองใชหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตรกอนการนําไปใช 
การปรับปรุงหลักสูตรกอน

นําไปใช 

การปรับปรุง 
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การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น เปนการมุงแกปญหาและสนองความตองการที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูล อาจเปนขอมูลพื้นฐานที่มีอยูเดิม  หรือจากการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ

ข้ึนมาใหมก็ได 

              1.3 การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระ และประสบการณการเรียนการสอนที่จะนํามาจัดไว

ในหลักสูตร จะตองผานการพิจารณากล่ันกรองถึงความเหมาะสม และจําเปนตองสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว 

              1.4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล ข้ันนี้มุงที่จะหาเกณฑมาตรฐานเพื่อใชใน

การวัดและประเมินผลวาจะวัดและประเมินผลอะไรบาง จึงจะสอดคลองกับเจตนารมย หรือ

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

              1.5 การนําหลักสูตรไปใช ข้ันตอนนี้จะมุงศึกษาหาจุดออนหรือขอบกพรองตาง ๆ ของ

หลักสูตร หลังจากไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการแกไขปรับปรุงหลักสูตรใหดี

ยิ่งข้ึน 

              1.6 การประเมินผลการใชหลักสูตร หลังจากไดมีการยกรางหลักสูตรหรือไดทําการ

ทดลองใชหลักสูตรแลว ก็ควรจะประเมินผลจากการใชวาเปนอยางไร มีสวนไหนบางที่ควรจะไดรับ

การปรับปรุงแกไขบาง ถามีจุดออนหรือไมเหมาะสมตรงไหน ก็จะตองปรับปรุงใหเปนที่เหมาะสม

กอนนําออกไปใชจริงตอไป 

              1.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบและ

ประเมินผลเบ้ืองตนแลว หากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง

หรือเหมาะสมกอนที่จะนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษาจริง ทั้งนี้เพื่อใหการใชหลักสูตรบรรลุผล

ตามเปาหมายที่กําหนดไว   

          การดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ เหลานี้จัดไดวาเปน วัฏจักร ที่มีความ

ตอเนื่องกัน ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งไปแลว การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะขาดความสมบูรณ 

ดังแผนภาพที่  10 
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แผนภาพที่10  วัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสงัด  อุทรานันท 

ที่มา : สงัด  อุทรานันท ,พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2532), 43. 

 

          และวิชัย วงษใหญ (2533 : 38) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โดย 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรแบงเปน 3  ระบบ  โดยเร่ิมตนมาจากระบบการราง

หลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช  ระบบการประเมินหลักสูตร โดยที่แตละข้ันตอนมีความ

เกี่ยวของและตอเนื่องกัน  ดังรายละเอียด 

          1. ระบบการรางหลักสูตร   

1.1  ส่ิงกําหนดหลักสูตร คือ เตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่นํามาใชในการ 

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งไดแก ส่ิงกําหนดทางวิชาการ ส่ิงกําหนดทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ          

ส่ิงกําหนดทางการเมือง 

1.2  รูปแบบหลักสูตร ไดแกโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ซึ่งไดหลังจาก 

การศึกษาขอมูลพื้นฐานจากส่ิงที่กําหนดหลักสูตร  

 

ขอมูลภายนอก 

4.การกําหนมาตรการ
วัดและประเมินผล 

7.การปรับ       
ปรุงแกไข 

5.การนําหลักสูตร
ไปใช 

3.การเลือกและการ
จัดเน้ือหาสาระ 

6.ประเมินการใช
หลักสูตร 

2.การกําหนด 
จุดมุงหมาย 

1.วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
  

33 

1.3  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  เปนการศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร  
พรอมทั้งปรับปรุงแกไขกอนการนําไปใชจริง 

             1.4  การปรับแกหลักสูตรกอนการนําไปใช จะตองจัดทําระบบขอมูลที่ชัดเจน

รวมทั้งสังเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ 

          2. ระบบการนําหลักสูตรไปใช   ไดแก 

             2.1 การขออนุมัติการใชหลักสูตร เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงรับสมัครผูที่จะศึกษาและ

ดําเนินการสอนได 

              2.2  การวางแผนการใชหลักสูตร จะกระทําควบคูไปกับการของอนุมัติหลักสูตร 

เมื่อหลักสูตรไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว จะดําเนินการใชหลักสูตรได 

2.3  การบริหารหลักสูตรหรือการดําเนินการใชหลักสูตร เร่ิมต้ังแตการ 

ประชาสัมพันธ  การเตรียมความพรอมของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอน ไปจนถึงการจัดตารางสอน 

          3. ระบบการประเมินหลักสูตร  ไดแก 

3.1  การวางแผนการประเมินหลักสูตร เปนการวางแผนวาจะประเมินหลักสูตรใน 

สวนใดบาง เชนประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินยอย ๆ แตละระบบ เชน ระบบการเรียนการ

สอน ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนหรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

3.2  แผนการเก็บขอมูล การจัดขอมูลเปนหมวดหมูและการวิเคราะหขอมูลตาม 

เกณฑที่กําหนด 

             3.3  การวิเคราะหขอมูล ควรกําหนดวา มีขอมูลอะไรบางที่สําคัญในการตัดสินใจ          

การจัดทําระบบขอมูล จะชวยจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู  และสังเคราะหขอมูลตามเกณฑ           

ที่กําหนด 

             3.4 การรายงานขอมูล  การจัดทํารายงานและการเสนอขอมูล จะชวยในการ

พิจารณาวา หลักสูตรนี้มีคาตรงตามวัตถุประสงคหรือวาจะปรับปรุงแกไขระบบพัฒนาหลักสูตร

แบบครบวงจรในจุดที่บกพรองสวนใดบาง ดังแผนภาพที่ 11 
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ระบบการรางหลักสูตร  ระบบการใชหลักสูตร  ระบบการประเมินผล 

1. ส่ิงทีก่ําหนดหลักสูตร
วิชาการ  สังคม  

เศรษฐกิจ  การเมือง 

2. รูปแบบหลักสูตร  
หลักการ  โครงสราง  

องคประกอบหลักสูตร  

วัตถุประสงค  เนื้อหา  

ประสบการณเรียน         

การประเมนิผล 

3. ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดย

ผูเชี่ยวชาญการ

สัมมนา ทดลอง  

      นาํรอง การวิจัย 

4. ปรับแกกอนให
คณะกรรมการ 

 1. การอนุมัติหลักสูตร  
หนวยงาน  กระทรวง 

2. วางแผนการใชหลักสูตร  
ประชาสัมพันธหลักสูตร    

เตรียมความพรอม

บุคลากร  งบประมาณ  

วัสดุหลักสูตร บริการ  

สนับสนนุ อาคารสถานที ่ 

ระบบบริหาร  การ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การติดตามผล 

3. การบริหารหลักสูตร          
การดําเนินการตามแผน   

กิจกรรมการเรียน      

การสอน การจัด

ตารางสอน  แผนการ

สอน  คูมือผูเรียน    

ความพรอมของผูสอน  

ความพรอมของผูเรียน  

การประเมนิผลการเรียน 

 1. วางแผนการประเมิน  

ประเมินยอย     

ประเมินรวบยอด     

ระบบหลักสูตร        

ระบบการบริหาร      

      การสอนของผูสอน     

      ผลสัมฤทธิ์ของ   

      ผูเรียน 

2. การเก็บขอมูล 

3. การวิเคราะหขอมูล 

4. การรายงานขอมูล 

แผนภาพที่  11     กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวิชัย วงษใหญ 

ที่มา : วิชัย วงษใหญ , การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม  (กรุงเทพฯ: รุงเรืองธรรม, 2533), 

38. 

 

 

การปรับปรุงแกไข 
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          สวน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย ประสิทธิ์ วุฒิเวชช (2542 : 118) ไดมีการ

ระบุถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรวา การพัฒนาหลักสูตรจะตองมีข้ันตอน มีกระบวนการท่ีตอง

อาศัยบุคลากรจํานวนมากในการปฏิบัติงาน ตองพัฒนาอยางเปนระบบ มีหนวยงานรับผิดชอบ

และพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องกันไป  โดยมีรายละเอียด ลําดับข้ันตอนดังนี้ 

          1. การจัดต้ังคณะกรรมการ ซึ่งอาจจําแนกเปน 

1.1 คณะกรรมการอํานวยการ  มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดแนวนโยบาย ให 

คําปรึกษา  อํานวยความสะดวก  ประสานงาน ฯลฯ  

1.2  คณะกรรมการดําเนินงาน  อาจจะแบงเปนคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ  

ดําเนินการเฉพาะเร่ืองตามที่ ได รับมอบหมาย แลวจึงนําขอมูลการทํางานมารวบรวมโดย

คณะกรรมการดําเนินงาน 

          2. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  นาจะเปนการดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการดาน    

ตาง ๆ จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาหลักสูตร  หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมา

สังเคราะหโดยคณะกรรมการดําเนินงาน 

          3. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  มีส่ิงที่ตองกําหนดดังนี้ 

             3.1 จุดมุงหมายของหลักสูตร (Aim)  เปนจุดมุงหมายในระดับหลักสูตรที่มี่

ลักษณะกวาง แสดงถึงคานิยม คุณลักษณะที่ตองการพัฒนาผูเรียน 

3.2  จุดหมายของหลักสูตร ตองกําหนดพิสัยหรือขอบเขต (Domain) ใหครบ       

ทุกดาน แตละดาน ตองมีสัดสวนอยางไร ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเปาประสงค

(Goal) อันเปนจุดมุงหมายทางการศึกษาในระดับสูงสุด ที่กําหนดในแผนการศึกษาแหงชาติ 

          4. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)ตองพิจารณาตัดสินใจใน 3 ประเด็น

หลัก คือ 

             4.1 กําหนดโครงรางของหลักสูตร เมื่อมีจุดหมายของหลักสูตรที่มีพิสัยครบ      

ทุกดาน ยอมมองเห็นไดวา จะตองจัดรายวิชาใดบางไวในหลักสูตร แตละรายวิชามีความลึก และ

กวางเพียงใดข้ึนอยูกับวุฒิภาวะ ทําใหใชเวลาในการเรียนรูแตละรายวิชาไมเทากัน จึงเกิดเปน

โครงสรางของหลักสูตร   

4.2  การกําหนดจุดประสงคในระดับหลักสูตร 
 4.2.1 จุดประสงคของกลุมวิชา หรือกลุมประสบการณ ตามที่กําหนดใน

โครงสรางของหลักสูตร 

                 4.2.2 จุดประสงครายวิชา ซึ่งแยกกําหนดเปนแตละรายวิชา  
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             4.3 การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ ซึ่งมีการเลือกการจัดอยางเปน

กระบวนการ 

          5. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) เปนข้ันตอเนื่องจากการ

ออกแบบหลักสูตร จนไดหลักสูตรที่พัฒนาแลว ซึ่งมีการคาบเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

กลาวคือ 

             5.1  กรณีการปรับปรุงหรือแกไขหลักสูตร เพียงบางรายการที่เปนสวนปลีกยอย

อาจมีการประกาศใหนําหลักสูตรไปใชในระดับปฏิบัติการ 

             5.2  กรณีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรข้ึนมาใหม ตองนําหลักสูตร

ไปใชในข้ันทดลองใชหลักสูตร กอนแลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข กอนการประกาศใช

หลักสูตรในระดับปฏิบัติการ หรือการอนุมัติหลักสูตร 

          6. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เปนการพิจารณาคุณคาของ

หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ และนําไปใชแลว โดยใชผลของการวัดในแงมุมตาง ๆ ของส่ิงที่ประเมิน ดวย

วิธีการหรือรูปแบบหลากหลาย เพื่อนํามาพิจารณารวมกัน สรุปผลการประเมิน และนําเสนอ

คณะกรรมการอํานวยการ 

          7. การตัดสินตอหลักสูตร ภายหลังการประเมินหลักสูตร นําผลการประเมินมา

พิจารณาตัดสิน 4 ประเด็นคือ หลักสูตรที่กําลังใชอยูมีความถูกตอง ทันสมัย เหมาะสมทุกประการ

ก็ใหใชหลักสูตรฉบับนั้นไป แตหากหลักสูตร พบวามีบางส่ิงบางอยางที่ตองการเพิ่มเติมใหดีข้ึน ก็มี

การปรับปรุง หากมีส่ิงบกพรองบางประการก็ตองมีการแกไข หรือประเมินแลว พบวาหลักสูตรที่   

ใชอยู ไมเหมาะสมกับสภาพการณทั้งปวง ก็ตัดสินเปล่ียนแปลงหลักสูตร ในกรณีที่ตัดสินใจแลววา

หลักสูตรตองปรับปรุงหรือแกไข วัฏจักรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะตองยอนกลับไปข้ันการ

ออกแบบ แตหากตัดสินใจแลววาจะตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขอมูลที่ไดจากการประเมิน

เพียงพอ ยอนกลับไปเร่ิมที่การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร หรืออาจจัดต้ังคณะกรรมการ    

ชุดใหม    กระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวสามารถใชสําหรับพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับชาติ

และระดับสถานศึกษา  ดังแผนภาพที่ 12 
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แผนภาพที่   12   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย ประสิทธิ์วฒุิเวชช  

ที่มา : วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช ,การพัฒนาหลักสูตรสานตอที่ทองถิ่น  (กรุงเทพฯ: บริษัทดิสคัฟเวอร่ี, 

2542), 118. 

 

          นอกจากนี้ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของบุคคลอ่ืน ๆ เชน ชูศรี     

สุวรรณโชติ (2544 : 90) กลาวถึง ลําดับข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้คือ ศึกษาขอมูล

พื้นฐานของสังคมและชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แลวจึงวิเคราะหขอมูลที่มีความจําเปน

อันจะนํามาซ่ึงการวิเคราะหหลักสูตร จากนั้นสํารวจความตองการและความจําเปนของสังคม 

ชุมชนและผูเรียน แลวจึงนําขอมูลมากําหนดวัตถุประสงคของการใหการศึกษาใหตรงกับความ

ตองการของสังคมแลวจึง เลือกเนื้อหาวิชาที่ตองการนํามาใหผูเรียนไดศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค 

โดย เลือกบุคลากรที่มีความชํานาญในเนื้อหาวิชานั้นๆ มารวมจัดทําหลักสูตรดวย แลวจึงนํา

การจัดต้ังคณะกรรมการ 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตร 

 

จุดมุงหมายของหลักสูตร พิสัยหรือขอบเขต 

การนําหลักสูตรไปใช 

การประเมินหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตร จุดประสงคระดับหลักสูตร เนื้อหาสาระและประสบการณ 

การตัดสินตอหลักสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
  

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

แผนภาพที่ 13 : สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ผาน 

เนื้อหาวิชาความรูที่เลือกมาจัดเรียงลําดับสุดทายจึงกําหนดการประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงค

ที่ศึกษา  ในสวนของ ปรีชา เครือสินธุ (2545 : 19) มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ดังนี้   เร่ิมดวยการศึกษาปญหาและกําหนดความตองการ  แลวจึงกําหนดจุดประสงค แลวเลือก

เนื้อหา และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค แลวจึงจัดทําเนื้อหาและ

คําอธิบายรายวิชา จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร และท่ีสําคัญตองจัดทําแนวการวัดและ

ประเมินผลเพื่อจะไดศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร และสุนีย ภูพันธ (2546 : 174 ) เสนอ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่แตกตางกันดังนี้ กําหนดจุดหมายของหลักสูตร แลวจึงการจัดเนื้อหา

ของหลักสูตร จากนั้นก็เปนการนําหลักสูตรไปใช  และตองประเมินผลการประเมินผลหลักสูตรเพื่อ

นําขอมูลจากการประเมินไปใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

          จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยข้ันตอนดังแผนภาพที่ 13 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไมผาน 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

- วิเคราะหหลักสูตร 

- ศึกษาความตองการของนักเรียน 

- ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของ 

- ศึกษาขอมูลทองถ่ิน 

การพัฒนาหลักสูตร 

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

ปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

ทดลองใชหลักสูตร 

ประเมินผลหลักสูตร 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

ปรับปรุง
แกไข 
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          การพัฒนาหลักสูตรสามารถทําไดในหลายระดับ ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายในการพัฒนา      

หลักสูตรนั้น ๆ  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก 1. หลักสูตรระดับชาติหรือที่เรียกวาหลักสูตร

แมบทหรือหลักสูตรแกน 2. หลักสูตรระดับทองถิ่นหรือระดับโรงเรียนเปนการนําหลักสูตรระดับชาติ

มาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น เหมาะสมกับผูเรียนซึ่งปจจุบันเรียกวา หลักสูตร

สถานศึกษา และ3. หลักสูตรระดับหองเรียน เปนการนําหลักสูตรมาพัฒนาสูการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อใหบรรลุจุมุงหมายที่วางไว   

  
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม /สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
         การเรียนการสอนในปจจุบัน นอกจากใหนักเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาสาระจากระบบ       

การเรียนการสอนในหองเรียนตามหลักสูตรแลว ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายที่เปนการสงเสริม

เด็กไดเรียนรู โดยอาศัยเทคนิควิธีการอันหลากหลายที่นํามาเสริมประสบการณใหเด็กเพื่อให

สามารถเรียนรู ไดทันเหตุการณ สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

ของตัวเอง  ดังนั้นการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษาจึงเขามา                  

มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนมากข้ึน เพราะสาระการเรียนรูทองถิ่นจะมี

รายละเอียดของขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหาองคความรูที่เกี่ยวกับทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน 

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพ

ปญหาและส่ิงที่ควรไดรับการถายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศึกษากําหนดข้ึน

เพื่อจะนําไปใชจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง 

          การดําเนินงานระดับสถานศึกษา สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่จะตอง

นํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูจัดทําไปสูการปฏิบัติใหเปน

รูปธรรม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความ

ภาคภูมิใจในทองถิ่น สถานศึกษาจึงตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาจัดทํารายละเอียดของ

เนื้อหาองคความรูที่เกี่ยวกับทองถิ่นใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 

นั้น ๆ  

          แนวทางการดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : 10 - 13) 

              1) ควรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยครู ผูบริหาร 

ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย เพื่อจะได

รวมกันพิจารณาจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพ

ของชุมชน 
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              2) วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว เพื่อจะได

ทราบถึงขอบขายในการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของสถานศึกษา

ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดกําหนดไว 

                 2.1) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะไดทราบถึงจุดเนนหรือประเด็นที่

สถานศึกษาใหความสําคัญ และแนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นนี้วาควรจะอยูในกลุม

สาระการเรียนรูใด ชั้นปใด เปนรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม และควรมี

เนื้อหามากนอยอยางไร ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

                 2.2) ศึกษา/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนํามาเปน

ขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณข้ึน 

                 2.3) จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา เมื่อคณะกรรมการได

วิเคราะห/สังเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น/ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชนและ

วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทราบแลววาในกลุมสาระการเรียนรูใด ชั้นปใดบางที่จะตองจัดทํา

สาระการเรียนรูทองถิ่น และจัดทําเปนรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จากนั้นจึงรวมกัน

พิจารณากําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับบริบทและ

จุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ซึ่งอาจจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นของ

สถานศึกษา จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและจัดทําเปนชวงชั้นหรือเปนชั้นปก็ได 

          การนําสาระการเรียนรูทองถิ่นไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้นสถานศึกษา

หรือครูผูสอนสามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียน

ไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไว ตามโครงสรางของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยผูสอนสามารถดําเนินการได

หลายลักษณะ เชน 

             - จัดทํารายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งครูผูสอนอาจจัดทํารายวิชาที่เปนสาระการเรียนรู

พื้นฐาน หรือรายวิชาที่เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมของสถานศึกษานั้น ๆ ก็ได ในการจัดทํา

ครูผูสอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาที่มีอยูเดิม หรือจัดทําเปนรายวิชาใหม เพื่อใหผูเรียน             

มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ันนั้น ๆ 

             - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการในรายวิชา

ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู

ที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ันนั้น ๆ ทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอน     

อาจเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น หรือพานักเรียนออกไปเรียนรูสภาพจริงในทองถิ่นก็จะทําให

การเรียนรูมีความหมายตอผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
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          อนึ่งการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นนี้ ครูผูสอนอาจพัฒนาส่ือ ส่ิงพิมพ

หรือจัดทําส่ือประกอบการเรียนรูอ่ืน ๆ ใหผูเรียนศึกษาคนควาหรือเรียนรูดวยตนเองดวยก็ไดและ

เม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จแลว ครูผูสอนควรประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนรูและประเมินสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา รวมทั้งควรปรับปรุงพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 สวนการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นตามแนวคิดของ วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวช (2542 : 

150  – 153 ) ไดกลาวไววามีข้ันตอนสรุปคือ จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรระดับชาติ  แลวจึงศึกษา และวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

ดานตาง ๆ ของทองถิ่น จากนั้นจึงนําขอมูลมาประมวลและพิจารณาสภาพปญหาและความ

ตองการของทองถิ่น ซึ่งในการพิจารณาขอมูลแลวนํามาจัดลําดับความสําคัญอาจแยกได             

2 ประเด็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรคือ 1) การปรับ เพิ่ม หรือขยายจากหลักสูตร

แกนกลาง และ  2) การสรางหลักสูตรยอยเสริมหลักสูตรแกนกลาง  โดยมีข้ันตอนดังแผนภาพที่ 14  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา สํารวจ และเก็บ     

ขอมูล ในทองถ่ิน 

วิเคราะหขอมูลและ

จัดลําดับความสําคัญ 

กําหนดความเหมาะสม    

ของผูเรียน 

กําหนดความเหมาะสม

กับระดับชั้นเรียน 

การออกแบบหลักสูตร 

การรางหลักสูตรทองถ่ิน 

ทบทวน   วิเคราะห      

รางหลักสูตรทองถ่ิน 

พิจารณาองคประกอบ

ตรวจสอบคุณภาพ       

ทดลองใชหลักสูตร 

การปรับปรุงแกไข 

แผนภาพที่ 14 กระบวนการจัดทําหลักสูตรยอยในระดับทองถิน่ของ วชิัย ประสิทธิ์วฒุิเวชช 

ที่มา : วิชยั  ประสิทธิ์วฒุิเวชช ,การพัฒนาหลักสูตรสานตอที่ทองถิ่น (กรุงเทพฯ: บริษัท 

ดิสคัฟเวอร่ี, 2542), 153. 
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          ดังนั้นสรุปวาในการจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่นสาระเพิ่มเติมสามารถดําเนินการได

ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางและสภาพปญหา ความตองการของชุมชน 2) ศึกษา

ความตองการ และความสนใจของนักเรียน 3) กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู

รายป /รายภาคจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 4) จัดทําคําอธิบายรายวิชา 5) จัดทําแผนการสอน

และ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ6) การประเมินผล 

          สําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ เปนการพัฒนาหลักสูตร

ตามความตองการของทองถิ่น ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้         

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการหลักสูตรของนักเรียนและความคิดเห็นของ              

ผูที่เกี่ยวของ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การทดลองใช และ4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร     

ซึ่งไดบรรจุเนื้อหาทองถิ่นทางดานสภาพภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม ประวัติความเปนมาของทองถิ่น 

วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อในทองถิ่น และอาชีพที่สําคัญในทองถิ่น ใหนักเรียนไดเรียนรู

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน และเปนการถายทอดวัฒนธรรมโดยผูรูทองถิ่นเพื่อการ สืบสาน

ตอไป ซึ่งเปนตามความตองการของชุมชนที่ตองการใหเยาวชนไดเรียนรูเร่ืองราวและวัฒนธรรม

ทองถิ่น โดยจัดทําเปนหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งบูรณาการในกลุมสาระการเรียนกลุมสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 
การประเมินหลักสูตร 
          ในการทํางานใด ๆ ก็แลวแตจะมีข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญ และ     

ขาดไมไดคือ การประเมินผล (Evaluation) เพื่อใหทราบวาการทํางานนั้นไดผลตามความมุงหมาย

ที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหา หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไข ปรับปรุง พัฒนาตอไป ในการพัฒนา

หลักสูตร   ก็เชนกัน เม่ือมีการพัฒนาหลักสูตร และนําไปใช ก็จะตองมีการประเมิน เพื่อนําผลเปน

ขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตอไป ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 

ดังตอไปนี้ 

          สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam1977 , อางถึงในสําราญ มีแจง 2544 : 129) และใจทิพย             

เชื้อรัตนพงษ (2539 : 192)ไดใหความหมายการประเมินในทางเดียวกันวาเปนกระบวนการของ

การรวบรวมวิเคราะห เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชน แลวนําขอมูลมาใชในการตัดสินหา

ขอบกพรอง หรือปญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตร ซึ่งสอดคลอง

กับ  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 30) ที่วาการประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลนําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรที่วัดไดกับจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร เพื่อหาขอบกพรองหรือปญหาและพิจารณาคุณคาของหลักสูตร สวนโอลิวา (Oliva 
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2005 : 457) และเฟรด เจเนซี (Genesee 2001 : 144) ใหความหมายการประเมินผลวา เปน

กระบวนการวิเคราะห วิจารณ กําหนดรวบรวบและประมวลขอมูลที่มีประโยชนเพื่อเปนแนวทาง  

ในการตัดสินใจ ฉะนั้นการประเมินจึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้น กัลโล 

(Gullo 1994 : 11) ใหความหมายของการประเมินผลวาเปนกระบวนการตัดสินคานิยมและคุณคา

ข้ันสุดทายของโปรแกรมการศึกษา โครงการตาง ๆ หรือเทคนิคตาง ๆ การตัดสินและการสรุปผลนัน้

เปนการประเมินผลที่มีหลักฐาน หลักฐานตาง ๆ ไดมาทั้งวิธีการสังเกตอยางเปนระบบและไมเปน

ระบบ สําหรับสําลี รักสุทธิ (2544 : 30) กลาววาการประเมินหลักสูตรคือการรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทํา ทดลองใชและผลของการใชหลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณคา 

และคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร นอกจากนี้รุจิร ภูสาระ (2546 : 143) ไดใหความหมาย

ของการประเมินหลักสูตร ไวหลายนัยวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง 1) การวัดผลการปฏิบัติ

ของผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไวในเชิงปริมาณ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของ

ผูเรียนกับมาตรฐาน 3) การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 4) การเลือกการวิเคราะห

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเร่ืองหลักสูตร 5)การใชความรูเกี่ยวกับวิชาชีพในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  

  จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง 

กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อพิจารณาใหคุณคาของหลักสูตรและนํามาสรุป ตัดสินวา

หลักสูตรที่สรางข้ึนมานั้นมีคุณคาประการใด มีคุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงค   

ที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข 
 
ระยะของการประเมินหลักสูตร 
          ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 193 - 195) และ สุนีย ภูพันธ (2546 : 251 - 252)          

มีความเห็นตรงกันวา การดําเนินการประเมินผลหลักสูตรควรดําเนินการเปนระยะ เนื่องจาก

ขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและระยะเวลาที่ตางกัน  

ดังนั้นการประเมินหลักสูตรจึงควรจัดทํา 3 ระยะคือ 

              1. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช ( Project  Analysis)ในระหวางที่มีการสรางหรือ 

พัฒนาหลักสูตร อาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกข้ันตอนของการจัดทํา ต้ังแตการกําหนด          

จุดมุงหมาย  ไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน  ซึ่งเปนการประเมินเพื่อศึกษา

ความเปนไปไดของการใชหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพื่อหาขอมูลที่ไมสมบูรณ    

อันจะนําไปสูการปรับแกกอนนําหลักสูตรไปใช  สามารถทําไดใน 2 ลักษณะคือ 

1.1  ประเมินเม่ือสรางฉบับรางเสร็จแลว และกอนนําไปใชจริง ควรมีการ 
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ตรวจสอบคุณภาพฉบับรางและองคประกอบตางๆของหลักสูตร ในข้ันนี้ตองอาศัยความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชา ดานวิชาชีพครู และดานการวัดผล 

                  1.2 ประเมินในข้ันการทดลองใช  เพื่อปรับปรุง แกไขสวนที่ขาดตก บกพรองหรือมี

ปญหา ใหมีความสมบูรณเพื่อประสิทธิภาพของการนําไปใชตอไป 

              2. การประเมินในระหวางการใชหลักสูตร (on-going or formative evaluation) 

ในชวงระยะการใชหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรใชไดดีเพียงใด  บกพรองในจุดไหน จะได

แกไขใหเหมาะสม  ส่ิงที่ประเมินคือ กระบวนการใชหลักสูตรในดานการบริหาร  การจัดการ

หลักสูตร  การนิเทศกํากับดูแล  และการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

              3. การประเมินผลหลังเสร็จส้ินการใชหลักสูตร (summative evaluation) หลังจากมี

การใชหลักสูตรมาระยะหนึ่งแลว หรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว จึงมีการประเมินเพื่อสรุปผล

การใชหลักสูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะสําหรับการใช

หลักสูตรคร้ังตอไป 
 
จุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสูตร 
          จากที่กลาวขางตนวาการประเมินหลักสูตร มีการดําเนินการเปนระยะ ดังนั้นการ

ประเมินแตละข้ันตอน ก็จะมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน แตจุดมุงหมายโดยทั่ว ๆ ไปจะมีความ

ใกลเคียงกัน ดังเชน ทาบา ( Taba 1962 : 310) กลาววาการประเมินหลักสูตรทําข้ึนเพื่อศึกษา

กระบวนการตาง  ๆ  ที่กําหนดไววามีการเปลี่ยนแปลงใดบางที่สอดคลองหรือขัดแยงกับ

วัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 : 192 - 193)และสุนีย      

ภูพันธ (2546 : 250) ที่วาจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรเพื่อพิจารณาและตัดสินคุณคาของ

หลักสูตร วาสวนประกอบตาง ๆ มีความสอดคลองกันหรือไม และผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไวหรือไม เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงแกไขตอไป 
 
รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
           รูปแบบการประเมินมีอยูหลายรูปแบบ ดังนั้นในการออกแบบการประเมิน ผูประเมิน

จะตองพิจารณาวาจะดําเนินการประเมินอยางไรจึงจะทําใหผลการประเมินที่ถูกตองตรงตาม

สภาพความเปนจริง  ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูที่จะใชผลประเมิน ถาพิจารณา

ใหละเอียด รูปแบบการประเมินบางรูปแบบจะมีความคลายคลึงกัน สําหรับการจัดประเภทรูปแบบ

โดยอาศัยลักษณะพฤติกรรมการประเมินเปนหลัก แบงไดเปน 3 กลุม (สําราญ มีแจง 2544 : 112) 

คือ 
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          1. รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal –Attainment Model หรือ Objective 
Model ) ซึ่งเนนวัตถุประสงคหรือ จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลักในการประเมิน  ดังนั้น           

ผูประเมินจึงตองกําหนดจุดมุงหมายและตีคาจุดมุงหมายเหลานี้ เพื่อพิจารณาวาส่ิงที่จะประเมิน

บรรลุจุดมุงหมายมากนอยเพียงใด ผูมีความคิดในแนวนี้ ไดแก ไทเลอร (Tyler) ทาบา (Taba)   

แฮมมอน (Hammond) สคริพเวน (Scriven)  และครอนบาค (Cronbach) ในที่นี้ยกตัวอยาง 

รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

             รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler Model of Evaluation)  ไทเลอร  (Tyler 1950 : 

110 – 125)  เปนผูวางรากฐานการประเมินผลหลักสูตรนับต้ังแตป ค.ศ. 1930  และไดใหคํานิยาม

ของการศึกษาวา “การศึกษา” คือ การเปล่ียนพฤติกรรม ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรจึงเปนการ

เปรียบเทียบวา พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเปนไปตามจุดมุงหมายที่ไดต้ังไวหรือไม วอรเทนและ   

แซนเดอรส (Worthen and Sanders 1973 : 19)นอกจากนี้ ไทเลอรมีความเห็นวากระบวนการ   

จัดการศึกษานั้นประกอบไปดวยองคประกอบ 3 อยาง  คือ  จุดมุงหมายของการศึกษา 

ประสบการณการเรียนรู  และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3สวนนี้จะมีความสัมพันธกัน               

ดังแผนภาพที่ 15 

 

จุดมุงหมายของการศึกษา 

 

 

                         ประสบการณเรียนรู                                  การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ 

แผนภาพที่ 15   ความสัมพนัธระหวางองคประกอบทางการศึกษา 

ที่มา  :  Ralph  W.  Tyler , Basic Principles of Curriculum and lnstruction (Chicago : 

University of Chicago Press, 1950), 125. 

 

               จากแผนภาพที่ 15 แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาตาม

แนวคิดของไทเลอร ตามแนวคิดนี้พื้นฐานของการจัดหลักสูตร ก็คือ ผูจัดทําหลักสูตรจะตอง

สามารถวางจุดหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไรพยายามจัด

ประสบการณการสอนเพื่อชวยผูเรียนใหเปล่ียนพฤติกรรมไปตามที่ตองการ บทบาทของการ

ประเมินหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรจึง

อยูที่การดูผลผลิตของหลักสูตรวาตรงตามจุดมุงหมายหรือไม แนวคิดของไทเลอรจึงยึด
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ความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก จุดหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร  ซึ่งถือวาการ

ประเมินผลหลักสูตร เปนสวนหนึ่งของการเรียนสอน โดยมีการประเมินผลในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. จุดมุงหมายทั่วไป โดยวิเคราะหทรัพยากรของจุดหมาย คือ นักเรียน สังคม และ

เนื้อหาสาระขอบเขตของจุดหมายคือ จิตวิทยาการเรียนรูและปรัชญาการศึกษา    

                 2. จุดหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน  เฉพาะเจาะจงซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ตองการวัด

ในภายหลัง 

                 3. เนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ต้ังไว 

                4. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อทําใหเนื้อหาหรือประสบการณที่วางไว 

ประสบความสําเร็จ 

                5. ประเมินผลโดยใชวิธีการตางๆ หรือการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 

               6. ถาไมบรรลุจุดหมายที่วางไว จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือปรับปรุง 

หลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจุดหมายที่วางไวก็อาจจะใชผลสะทอนกลับของหลักสูตรนั้น เปน

ขอมูลในการปรับปรุงการกําหนดจุดหมายหรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณคาของหลักสูตร 

              การประเมินตามข้ันตอนของไทเลอร  การเปล่ียนแปลงแกไขหรือปรับปรุงจุดหมาย       

ของหลักสูตรที่จะประเมิน  จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงวิธีการในการประเมินดวย วอรเทนและ   

แซนเดอรส (Worthen and Sander 1973 : 156)  การประเมินผลแบบนี้จึงเปนการประเมินผล

สรุป (summative evaluation)   มากกวาการประเมินยอย (formative evaluation)   

          2. รูปแบบการตัดสินคุณคา (Judgement Model) โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก 

เกณฑที่ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ เกณฑภายใน ไดแก  กระบวนการตาง ๆ ที่ชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเกณฑภายนอก ไดแก การประเมินผลของวัตถุประสงคที่บรรลุ เชนการประเมิน

ผลผลิต  การประเมินโดยใชรูปแบบดังกลาวตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ ผูนําใน

แนวคิดรูปแบบการประเมินประเภทนี้  ไดแก  โปรวัส (Provas) และสเตค (Stake) ในที่นี้ขอ

ยกตัวอยาง รูปแบบการประเมินของ สเตค(Stake) 

              รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s countensace model)  สเตค (Stake, อางถึง

ในสําราญ มีแจง 2544 :124 - 128) ใหความหมายของการประเมินไววาเปนการบรรยายและ

ตัดสินคุณคาโปรแกรมการศึกษาซ่ึงเปนการบรรยายส่ิงที่ถูกประเมินโดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือ

ผูเช่ียวชาญในการคัดสินคุณคาดังนั้นจะเห็นวาการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบดวยกิจกรรม

หลัก 2 ประการ  คือ  การบรรยาย (Description)  และการตัดสินใจ (judgement) นั่นคือ การ

บรรยาย จะเปนการอธิบายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ กัน สวนการ

ตัดสินใจจะตองมีเกณฑมาตรฐาน (standard) ในการเปรียบเทียบ 
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              แตเนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมายและวิธีการเก็บขอมูลมีหลายวิธี จึงเปนหนาที่ของ       

ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่แทจริงใหได สเตคจึงเสนอวาขอมูลที่ควรจะพิจารณาในการ

ประเมินผลหลักสูตรมี 3 ชนิดดวยกัน คือปจจัยเบ้ืองตน (Antecedences)  ไดแก ส่ิงตาง ๆ          

ที่เกี่ยวกับหลักสูตร เชนบุคลิกและนิสัยของนักเรียนและครู เนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่ือการเรียน 

สภาพแวดลอม และชุมชน  กระบวนการ (Transactions) ไดแก กระบวนการเรียนการสอน เชน 

การจัดลําดับประสบการณ บรรยากาศของช้ันเรียน  และผลผลิต (Outcomes)  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน เปนตน จากขอมูลที่เก็บรวบรวมมา 3 ประเภท     

ผูประเมินตองแยกเปน ผลที่คาดหวัง (intents)  และผลที่เกิดข้ึนจริง (observations)  แลวนํามา

เทียบกับเกณฑมาตรฐานเพื่อชวยในการตัดสิน ซึ่งเกณฑอาจจะมาจากการกําหนดไวกอนหรือเปน

เกณฑที่มาจากพฤติกรรมของกลุม ดังแสดงในแผนภาพท่ี 16 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 16   รูปแบบการประเมินของสเตค  

ที่มา : สําราญ มีแจง , การประเมินโครงการทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ : นิชนิแอดเวอรไทซิ่งกรุฟ, 

2544 ), 126. 

 

              จากแผนภูมิที่ 16 รูปแบบการประเมินของสเตค ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลเพื่อ

การอธิบายกอน คือ ตองมีการศึกษาความสอดคลองระหวางผลที่คาดหวังกับผลที่เกิดข้ึน

ความสัมพันธระหวางปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการและผลผลิต เมื่อไดผลอยางไรแลวจึง

เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือมาตรฐานที่คาดวาจะใหเกิดข้ึน แลวจึงตัดสินใจ นั่นคือ  

ปจจัยเบื้องตน 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ภาคการตัดสินคุณคา ภาคการบรรยาย 

เกณฑมาตรฐาน การตัดสินใจ ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลที่คาดหวัง 
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จากแผนภูมิ ต้ังแตชองที่ 1 ถึง 6 ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลใน 2  แนวคิด ในแนวต้ัง ไดแก ชอง 

1-2-3 และ 4-5-6 ควรมีความสัมพันธกันเพื่อดูวาปจจัยเบ้ืองตนอํานวยตอกระบวนการหรือไม    

ในแนวนอน ไดแก ชอง 1-4, 2-5 และ 3-6 ตองมีความสอดคลองกัน เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่ได  

ในแตละสวน ตามแนวตั้งมีความสอดคลองกับส่ิงที่คาดหวังไวหรือไม  ตองมีการปรับปรุงในสวน

ใดบาง 

          3. รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision Model) ผูที่เสนอรูปแบบนี้ ไดแก 

สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และโพรวัส (Provus) ในที่นี้ ขอยกตัวอยางรูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป (CIPP)  หรือ (CIPP Model ) ซึ่งยอมาจาก C (context) คือ สภาพแวดลอม I (input) คือ 

ปจจัยเบ้ืองตน    P (process) คือ กระบวนการ และP (product) คือ ผลผลิต 

              รูปแบบการประเมินแบบซิปป (The CIPP Model of Evaiuation) Stufflebeam           

ไดพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบครบวงจร เพื่อใชในการประเมินทางการศึกษาซ่ึง

ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน (สําลี รักสุทธิ 2544 :30-32) ดังแผนภาพที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 17  รูปแบบซิปป (The CIPP Model of Evaluation )           

ที่มา :    สําลี รักสุทธิ , เทคนิคการเขียนหลักสูตร  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544 ), 31. 

                  

♦ปรัชญา วิสัยทัศน 

♦จุดมุงหมาย 

♦นโยบาย 

♦อาคาร สถานท่ี 

♦ชุมชน 

 

♦ครู  

♦นักเรียน 

♦เอกสารหลักสูตร 

♦วัสดุ 

♦งบประมาณ 

♦เวลา 

♦เทคนิควิธีการ 

♦การบริการ 

♦การนิเทศ 

♦การเรียนการสอน 

 

♦ผลสัมฤทธิ์ 

    ทางการเรียน 

♦ทักษะปฏิบัติ 

♦เจตคติและคุณ 

     ลักษณะที่พึง 

     ประสงค 
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ขอมูลยอนกลับ 
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              1. การประเมินบริบท (context evaluation)  คือการประเมินสภาพแวดลอมปจจุบัน    

ที่เปนสภาพพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียนและความตองการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

วา สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการหรือไม รวมทั้งความเปนไปไดของการ

ดําเนินงานวา มีความราบร่ืนหรืออุปสรรคใดบาง ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะชวยตัดสินใจ

เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน หรือการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

และความตองการอื่น ๆ ส่ิงที่ควรประเมินไดแก นโยบาย จุดมุงหมาย ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ 

รวมถึงผลกระทบ 

              2. การประเมินตัวปอนเขาหรือปจจัยเบ้ืองตน (input  evaluation)  คือการประเมิน

เพื่อตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรหรือสรรพกําลังวามีความเปนไปไดในการบรรลุตาม

วัตถุประสงคหรือไมอยางไรการประเมินในสวนนี้เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบ        

โครงสรางรวมทั้งวิธีการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม  หรือควรที่จะ

ใชวิธีการใดที่เหมาะสมกวา ส่ิงที่ควรประเมินไดแก บุคลากร เอกสาร งบประมาณและ เวลา  

              3. การประเมินกระบวนการ (process  evaluation)  คือ  เปนการประเมินวิธีการ 

ข้ันตอนสภาพการทํางานหรือการใชหลักสูตร วามีประสิทธิภาพเปนไปตามข้ันตอนที่วางไวหรือไม

เพียงใด  ส่ิงที่ควรประเมินไดแก การบริหารหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล 

              4. การประเมินผลผลิต (product  evaluation)  คือ  การประเมินผลที่เกิดจากการใช

หลักสูตรเพื่อตัดสินคุณภาพของผลผลิต คุณภาพของหลักสูตร ผลที่ไดอาจจะเปนผลที่กําหนดไวแลว             

ในวัตถุประสงค หรือผลกระทบ หรือผลขางเคียงก็ได  การประเมินผลสวนนี้เพื่อชวยในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรวาจะเก็บรักษาไว เลิกใช หรือปรับปรุงขอบกพรองในสวนตาง ๆ                

           รูปแบบการประเมินประเภทนี้ไมเพียงแตประเมินวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเทานั้น 

แตเปนการประเมินเพื่อใหไดรายละเอียดตางๆเพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร  

             การประเมินหลักสูตรเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวน การพัฒนาหลักสูตร การ

ประเมินเปนข้ันตอนที่ทําใหไดขอมูลแสดงใหเห็นถึงจุดเดน หรือจุดดอยอะไรบางที่จะตองปรับปรุง

เพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  การประเมินมีหลายรูปแบบ ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ประเมินจะตอง

เขาใจ และทราบจุดมุงหมายของการประเมิน เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการประเมิน เพื่อให

ไดขอมูลที่มีประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใหมากที่สุด 
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การประเมินหลักสูตรโดยใชหลกัการ Balanced Scorecard (BSC) 
          BSC เปนรูปแบบ (Model) การวัดผลการดําเนินงานขององคกร โดยกําหนดกรอบงาน

(Framework) ของคณะผูบริหาร (Executives) ซึ่งแปลงจากวิสัยทัศนและกลยุทธ เปน

วัตถุประสงค(Objectives) และการวัด (Measures) ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดกรอบเปน

มุมมอง 4 ดาน ไดแก  การเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนาจัดทําเปน

ตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) ใชเปนกรอบงานการบริหารและหรือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดเช่ือมโยงสัมพันธกับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร (Kaplan and Norton. 

1996 : 24-25) สวน พสุ  เดชะรินทร (2547 : 4) และ สิทธิศักด์ิ พฤกษปติกุล(2546 : 15) ไดให

ความหมาย Balanced Scorecard ไวสอดคลองกันวา Balanced Scorecard เปนเคร่ืองมือ

ทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือประเมินที่จะชวย

ใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ มุงเนนในส่ิงที่มีความสําคัญตอ

ความสําเร็จขององคกร และยังมีรูปแบบและวิธีการที่ชวยใหการ ถายทอดทิศทางขององคกร      

กลยุทธและเปาหมายสูการปฏิบัติเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนเคร่ืองมือที่ดีในการ

ส่ือสารทั้งกลยุทธและผลงานสูพนักงานทุกระดับในองคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาผลงานอยาง

ตอเนื่องตอไป 

          แนวคิดของ Balanced Scorecard (BSC) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุง

ผลสัมฤทธ์ิ การประเมินเชิงกลยุทธหรือประเมินเชิงสมดุล Balanced Scorecard (BSC) คือ ความ

สัมฤทธ์ิผลเปนหลัก โดยใชระบบการประเมินผลงาน ที่อาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงานให

ออกมาเปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินนี้จะนํามาใชในการตอบคําถามถึงความคุมคาในการทาํงาน 

ความเปนมาของ Balanced Scorecard (BSC)      ผูริเร่ิมคิด คือ ศาสตราจารยโรเบิรท แคปแลน 

(Professor Robert Kaplan) อาจารยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard) และดร.เดวิด นอรตัน 

(Dr.David Norton) ไดริเร่ิมคิดและพัฒนาต้ังแตปค.ศ.1990 เปนตนมา และบริษัทตาง ๆ ในวงการ

ธุรกิจไดใช Balanced Scorecard (BSC) ในการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งการใช 

Balanced Scorecard (BSC) เร่ิมตนดวยคณะผูบริหารขององคกรจะตองรวมกันดําเนินงานที่

สําคัญ 2 งาน คือ การกําหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) และการใชตารางกรอบการ

ประเมิน โดยทั้ง 2 งานมีความสัมพันธสอดคลองกัน ซึ่งการกําหนดรายละเอียดในตารางกรอบการ

ประเมินนั้น คณะผูบริหารจะเร่ิมตนดวยการสรางวัตถุประสงค (Objectives) และ การวัด 

(Measures) ทั้ง 4 มุมมอง ไดแก การเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและ           

การพัฒนา  
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          นอกจากนี้ แคปแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton 1996 : 7 - 8) ยังไดนําเสนอวา 

Balanced Scorecard (BSC) มีความสมบูรณในการวัดและประเมินผล เพราะผลจากการ

ประเมินสามารถสะทอนภาพของวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร ประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน คือ 

มุมมองดานการเงิน (Financial) ดานลูกคา (Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal 

Business Process) และดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth) และแตละ

มุมมองจะตองกําหนดรายละเอียดยอยจํานวน 4 รายการ ไดแก วัตถุประสงค (Objectives) และ

การวัด (Measures) เปาหมาย (Target) และการริเร่ิม (Initiatives) ซึ่งมุมมองทั้ง 4 ดานดังกลาวนี้ 

จัดเปนหลักการที่สําคัญของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งความสมดุลของการวัดมี

รายละเอียด   โดยสรุป ดังนี้  

              1. มีความสมดุลในแงของการประกอบดวยการวัดที่เปนทั้งการวัดดานการเงิน และการ

วัดที่ไมใชดานการเงิน ทําใหองคกรไมมุงเนนในดานหนึ่งมากเกินไป 

              2. มีความสมดุลในแงของการประกอบดวยวัตถุประสงคและการวัดที่แสดงถึงปจจัย ทั้ง

ภายในองคกร ไดแก มุมมองดานการเงิน กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนา และ

ภายนอกองคกร ไดแก มุมมองดานลูกคา 

              3. มีความสมดุลในแงของการประกอบดวยการวัดที่มุงเนนทั้งในระยะส้ัน ไดแก มุมมอง

ดานการเงิน และในระยะยาว ไดแก มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

              4. เปนความสมดุลระหวางการวัดที่กําหนดตัวชี้วัดที่เปนตนเหตุ และตัวชี้วัดที่เปนผล 

โดยตัวชี้วัดที่เปนผล จะเปนส่ิงที่เกิดข้ึนจากตัวชี้วัดที่เปนเหตุ การใหความสําคัญทั้งตัวชี้วัดที่เปน

เหตุและผล จะทําใหผูบริหารสามารถคาดการณไดถึงโอกาสหรือปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จาก

การพิจารณาตัวชี้วัดที่เปนเหตุ ทําใหทราบทั้งผลการดําเนินงานในปจจุบัน และที่จะสงผลตอการ

ดําเนินงานขององคกรในระยะยาว 

              5. นอกจากความสมดุลดังกลาวขางตนแลว ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ  

Balanced Scorecard (BSC) ไดแก การที่วัตถุประสงคและตัวชี้วัดทุกตัวมีความเชื่อมโยงและ

สัมพันธกันในลักษณะของเหตุและผล 

          จึงสรุปวา BSC คือ รูปแบบของการวัดผลการดําเนินงานขององคกรระบบใหม เกิดจาก

การวิเคราะหวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร โดยใชการวัด (Measurement) เปนเคร่ืองมือ         

ที่สําคัญ กําหนดกรอบงานการวัดทั้งดานการเงินและไมใชดานการเงิน ประกอบดวยส่ีมุมมอง

ไดแก การเงิน   ลูกคา   กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนา ซึ่งงานหลักของการวัด

โดยหลักการ BSC คือ การกําหนดตารางกรอบการประเมินผล (Scorecard) และการใชตาราง

กรอบการประเมินผล  
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แผนภาพที ่ 18 กรอบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยหลักการ BSC 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, แผนหลักโครงการ หนึ่งอําเภอหนึง่

โรงเรียนในฝน ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546) , 2. 

กรอบการประเมินหลักสูตรโดยใชหลักการ Balanced Scorecard (BSC) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          จากแผนภาพที่ 18 จะเห็นวาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดย BSC นั้นเร่ิมจาก

การวิเคราะหวิสัยทัศน และภารกิจของสถานศึกษา จากนั้นจึงกําหนดเปนตารางกรอบการประเมิน

(Scorecard) ประกอบดวย 4 มุมมอง  คือ  

              1. มุมมองดานนักเรียนและผูเกี่ยวของ (ลูกคา) หมายถึงการประเมินนักเรียนและ             

ผูเกี่ยวของทางการศึกษา ซึ่งดานนักเรียนประกอบดวยการประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตาม      

จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และความพึงพอใจในการเรียนการสอน สวนดานผูเกี่ยวของ  

ทางการศึกษา ไดแกพอแมหรือผูปกครองนักเรียน และชุมชน ประกอบดวยการประเมินเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ใหบริการของสถานศึกษา  

              2. มุมมองดานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (กระบวนการภายใน) หมายถึง              

การประเมินดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการ หรือนําหลักสูตรสถานศึกษา 

ไปใช และการประเมินหลักสูตร  

         3. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา  หมายถึง การประเมินดานความสามารถ 

ของผูบริหารและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังแตดานการจัดทํา การบริหารหรือการใช

หลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร ซึ่งในการประเมินครูผูประกอบดวยประเมินความรู      

1.  มุมมองดานนกัเรียนและผูเกี่ยวของ 

3.  มุมมองดานการเรียนรูและ 

การพัฒนา 

 

2.  มุมมองดานกระบวนการจัด

การศึกษาภายในโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน
และ

ภารกิจ 
ของ

หลักสูตร 
สถานศึกษา 

4.  มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร  
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ความสามารถในการในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช  คือระดับคุณภาพของการสอน ไดแก  

การวางแผนการจัดการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู   

ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาและจุดมุงหมายของหลักสูตร

สถานศึกษา นอกจากนั้นยังประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน 

              4. มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (การเงิน) หมายถึง การประเมินดานการใช 

งบประมาณ และทรัพยากรตางๆในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช  จากนั้นในแตละมุมมอง

จะตองกําหนดวัตถุประสงค การวัดเปาหมาย  และวิธีการและเคร่ืองมือที่ใชประเมินใหเกิดความ

เปนเหตุเปนผล และมีความสมดุลในแตละมุมมอง 

   
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปนศาสตรบรูณาการที่มุงให

เยาวชนเปนผูมีการศึกษา พรอมที่จะเปนผูนํา เปนผูมีสวนรวม และเปนพลเมืองที่ดีมีความ

รับผิดชอบ โดยนําความรูจากอดีตมาสรางความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ         

นําความรูเกี่ยวกับโลกของเรามาสรางความเขาใจในกระบวนการกอเกิดสภาพแวดลอมของมนุษย

เพื่อการตัดสินใจในการดํารงชีวิตในสังคม นําความรูเร่ืองการเมืองการปกครองมาตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปกครองชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ นําความรูเร่ืองการผลิต การแจกจาย การ

บริโภคสินคาและบริการมาตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด นําความรูเกี่ยวกับคุณคาของ

จริยธรรม ศาสนามาตัดสินใจในการประพฤติตน 

          เยาวชนจําเปนตองศึกษาสาระการเรียนรูของกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมเพื่อบูรณาการสรรพความรู กระบวนการและปจจัยตาง ๆ เพื่อการเรียนรู ตามเปาหมาย

ของทองถิ่นและประเทศชาติ  การเรียนการสอนตองใชขอมูลความรูทั้งในระดับทองถิ่น 

ประเทศชาติ และระดับโลกเช่ือมโยงเขาดวยกัน และการเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการ

สงเสริมการคิดข้ันสูง ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางมีความหมาย ไดรับการประเมินที่

เนนการนําความรูมาประยุกตใชทุกมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมเปนจริงของสังคมที่ใหผูเรียน

ไดนําส่ิงที่เรียนไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิต 
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คุณภาพของผูเรียน 
          เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมแลว  ผูเรียนจะยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความสามารถในการ

บริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมา

วิเคราะหเหตุการณอยางเปนระบบ และนําไปสรางองคความรูใหม ไดมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง

มนุษยกับมนุษย มนุษยกับส่ิงแวดลอม เปนผูสรางวัฒนธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
           มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

           มาตรฐาน ส 1.2 ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

           มาตรฐาน ส 1.3 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงามและสามารถนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 สาระที่ 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
           มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย

ประเทศและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

           มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันยึดมั่น 

ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
           มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

           มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
           มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล            

มาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

           มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในแง

ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ

สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 

           มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย         

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
           มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธ

ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่ และ

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะนําไปสูการใชและการจัดการอยาง                  

มีประสิทธิภาพ 

           มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ        

ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร และส่ิงแวดลอมเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สนับสนุนใหการจัดการเรียน

การสอนเปนไปในรูปแบบที่บูรณาการ จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย สามารถนําความรูไป

ใชไดทั้งในและนอกโรงเรียน เนนการพัฒนา การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต ชวยผูเรียนใหไดคิด

อยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไปจาก

ตนเอง และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และเนนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนใชวิธีการ

สืบเสาะ จัดการกับการเรียนรูของตนเอง และเนนการปฏิบัติใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดตัดสินใจ 

สรางสรรคความรูดวยตนเอง มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต เนนการจัด

กิจกรรมที่เปนจริงเพื่อใหผูเรียนนําความรูความสามารถไปใชในชีวิตจริง 

          การจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ผูสอนจะ

ใชวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอ่ืน ๆ เพราะเหตุวาไมมีการสอนวิธีใด 

วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว การสอนที่ดี คือ การสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
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สถานการณ และตองเหมาะสมกับผู เ รียนที่มีความแตกตางกัน และบริบทที่แตกตางกัน             

ตัวครูผูสอนเองก็จะตองมีความยืดหยุน ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนบาง พรอมทั้งมี

การวางแผนการสอนไวลวงหนาเปนอยางดีดวย  

          การเรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการ เปนการกําหนดเปาหมายการเรียน

รวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน หรือตางกลุม

สาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการระหวางกลุมสาระการ

เรียนรู เปนการผสมผสานเนื้อหาสาระระหวางวิชา หรือระหวางศาสตร หรือระหวางกลุมสาระการ

เรียนรูต้ังแต 2 วิชาข้ึนไป ภายใตหัวเร่ือง มโนทัศน หรือปญหาเดียวกัน ซึ่งอาจเรียกวาเปนการ  

บูรณาการขามวิชา ขามกลุมสาระการเรียนรู ขามศาสตร 

          การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรู เปนการผสมผสานเนื้อหาระหวางสาระ     

ตาง ๆ ดวยกันภายในกลุมสาระการเรียนรูใดกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ภายใตหัวเร่ือง มโนทัศน 

หรือปญหา ซึ่งเปนการบูรณาการตรงกันขามกับการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู ผลการ    

บูรณาการภายใตหัวเร่ืองจะไดเปนหนวยการเรียนรู  ซึ่งมีหลายลักษณะ เชน  

              1. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเช่ือมโยงสาระ

การเรียนรูตาง ๆ กับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสาระที่กําหนดข้ึนมา เชน เร่ือง 

ส่ิงแวดลอม ผูสอนสามารถเชื่องโยงสาระและกระบวนการการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ เชนการ

อาน การเขียน การคิดวิเคราะห ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรู

จริงจากหัวขอเร่ืองที่กําหนด  

              2. การบูรณาการแบบคูขนาน มีผูสอนต้ังแต 2 คนข้ึนไปรวมกันจัดการเรียนการสอน 

โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลวบูรณาการเช่ือมโยงแบบคูขนาน เชนผูสอนคนหนึ่ง

สอนสังคมศึกษา เร่ือง รายรับรายจาย ผูสอนอีกคนหนึ่งอาจสอนคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาที่

เกี่ยวของกับรายรับและรายจาย 

              3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจากหลาย

กลุมสาระมาเช่ือมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตาม

รายวิชาหรือกลุมวิชา แตในบางเร่ือง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเร่ืองเดียวกัน เชน เร่ือง

วันส่ิงแวดลอมของชาติ ผูสอนสังคม จัดกิจกรรมศึกษาส่ิงแวดลอม ผูสอนภาษาไทยจัดการเรียน

การสอนใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควา

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และผูสอนสุขศึกษา อาจจัดใหทํากิจกรรมเกี่ยวกับรักษาส่ิงแวดลอมใหถูก

สุขลักษณะ 
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              4. การบูรณาการแบบโครงการ ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

เปนโครงการ โดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการข้ึน โดยใชเวลาการเรียน

ตอเนื่องกันหลายชั่วโมง ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตาง ๆ ที่ครูผูสอนเคยแยกกันนั้นมา

รวมกันเปนเร่ืองเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีมเรียนเปนทีม ในกรณี

ที่ตองการเนนทักษะบางเร่ืองเปนพิเศษ ครูผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคาย

ดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ เปนตน 

          การสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยวิธีการ     

บูรณาการ นั้นมีเหตุผลที่สนับสนุนอยางนอย 3 ประการ คือ ความเหมาะสมทางดานปรัชญา 

เนื่องจากในการจัดการศึกษา เร่ืองที่กําหนดไวในหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู จะตองมี

ประโยชนตอตัวผูเรียน และสังคมโดยสวนรวม และผูเรียนเองตองแนใจวาส่ิงที่เขาไดเรียนนั้น

จะตองเกิดประโยชนกับตัวเขา ดังนั้นการบูรณาการจึงมุงใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อนําความรูที่ไดไป

ใชใหเกิดประโยชน ทั้งในการพัฒนาตนเองและสังคม เหตุผลในดานความเหมาะสมทางจิตวิทยา 

การสอนแบบ บูรณาการเปนการสอนที่พยายามตอบสนองธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก เนื่องจาก

เด็กมักจะมองโลก เปนหนวยเดียว แตมักจะต้ังคําถามที่เกี่ยวของกับทุกเร่ืองทุกวิชา ดังนั้นบทบาท

ของครูผูสอนที่ควรจะทํา ก็คือ ครูผูสอนจะตองจัดประสบการณและชวยช้ีแนะ ชวยเหลือวิธีการ

ศึกษาคนควาหาคําตอบที่มาจากความรูหลายดาน เหตุผลดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชา

ความรู ปจจุบันวิชาตาง ๆ จะมีการเช่ือมโยงความรูเขาดวยกันทําใหเกิดวิชาใหม ๆ ข้ึนหลายวิชา 

โดยเฉพาะคําวากลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งดูเสมือนวาเปนวิชาที่ประกอบดวย

วิชาตาง ๆ ที่แยกเปนอิสระตอกัน ซึ่งนักสังคมศาสตร และนักวิทยาศาสตรมีความเห็นรวมกันวา 

จําเปนตองผสมผสานความรูและวิธีการของทั้ง 2 สาขาเขาดวยกันเพื่อการศึกษาพัฒนาวิชา

ความรูในแตละสาขาดังกลาว 

          กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สําหรับในชวงชั้นที่  1  (ชั้น

ประถมศึกษา ปที่ 1-3 ) นักเรียนควรมีประสบการณการเรียนรูลักษณะบูรณาการ โดยนําประเด็น

ทั้ง 5 สาระมาบูรณาการ เร่ิมจากส่ิงที่เขาคุนเคยไดเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวของเขาเอง และผูคน

ที่อยูรอบ ๆ ตัว ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่นที่เขาอาศัยอยูแลวเช่ือมโยงประสบการณขยาย

ไปสูโลกกวาง มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพราะผูเรียนในวัยนี้เปนวัยที่ไมอยูนิ่ง ชอบสํารวจ จึง

ควรใหเขามีสวนรวมในการศึกษาคนควาดวยตนเอง    
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การวัดและประเมินผล 
          หลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเนนกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน

สําคัญ โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  มีการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ซึ่งใชเปนเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน  

ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงาม มุงให

ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู มีการทําโครงการ/โครงงาน เปนผูผลิตผลงานรวมทั้งมี

การทํางานกลุม และจัดทําแฟมสะสมงาน (portfolio) ดวย  และยังใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

ประเมินการเรียนรูของ   ตนได  และใชวิธีการประเมินจากสภาพจริง  ดวยวิธีการประเมินผลที่

หลากหลาย  เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน

แฟมสะสมงาน เปนตน มีการบันทึกผลการประเมินอยางเปนระบบ  เพื่อใชเปนขอมูลในการพฒันา

ผูเรียนสังคมศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นในการวัดและผลประเมินผลการเรียนการสอนสังคมศึกษา

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจําเปนที่ผูสอนจะตองวัดผลและประเมินผลใหครอบคลุมทั้ง 

3 ดาน  คือ ความรู  ทักษะ/กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรม  และคานิยม เคร่ืองมือที่ใชในการวัด

และประเมินผล ไดแก 

              1. เคร่ืองมือวัดดานความรู ความเขาใจ 

  2. เคร่ืองมือวัดดานการปฏิบัติงาน 

  3. เคร่ืองมือวัดดานจิตพิสัย 

  ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ ในการวัดดานทักษะ/

กระบวนการ จะใชการวัดความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียน เพราะโครงงานเปนวิธีการ

เรียนรูที่บูรณาการหลักสูตร กับการจัดการเรียนรูไดอยางกลมกลืน เปนกระบวนการเรียนรูที่สราง

ใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต และเปนการหาคําตอบขอสงสัยโดยใชทักษะการ

เรียนรูและปญญาหลายๆ ดานของผูเรียน 

  โครงงานมีหลายประเภท สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2529 

: 7 , อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ 2546 : 19) ไดแบงประเภทของโครงงานออกเปน 4 ประเภทดังนี้  

              1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey research project) 

  2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) 

  3. โครงงานประเภทประดิษฐ (Developmental research project) 

  4. โครงงานประเภทสรางทฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical research project) 

          โครงงานที่มีความเหมาะสมกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ

ระดับชวงช้ันที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ) คือโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล เพราะเปน
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โครงงานประเภทที่ไมจําเปนจะตองมีตัวแปรเขามาเก่ียวของ และมีวิธีการที่ไมยุงยากซับซอน 

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ ในการวัดดานทักษะ/กระบวนการ    

จึงใชการวัดความสามารถของนักเรียนในการทําโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 

          โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey research project) โครงงานประเภท

นี้ ผูเรียนเพียงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู

และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเร่ืองที่ตองการศึกษาได

ชัดเจนย่ิงข้ึน การดําเนินโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey research project) ควร

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  1. ข้ันกําหนดปญหา/อยากรู เปนส่ิงที่เกิดข้ึนรอบขางตัวเรา แตตัวเราไมสามารถ      

หาคําตอบได ข้ันกําหนดปญหาข้ันนี้จะเกิดคําถามข้ึนในใจวา “ทําไม” และก็ทําใหผูทําโครงงาน

สนใจ อยากรู อยากทําเพื่อเปนการหาคําตอบตอไป 

  2. ข้ันต้ังสมมติฐาน สมมติฐานก็คือการเดาคําตอบของปญหาท่ีผูทําโครงงานเร่ือง  

นั้น ๆ เดาคําตอบวา นาจะเปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนี้ กอนที่จะมีการทํากิจกรรมหรือปฏิบัติ

โครงงาน การตอบหรือการคาดเดาคําตอบลวงหนานี้เรียกวาสมมติฐาน (Hypothesis) ซึ่งหากมี

การศึกษาหรือทํากิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองนี้แลว คําตอบที่ผูทําเดาคําตอบไวกอนอาจจะ    

ไมถูกตองก็ได  

  3. ข้ันการรวบรวมขอมูล ข้ันนี้เปนข้ันตอนที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูล วาจะไดขอมูล          

มาอยางไร เชน จะใชคําถามอยางไร จะถามใคร หรือสัมภาษณ จะสัมภาษณอะไร สัมภาษณใคร 

ถาสังเกตจะสังเกตอะไร เวลาในการสังเกตคือเวลาใด ในทางปฏิบัติแลวผูทําโครงงานก็อาจจะ

ปรึกษากับครูผูสอนหรือครูที่ปรึกษา ที่มีความรูทางดานที่ผูทําโครงงานทําก็จะทําใหไดขอมูล

ถูกตอง 

  4. ข้ันวิเคราะห ข้ันนี้เปนการนําขอมูลที่เก็บได มาจัดเรียบเรียงเปนระบบตามจริงที่

เก็บขอมูลมาได การวิเคราะหอาจจะออกมาเปนคําอธิบาย ตัวเลข หรือคาสถิติ เชน คาเฉล่ีย    

รอยละ หรืออาจเสนอเปนแผนภูมิใหงายในการดู หรือตารางก็ไดเพื่อทําใหผูอานเขาใจรวดเร็ว และ

ถูกตองมากข้ึน 

  5. ข้ันสรุปอภิปรายผล เปนข้ันสุดทายของการนําเสนอ ดวยการสรุปยอ (Summary) 

หลังจากกลาวถึงขอความที่เปนปญหา และอธิบายถึงวิธีการทําโครงงานยอๆ แลวก็จะตอง

กลาวถึงขอเท็จจริงที่คนพบและขอสรุปตางๆจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมมา 
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การประเมินผลโครงงาน 
          การประเมินผลโครงงาน การประเมินผลโครงงานเปนหัวใจของการเรียนการสอนที่

สะทอนสภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนและผูเรียนรวมกัน

ประเมินผลวากิจกรรมที่ทําไปนั้นบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม อยางไร ปญหาและ

อุปสรรคที่พบคืออะไรบาง ไดใชวิธีการแกไขอยางไร ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากการทําโครงงานนี ้

ผูประเมินโครงงาน อาจดําเนินการดวยบุคคลตอไปนี้ ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนชวยประเมิน 

ผูสอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน ผูปกครองประเมิน และบุคคลอ่ืนที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของ 

          การใหนัก เ รียนทํา โครงงานใชการประเมินจากสภาพที่ แทจ ริ ง (Authentic 

Assessment) ซึ่งเปนการประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนสราง

ความรูดวยตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติไดดวยตนเอง รวมทั้งเนนการพัฒนาการเรียนรู

ของนักเรียน ความตองการความชวยเหลือ และการประสบความสําเร็จแตละคนและของกลุม ใน

การทําโครงงานของนักเรียนต้ังแตเร่ิมตน อาจารยที่ปรึกษาควรบันทึกการใหคําปรึกษาเปนระยะ ๆ 

จนส้ินสุดโครงการ จึงประเมินผลโดยใชเกณฑการประเมินโครงงานโดยทั่วไป มีรายงานที่ประเมิน

เกี่ยวกับ การเขียนรายงาน ความคิดสรางสรรค ความแปลกใหม ความรูและทักษะกระบวนการที่

ไดใชประโยชน การนําไปประยุกตใช  

          สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ (2544:2) ไดกลาวถึงการวัดและประเมิน

โครงงานในระดับประถมวา มุงใหนักเรียนไดรับการประเมินจากบุคคลทั้ง 3 ฝาย คือ ประเมิน

ตนเอง มุงใหนักเรียนบอกความพึงพอใจในงานที่ทํา รวมทั้งเสนอแนะส่ิงที่คิดวาควรปรับปรุง  

ประเมินโดยเพื่อน มุงประเมินโครงงานในดานความนาสนใจเช่ือถือ และประโยชนวามีมากนอย

เพียงใด  ประเมินโดยครู มุงใหครูตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินงาน ความสอดคลองของงาน

รูปแบบและวิธีการนําเสนอ รวมถึงประโยชนตาง ๆ วามีมากนอยเพียงใด 

          การประเมินผลโครงงาน มีกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

             ประเมินอะไร (1) การแสดงออกถึงผลของความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม (2) กระบวนการเรียนรู (3) กระบวนการทํางาน (4) ผลผลิต/

ชิ้นงาน/ผลงาน   

 ประเมินเม่ือใด (1) อยางตอเนื่องต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินโครงงาน (2) ตาม 

สภาพจริง (3) เปนธรรมชาติ  

 ประเมินจากอะไร (1) ผลงาน (เอกสาร ชิ้นงาน ฯลฯ) (2) การทดสอบ (3) แบบ

บันทึกตาง ๆ (การสังเกต ความรูสึก สัมภาษณ ฯลฯ) (4) แฟมสะสมงาน (5) หลักฐานหรือรองรอย

อ่ืน  
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 ประเมินโดยใคร (1) ตัวผูเรียน (2) เพื่อน (3) ครู (4) ผูปกครอง (5) ผูเกี่ยวของ    

อ่ืน ๆ  ประเมินโดยวิธีใด (1) สังเกต (2) สัมภาษณ (3) ตรวจรายงาน (4) ตรวจผลงาน         

(5) ทดสอบ (6) รายงาน (7) นิทรรศการ   

          ประโยชนของโครงงาน โครงงานเปนกิจกรรมที่มีประโยชนมากตอการเรียนรูของ

ผูเรียน ซึ่งประโยชนของโครงงานมีดังนี้ กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร 

เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที่ เกิดความรูจริง ซึ่งไดจากการเรียนรูดวย

ตนเอง โดยการปฏิบัติคนควา สามารถใชความรูไดหลายดาน (หลายมิติ) เกิดปญญาเช่ือมโยง

ความรูตางๆ เขาดวยกัน ฝกใหผูเรียนเปนคนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ไดพัฒนาความคิด

สรางสรรค เกิดความภูมิใจที่ทํางานสําเร็จ เกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู และชวยสนับสนุน

ใหผูเรียนเปนนักคนควา   

  
หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูม ิ

 
          โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2536 ตามใบอนุญาตที่ 2/2536 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเฉลียว คลายหนองสรวง เปนผูรับใบอนุญาต และมีวัตถุประสงค

ในการกอต้ังเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกผูเรียน โดยอาศัยความรวมมือ และการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศึกษา และมุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา และสามารถดํารงชีวิตอยู

ในสังคมอยางมีความสุข โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ไดดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกอต้ังโรงเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
 
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
          โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 อักษรยอ ศ.อ.ส. ที่ต้ัง 20 หมูที่ 6 ตําบลขวัญเมือง อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด  รหัสไปรษณีย  45120 โทร. 0-4355-1432 อยูหางจากจังหวัดรอยเอ็ด 32 

กิโลเมตร พื้นที่ 10 ไร 1 งาน 39 ตารางวา  สีประจําโรงเรียน ฟา-ชมพู-ขาว สีฟา หมายถึง  ความ

สวางไสว ความสดใส ความราเริง สีชมพู หมายถึง วัยนารัก วัยเดียงสา วัยกําลังเรียน  สีขาว 

หมายถึง ความบริสุทธิ์ของพุทธศาสนา และคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา คือ        

แสงสวางแหงชีวิต  คําขวัญของโรงเรียน กายใจพัฒนา ปญญาดี มีคุณธรรม ตนไมประจําโรงเรียน
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คือ ตนอัมพ (อานวา อัม-พะ หรือตนมะมวง) หลักสูตร โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับ

อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 
ขอมูลนักเรียน      
          จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2550 จําแนกตามระดับช้ันและเพศ 
             ระดับอนุบาล  ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 148 คน เปนชาย 84 คน หญิง 64 คน  ชั้น

อนุบาล 2 จํานวน 181 คน เปนชาย 94 คน หญิง 87 คน  ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 167 คน เปนชาย 

87 คน หญิง 80  

             ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 208 คน เปนชาย 109 คน 

หญิง 99 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 211 คน  เปนชาย 122 คน หญิง 89 คน ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 201คน เปนชาย 104 คน หญิง 97 คน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

168 คน เปนชาย 78 คน หญิง 90 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 165 คน เปนชาย 83 คน 

หญิง 82 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 148 คน เปนชาย 65 คน หญิง 83 คน  

             ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 107 คน เปนชาย 49 คน หญิง 

58 คน ชั้นมัธยมศึกษา   ปที่ 2 จํานวน 84 คน เปนชาย 40 คน  หญิง 44 คน และช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 จํานวน 66 คน เปนชาย 29 คน หญิง 37 คน  

   รวมทั้งหมดมีนักเรียน จํานวน 1,854 คน เปนชาย 944 คน หญิง 910 คน  
          จํานวนครู ปการศึกษา 2550 ประกอบดวย 

 ครูประจําช้ัน  จํานวน 65 คน  ครูพิเศษ จํานวน 13 คน  และครูพี่เล้ียง จํานวน  

8 คน รวมทั้งหมด  86 คน 
 
วิสัยทัศน 
          โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ มุงเนนใหนักเรียนแตละระดับมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามโครงการเยาวชนคนดี รักการอาน การเขียน ใฝรูใฝเรียน คิดวิเคราะห แกปญหา และ

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล มีความรูความเขาใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ใชทักษะดานการส่ือสารและเทคโนโลยีอันเปนพื้นฐานในชีวิตประจําวัน มีทักษะ

พื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี รักธรรมชาติ รวมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม มีความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  
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ภารกิจ 
          1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

          2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 

          3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรมตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ด  และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
เปาหมาย 
          1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

          2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู 

          3. นักเรียนทุกคนดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
          1. มีระเบียบวินัย 

          2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

          3. มีความขยันหมั่นเพียร 

          4. มีกิริยามารยาทที่ดี 

          5. มีความอดทน เสียสละ และเห็นแกประโยชนสวนรวม 

   

 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและเวลาเรียนใน    

ชวงช้ันที่ 2 รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 

เวลาเรียน (คาบ/ป) 
กลุมสาระการเรียนรู 

ป.1 ป.2 ป.3 

ภาษาไทย 200 200 200 

คณิตศาสตร 200 200 200 

วิทยาศาสตร 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 

ศิลปะ 120 120 120 
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เวลาเรียน (คาบ/ป) กลุมสาระการเรียนรู 

ป.1 ป.2 ป.3 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120 120 120 

ภาษาตางประเทศ 200 200 200 

รวม 8 กลุมสาระ 1,080 1,080 1,080 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 

รวม 1,200 1,200 1,200 

 

ที่มา : โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ชวงช้ันที่ 1  

ปการศึกษา 2549 ( รอยเอ็ด:โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ,2546),2. 

 

          จากโครงสรางหลักสูตรชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ สาระและ

คาบเวลาเรียน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีดังนี้  

              สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จํานวน    15 ชั่วโมง 

  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม    

จาํนวน    16 ชั่วโมง 

  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร   จํานวน    15 ชั่วโมง 

  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร   จํานวน    20 ชั่วโมง 

  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร   จํานวน    14 ชั่วโมง 

         ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชมุชนเสลภูม ิสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 3   ผูวิจัยไดจัดทําหลักสูตรบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  
 

คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  จํานวนเวลา  80  ชั่วโมง 
          รูและเขาใจประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ประโยชน

ของศาสนา คัมภีร หลักธรรมคําสอน แนวคิดเพื่อการอยูรวมกัน สมาธิ การบริหารจิต การทําความ

ดี คุณคาของการทําความดี การปฏิบัติตามหลักธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม การรวมศาสนพิธี 

วันสําคัญทางศาสนา เพื่อใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนา     
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ที่ตนนับถือ นําหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรมมาพัฒนาตนเอง ดําเนินชีวิตดวยคุณความดี               

มีสติสัมปชัญญะเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

          เขาใจและปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนใกลตัว บทบาทหนาที่สิทธิเสรีภาพในระดับอําเภอ รูวาตนพึงไดรับ

การคุมครองความเปนสวนตัว ยอมรับความเปนอยูในครอบครัวและการดํารงชีพตามหลักสิทธิ

มนุษยชน เช่ือฟงและปฏิบัติตามการอบรมสั่งสอน บรรทัดฐาน สัญลักษณ เอกลักษณ ประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่นในระดับอําเภอ การอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น รูจักบุคคลหรือองคการ

ที่เกี่ยวของกับการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตย รูบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ

บุคคลหรือองคการ มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมและการใชบริการ เคารพและปฏิบัติตาม

ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบการอยูรวมกัน 

          รูและเขาใจรายรับรายจายของตนเอง ครอบครัว บทบาทหนาที่ในฐานะผูผลิตและ

ผูบริโภคอยางฉลาดและมีคุณธรรม ความหมายทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน วิธีการ 

อาชีพที่สรางรายไดใหกับสมาชิกภายในชุมชน การซื้อขายแลกเปล่ียนสินคา และบริการ เร่ืองการ

ออมและคุณธรรมของการออม การเสียภาษี 

          เขาใจความหมายความสําคัญของคําตางๆ ตามนัยของคําวาอดีต ปจจุบันและ

อนาคต ความแตกตางของเวลา เห็นคุณคาที่สัมพันธ การดําเนินชีวิต ความหมายของขอมูลและ

แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ รวบรวมอยางเปนระบบอยางงายๆ วิธีการทางประวัติศาสตร รวบรวมเสนอ

ขอมูลในลักษณะประวัติโรงเรียน บอกตําแหนงที่ต้ังอธิบายเหตุผลการเลือกทําเล และพัฒนาการ 

สรุปปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการเปล่ียนแปลง บอกส่ิงที่เปนความภาคภูมิใจ ระบุสัญลักษณ บอก

ความหมายของสัญลักษณที่แสดงถึงความเปนชนชาติไทย ที่อยูในวิถีการดําเนินชีวิต ความสําคัญ

ของขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความผูกพัน เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษรวมทั้งพยายามที่จะสืบทอดประวัติและความสําคัญของบุคคล สามารถยกตัวอยางที่จะ

นํามาประพฤติปฏิบัติตามของสัญลักษณที่แสดงถึงความเปนชาติไทย ความสัมพันธระหวาง

สัญลักษณที่แสดงความเปนชาติกับตนเอง และครอบครัวในฐานะที่เปนคนไทย ความแตกตาง 

ความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอความผูกพันของคน  เห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน

ภูมิปญญาของบรรพบุรุษตน รูประวัติของบุคคลในครอบครัว สามารถบรรยายความรูสึกของตนที่

มีตอครอบครัว 

          รูองคประกอบของบาน  โรงเ รียน  และตําแหนงที่ ต้ั ง  หนาที่ทางกายภาพ  มี

ความสามารถในการสังเกตส่ิงรอบตัว อานแผนผังอยางงายได บอกประโยชน ความจําเปนที่

เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ลักษณะสําคัญของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติรอบตัวที่
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มนุษยนํามาใชประโยชนได บอกความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตจากตัวอยางความ

เสียหายที่เกิดข้ึนกับธรรมชาติ บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนได ปฏิบัติตนได

อยางเหมาะสม รูจักส่ิงของเคร่ืองใชส่ิงประดิษฐในชีวิตประจําวัน อาชีพในทองถิ่น วิถีชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนส่ิงแวดลอมทางสังคม บอกจํานวนโครงสรางอยางงาย การเกิด การตาย การ

ยายที่อยู ความมีจํากัดของทรัพยากร เห็นคาความประหยัดอดออม แบงปน จําแนกส่ิงรอบตัวตาม

ประเภทของพลังงานที่ใชได เห็นความสําคัญของการใชพลังงานอยางถูกตองเหมาะสม รูจัก

แบงปนส่ิงของของตนแกผูอ่ืน ปฏิบัติตนตามวิถีทางการดําเนินชีวิตของสังคมที่ตนอาศัย มีทักษะ

การสังเกตจดจําส่ิงแวดลอมรอบตัว   

 

ตารางที่ 2  หนวยการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

หนวย
ที่ 

ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาที่ใชสอน(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

เวลาและเหตุการณ 

เราเปนคนไทย 

รับ – จายตองเรียนรู 

แบบอยางแหงความดี 

ชาติไทยของเรา 

หลักธรรมคํ้าจุนโลก 

ประวัติและความสําคัญของศาสนา 

5 

5 

5 

10 

6 

5 

4 

ภาคเรียนที ่1 

 รวม 40  

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

พุทธสาวกและชาดก 

ชาวพุทธที่ดีชวีีมีสุข 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

และศาสนพิธ ี

จิตสงบ พบความสุข 

ส่ิงแวดลอมของชุมชน 

เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร 

การต้ังถิน่ฐานและการดําเนนิชีวิต 

5 

6 

8 

 

6 

5 

5 

5 

ภาคเรียนที ่2 

 รวม 40  
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          จากตารางที่ 2 เวลาที่ใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม แบงเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง รวม 80 ชั่วโมง หลักสูตรสถานศึกษา 

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยไดจัดทําหลักสูตรบูรณาการใน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และใชชวงเวลาในหนวยที่ 12 -14 ดังนั้น

หนวยการเรียนรูจะมีลักษณะเปนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยประกอบดวยเนื้อหา         

ดังตารางที่ 3  

          

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรูเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา   

               และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

สาระการเรียนรู ระยะเวลาทีใ่ชสอน (ชัว่โมง) 

ชุมชนเสลภูมิ 

   -   ประวัติความเปนมาของชุมชน 

   -    สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม  

   -    การละเลนพื้นบานในชุมชน 

   -   อาชีพทอเส่ือและผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชน 

   -   ประเพณีฮีตสิบสองในชุมชน 

   -   การจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับความรูในชุมชน     

       เสลภูมิ 

(14) 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

 
ขอมูลทองถ่ินอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

 
          จากเอกสารขอมูลและประวัติของที่วาการอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด (2531 :       

2 - 8) ไดกลาวถึงขอมูลทั่วไปของอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไวดังนี ้
 
1. สภาพทั่วไป 
          ตําแหนงท่ีต้ัง อําเภอเสลภูมิ ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดรอยเอ็ด หางจาก       

ตัวเมืองจังหวัดรอยเอ็ด 32 กิโลเมตร เปนอําเภอที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉล่ีย 150 เมตร 

  อําเภอเสลภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 792,338 ตารางกิโลเมตร มีลําน้ําสําคัญหลายสาย 

ไดแก ลําน้ําชี ลําน้ํายัง บึงเกลือ บึงโดน กุดปลาคูณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
  

68 

          การคมนาคม ระหวางตัวจังหวัดรอยเอ็ด กับอําเภอเสลภูมิ ใชทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 23 รอยเอ็ด-เสลภูมิ ซึ่งมีรถโดยสารประจําทางระหวางตัวอําเภอกับจังหวัด และมี       

รถโดยสารสาย กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี แลนผานตัวอําเภอเสลภูมิ การคมนาคมสะดวก 

  ทิศเหนือ ติดตอเขตพื้นที่อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง อําเภอหนองพอก จงัหวดั

รอยเอ็ดโดยมีลําหวยยาง และลําน้ํายังเปนเสนแบงแนวเขต 

  ทิศใต ติดตอกับเขตอําเภออาจสามารถ และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด โดย

มีลําน้ําชี เปนเสนแบงแนวเขต 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยมีลําน้ําชี เปนเสนแบงแนวเขต 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตพื้นที่อําเภอกุดชุม อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีลําน้ํายัง และลําน้ําชี เปนเสนแบงแนวเขต 

          ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปของอําเภอเสลภูมิตอนกลางเปนที่ราบลุม 

และตอนลางของอําเภอ   มีลําน้ําชี และลําน้ํายังไหลผาน จึงทําใหพื้นที่ตอนลางของอําเภอน้ําทวม

พื้นที่การเกษตรเปนประจําทุกปในฤดูน้ําหลาก สรางความเสียหายตอนาขาวเปนจํานวนมาก ตอน

เหนือของอําเภอเปนที่ดอนคอนขางสูง 

          ประชากรและอาชีพ อําเภอเสลภูมิ มีประชากร 122,200 คน ชาย 60,624 คน หญิง 

61,476 คน มี 25,505 ครอบครัว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาและเล้ียงสัตว เปน

อาชีพหลัก 

          การปกครอง พื้นที่การปกครองอําเภอเสลภูมิ แบงการปกครองออกเปน 18 ตําบล 

คือตําบลกลาง  ขวัญเมือง  นาเมือง  วังหลวง  ภูเงิน  ขวาว  นางาม  เกาะแกว  เมืองไพร  นาแซง  

ทามวง  โพธิ์ทอง  ศรีวิลัย  เหลานอย  นาเลิง  หนองหลวง  พรสวรรค  และตําบลบึงเกลือ เปน

เทศบาลตําบล 1 แหง องคการบริหารสวนตําบล 17 แหง  
 
2.ประวัติความเปนมา 

  เร่ืองราวของเมืองเสลภูมินิคม มีปรากฏอยูในหนังสือประถมพงศาวดารภาค 4 และ

ประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ (คนเชื้อสายจําปาศักด์ิ) ซึ่งมีเพียง 7 – 8 บรรทัด     

จึงไดคนควารวบรวมจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 – 5 และจากเร่ืองหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ด ของ

นายปรี อมาตยกุล หัวหนากองวรรณคดี ประวัติศาสตรกรมศิลปากร นอกจากนี้ไดจากบันทึก

คําใหการของพอใหญเถิง ไชยพิศ (หลานทาวเมืองแสน) 
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ประวัติเมืองเสลภูมิ 
  บรรพบุรุษของผูสรางเมืองเสลภูมิ คือ เจาปางคํา ผูสรางเมืองหนองบัวลําภู เจาคําผง

เปนหลานของเจาปางคํา ไดสมรสกับธิดาของเจานครจําปาศักด์ิ และมีบุตรดวยกัน 7 คน ทาวแพง 

เปนบุตรคนหนึ่ง ในป พ.ศ.2369 ทาวแพงไดเปนอุปราชเมืองยโสธร และมีบุตร 4 คน  ทาวเสน เปน

บุตรคนที่ 3 ซึ่งหลังจากที่ทาวแพงถึงแกกรรม ก็ไดรับตําแหนงเปนหลวงจุมพลภักดี กรมการเมือง

ยโสธร มีหนาที่เก็บสวยอากรตามเสนทาง ดานเมืองยโสธรต้ังแตบานเดิด  บานบาก  ดานตะวันตก 

ต้ังแตบานหวยตาแหลวตรงขามเมืองธวัชบุรี ทางทิศใตต้ังแตลําน้ําชีตลอดบานชีโหลน จนเปนที่

รูจักมักคุนชอบพอของผูคนในแถบลุมน้ํายัง ลุมน้ําแกว ลุมน้ําหวยตาแหลว หลวงจุมพลภักดีเปนผู

ที่มีความรอบรูภูมิประเทศในอาณาบริเวณที่ตนเก็บสวยอากร จึงรูดีวา ทําเลแหงใด ควรจะต้ังเปน

เมืองไดเหมาะสม พอดีไดมาพบเห็นดงโตงโตน ซึ่งมีลักษณะเปนดงเนินสันยาวใหญเหยียด  มีทั้ง

แหลงน้ํา ปาเขา ทุงนาลอมรอบ คือ ดานทิศใตเปนที่ราบลุม มีแมน้ําชี ไหลผาน  ดานตะวันตกเปน

หนองใหญ และบึงโดน  ดานทิศเหนือเปนปาโคกภูเขาดิน และลําธารคําหมากเวไหล ลงสูบึงใหญ 

ดานตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเปนทุงนาใหญกวาง หลวงจุมพลภักดีเกิดความรูสึกพอใจ 

และรูสึกวาตนเองควรหาหนทางเปนเจาเมืองตอไป โดยคิดวา บรรพบุรุษก็เปนถึงเจาประเทศราช  

ข้ันแรกจึงไดใชวิธีอพยพครอบครัว ญาติพี่นอง ชาวบานเดิด บานบาก มากอน แลวจึงคอยทยอย

มาจนเกิดเปนหมูบานใหญข้ึน เรียกวา   “บานโตงโตนบึงโดน”  ความกวางขวาง และความอุดม

สมบูรณของพื้นที่ทําใหผูคนทางยโสธรก็พากันอพยพมาอยูมากข้ึน พระสุนทรวงศา เจาเมืองยโสธร

สืบทราบวา หลวงจุมพลภักดีได  ทําการเกล้ียกลอมญาติพี่นองใหอพยพไปต้ังเมืองใหมก็ไมพอใจ 

จึงส่ังจับหลวงจุมพลภักดี เม่ือหลวงจุมพลภักดี ถูกจับไปแลว บรรดาญาติพี่นองก็ยังมีความมั่นใจ 

ที่จะต้ังเมืองข้ึนใหได จึงพยายามรวบรวมทรัพยสินเงินทอง เพื่อนําไปหาทางชวยใหหลวงจุมพล

ภักดีหลุดออกมา  ในที่สุดก็ไดหลบหนีออกมาจากที่คุมขังได เม่ือกลับมาแลวไดปรึกษาหารือคณะ

ญาติ ตัดสินใจไปเรียนที่กรุงเทพฯ แตไมมีเงินจึงไดรับความชวยเหลือจาก เจาเมืองกมลาไสย และ

ในป พ.ศ.2422 หลวงจุมพลภักดีไดเขาเฝากราบบังคมทูลขอพระราชทาน ไดทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมตามความประสงค ใหต้ังบานโตงโตนบึงโดน เปนเมืองเสลภูมินิคม หลวง

จุมพลภักดีจึงไดสถาปนาข้ึนเปนพระนิคมบริรักษ เจาเมือง   เสลภูมินิคม ไดข้ึนตอเมืองกมลาไสย  

   เปนอันวา หลวงจุมพลภักดีไดใชความพยายามมานะตอสูจนกวาจะไดเปนเจาเมือง 

ต้ังแตพ.ศ.2415 ถึง พ.ศ.2422 รวม 7 ป จึงมีความภูมิใจเม่ือไดมีตราต้ังเปนเจาเมืองแลว จึงไป

ชักชวนพี่นองบานเดิด บานบาก และบานอ่ืน ๆ ตามมาอีกดวย และมีญาติทางเมืองยโสธรได

ติดตามมาอีกหลายครอบครัว  เมื่อหลวงจุมพลภักดีไดเปนพระนิคมบริรักษเจาเมืองเสลภูมินิคม

แลว ไดต้ังที่วาการเมืองอยูที่คุมเมืองเกา คุมในโฮง ตอนนั้นยังไมรํ่ารวยเงินทอง และตองสงทั้งสวย
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หัวเมืองกมลาไสย สงตอขาหลวงตางพระเนตรพระกรรณที่มาประทับอยูที่เมืองอุบล แตเนื่องดวย

เมืองเสลภูมินิคมพื้นที่ทําเลดี และมีความอุดมสมบูรณ จึงมีทุกอยาง ในน้ํามีปลา ในนามีขาว มีปา 

มีเนินเล้ียงวัว เล้ียงควาย มีปามีไมทําบานเรือนไดสบาย นับวาหลวงจุมพลภักดีเปนผูมอง     

การณไกล ที่ต้ังเมืองเสลภูมิเปนทําเลเหมาะ สามารถขยับขยายไปไดอีกมาก 

  ในปพ.ศ.2451 ทางกรุงเทพฯ ไดมีการจัดระบบการปกครองหัวเมืองฝายอีสาน              

ยุบแวนแควนเปนมณฑล มีมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด มณฑล

อุดรธานี  หัวเมืองใหญยุบลงเปนจังหวัด หัวเมืองเล็กยุบลงเปนอําเภอ มณทลรอยเอ็ด มีจังหวัด

มหาสารคาม กับจังหวัดกาฬสินธุ ระหวาง พ.ศ.2451-2456 เมืองเสลภูมิเปนอําเภอข้ึนตรงตอ

จังหวัดกาฬสินธุ ความสัมพันธทางการปกครองตอกัน และสวนอําเภอเสลภูมิไดแยกระบบการ

ปกครองใหรัดกุมข้ึน โดยแบงเปน 2 อําเภอ คืออําเภอดานใต ใหทาวอัครบุตรเปนผูดูแลบริเวณลุม

น้ําชี  สวนพระนิคมบริรักษเปนนายอําเภอดานเหนือ ดูแลบริเวณลุมน้ํายัง น้ําแกว ลุมหวยตาแหลว  

พระนิคมบริรักษชราภาพและถึงแกกรรม พ.ศ.2450 ทางการไดต้ังทาวอัครบุตรเปนนายอําเภอดูแล

ทั้งดานเหนือและใต และตอมาในปพ.ศ.2453 ทางราชการไดยุบใหเปนอําเภอเดียว เรียกวา 

“อําเภอเสลภูมิ”  ในพ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดการปกครองทองที่

ใหม จัดรูปแบบการปกครองข้ึนเปนจังหวัด อําเภอเสลภูมิ จึงสังกัดจังหวัดรอยเอ็ดต้ังแตบัดนั้น         

เปนตนมา  ทาวอัครบุตรพิศาลไดรับแตงต้ังเปนนายอําเภอคนแรก (พ.ศ. 2457) ของอําเภอเสลภูมิ 

เมื่อชราภาพมากจึงลาออกจากราชการ จึงแตงต้ังขุนรักษรัฐกิจนายอําเภอภูแลนชางมาดํารง

ตําแหนงแทนนายอําเภอเสลภูมิ นับเปนคนที่ 2 ขุนรักษรัฐกิจไดยายที่วาการอําเภอจาก             

คุมเมืองเกาที่คุมในโฮง  มาสรางใหม ณ บริเวณตลาดสดทุกวันนี้ และเปนผูตัดทางผานหนา    

ที่วาการอําเภอไปถึงบานทาไคร และตัดทางเรียบเมืองไปยโสธร ผานหนาที่วาการอําเภอสําเร็จ  

ทําใหการคมนาคมสะดวก เพราะแตกอนจะตองเดินทางไปจังหวัดรอยเอ็ดดวยเกวียน ตองขาม  

ลําน้ําชีที่ทาวังเกิ้งซ่ึงเปนเสนทางที่ออมมาก. 

 
3. ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
          ความเชื่อเรื่อง หมอเปา หมอเปาหรือที่ชาวบานรูจักกันคือ “หมอน้ํามนต” ที่

ชาวบานมีความเชื่อวา ถาคนท่ีประสบอุบัติเหตุ แขนขาหัก หรือมีรอยเขียวช้ํา หรือคนท่ีมีปญหา

เร่ืองกระดูก หมอน้ํามนตจะสามารถรักษาใหหายได หมอน้ํามนตหรือ คุณตาบุญมา อายุ 76 ป ซึ่ง

สืบทอดวิชารักษาแบบนี้มานานแลว ทุกวันจะมีชาวบานมาใหคุณตารักษาอยูตลอด เพราะคนที่

มาแลวอาการดีข้ึน แลวก็หาย ทําใหเวลาที่มีคนประสบอุบัติเหตุ แลวมีอาการที่ยังไมหายขาด จะ

มาใหคุณตารักษาเสมอ ในน้ํามนตจะผสมดวยน้ํามันงา ซึ่งคุณตาจะทําเอง โดยนํางาสด ๆ มาตาก 
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แลวนํามากดใหน้ํามันออกมา น้ํามันที่ออกมาก็จะนํามาทําน้ํามนต คนที่มารักษาเมื่อหายดีแลว

ตองมีการทําขันธ 5 กับขันธ 8 ซึ่งเช่ือวาถาหายตองทําพิธีนี้ โดยขันธ 5 นําเทียน 5 คู ดอกไมหรือ

ใบไม 5 คู กับใบตองนํามาหมุนเปนกรวย 4 กรวย สวนขันธ 8 ประกอบดวย ดอกไมสีขาว 8 คู 

เทียน 8 คู แลวใบตองนํามาไหวเพื่อเปนการไหวครู การรักษาของแตละคน ก็ข้ึนอยูกับอาการของ

แตละคน ถาแคมีรอยเขียวชํ้าก็จะแคเปาดวยน้ํามนต แตถามีอาการหนักเกี่ยวกับกระดูกคุณตาก็

จะมีการจับกระดูกใหเขาที่ หมอคนนี้ถึงแมวาจะไมมีใบประกอบวิชาชีพหมอ แตเปนหมอที่

ชาวบานใหความเช่ือถือ วาสามารถรักษาเขาใหหายได และทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาใหหมอรักษาอยู

ทุกวัน เร่ืองนี้ก็เปนความเช่ือสวนบุคคลซ่ึงไมไดทําใหใครเสียหาย และถือไดวาเปนความเช่ือที่มี

อิทธิพลตอคนในอําเภอนี้ 

          ประเพณีการสูขวัญ มีความเชื่อสืบตอกันมาแตโบราณวาการที่บุคคลนั้น ๆ จะ

ดําเนินชีวิตตอไปในกิจการงานทั้งปวงที่เปนการเร่ิมตนของกิจการนั้นจะตองมีการผูกขวัญ สูขวัญ  

เรียกขวัญใหมาอยูกับตนเอง เพื่อความเปนสิริมงคล ความเจริญรุงเรืองกาวหนาในการดําเนินชีวิต 

เชน การ สูขวัญขาว สูขวัญเจาบาว-เจาสาว เอาบุญบานสูขวัญหมูบาน เพื่อความเปนสิริมงคลของ

คนทั้งหมูบานเชนนี้เปนตน 

          ประเพณีลงแขก เมื่อคร้ังโบราณกาลเลาสืบตอกันมาวา ชาวบานจะมีการลงแขก

เพื่อเปนการเอาแรงกัน ชวยเหลือกันในงานตาง ๆ เชน ลงแขกเกี่ยวขาว ลงแขกปลูกบานใหม   

อยางนี้เปนตน ซึ่งเปนการชวยเหลือกันโดยไมมีคาจางรางวัล 

          บุญเขากรรม เปนบุญที่ทําในเดือนอาย คือเดือนที่ 1 เปนบุญที่ชาวอําเภอเสลภูมิ

นิยมปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบันนี้ เพื่อเปนการทําบุญบริจาคทาน พระภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสตอง

อยูกรรมจึงจะพนอาบัติ พุทธศาสนิกชน ผูหวังบุญกุศลจะไปทําบุญบริจาคทาน รักษาศีล ฟงธรรม 

ปฏิบัติธรรม บุญเขากรรม คือเขาปริวาสกรรม ปลงอาบัติ โดยถือเอาเดือนอายเปนหวงเวลา       

เขากรรม 

          บุญบาน เปนการทําบุญของคนในหมูบานรวมกันทําบุญ ทุกครอบครัวจะรวมกัน

ทําบุญ โดยจะกําหนดศาลากลางบาน หรือศาลาวัดเปนศูนยรวมการมารวมกันทําบุญของ

ประชาชนในหมูบานซ่ึงจะมีพิธีทางศาสนาประกอบดวย เช่ือวาจะทําใหอยูดีมีสุข เจริญกาวหนา 

เปนสิริมงคลกันทั้งหมูบาน 

          บุญกุมขาวใหญ เปนบุญที่ทําในชวงเดือนยี่ หรือเดือนที่ 2 เปนการรวมทําบุญของ

คนในหมูบานทุกครัวเรือน โดยนําเอาขาวเปลือกจากยุงของตนนํามากองรวมกัน ไวที่บริเวณลาน

วัดในหมูบาน ซึ่งเปนการถวายทานขาวเปลือกใหกับวัด เพื่อทางวัดจะไดนําเอาไปจัดการ
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เปล่ียนแปลง  ใหเกิดเปนรายไดของวัด นําไปทํานุบํารุงศาสนาสืบไป ซึ่งเชื่อวาจะทําใหการทํานา  

ปตอไป ขาวจะเจริญงอกงามดี ไดผลผลิตมากข้ึน 

          บุญขาวจ่ี จะนิยมทําบุญในชวงเดือนสาม ซึ่งชาวบานจะกําหนดวันทําบุญข้ึนวา     

จะเอาวันไหนในชวงเดือนสาม เปนชวงฤดูหนาวชาวบานจะนําขาวเหนียวมาจี่(ยางไฟ) พอใหสุก

แข็งดีพอที่จะทาดวยไขได หรือไมก็เปนขาวจี่ใสไสจะมีทั้งไสหวาน ไสเค็ม ก็สุดแทแตละคนสรรหา     

จะชอบ เสร็จแลวนําไปถวายพระภิกษุที่วัด เชื่อวาไดกุศลแรง 

          บุญผะเหวด เปนบุญที่ทําในเดือน 4 เปนประเพณีที่มีการเทศนผะเหวด (มหาชาติ)          

ทุกหมูบานจะจัดใหมีการทําบุญผะเหวดทุกหมูบานจะขาดไมได แมจังหวัดรอยเอ็ดจะไดจัดใหเปน

บุญประเพณีประจําจังหวัดก็ตาม แตชาวบานทุกหมูบานก็ยังจัดใหมีบุญผะเหวดประจําหมูบาน

ของตนเองข้ึน เพราะเช่ือวาเปนบุญที่ทําแลวไดกุศลมาก จะละเวนการทําบุญผะเหวดไมไดเปน   

อันขาด 

          บุญเดือน 5 คือบุญสรงน้ําพระพุทธรูป โดยจะเร่ิมต้ังแตเดือน 5 ข้ึน 15 คํ่าดวยการ

นําเอาพระพุทธรูปของแตละวัดลงมาสรงน้ํา จะเปนน้ําอบ น้ําหอม ก็แลวแต และจะสรงน้ํา

พระพุทธรูปไปจนถึงวันแรม 15 คํ่าเดือน 5 จึงเอาพระพุทธรูปข้ึนสูแทนหิ้งบูชาตามเดิมซ่ึงในชวง

ระยะเวลานี้จะมีการรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแก ปูยา ตายาย บิดามารดา ครูที่เคารพนับถือดวย 

          บุญเดือน 6 บุญบั้งไฟ จะเปนบั้งไฟจุดถวายปูตาประจําหมูบาน บุญนี้ทําเพื่อบูชา            

ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพนับถือของหมูบาน เพื่อดลบันดาลใหส่ิงศักด์ิสิทธิ์คุมครอง และเปนการขอฝน

กอนที่จะลงทํานา 

          บุญเดือน 7 เปนบุญเบิกบาน หรือบุญซําฮะ(ชําระ) เชื่อกันวาเปนการชําระจิตใจให

ใสสะอาดเพื่อเตรียมตัวใหพรอมกอนเขาพรรษา จะใชศาลากลางบานหรือวัดประจําหมูบานเปนที่

รวมทําบุญ โดยจะนิมนตพระสงฆไปเจริญน้ําพระพุทธมนตเปนเวลา 3 คืน ตอนเชาของวันสุดทาย

ก็จะนําจตุปจจัยไทยธรรมตาง ๆ มารวมกันตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ และรับพร 

ตอจากนั้นจะมีการหวานแฮ (โปรยหิน) หวานทรายตามถนนหนทางรอบหมูบาน เสร็จแลว

พระสงฆจะสวดถอดบานเมือง ตอกหลักบานเมือง เพื่อใหชาวอีสานอยูดีมีสุข 

          บุญเดือน 8 บุญเขาพรรษา เนื่องในระยะเวลาไตรมาส (3 เดือน) พระภิกษุ สามเณร         

จําพรรษา ชาวบานจะนําปจจัยเคร่ืองไทยธรรมตาง ๆ เชน ผาอาบน้ําฝน ธูปเทียน อัฏฐบริขารที่

จําเปนแกพระภิกษุสงฆจะตองใชในระหวางจําพรรษาจนครบไตรมาส ซึ่งจะมีอุบาสก อุบาสิกา 

เขาวัดฟงธรรม มากเปนพิเศษตางจากชวงเวลาอ่ืน ๆ  
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          บุญเดือน 9 บุญขาวประดับดิน ในวันแรม 14 คํ่าหรือ 15 คํ่าเดือน 9 เปนวันสําคัญที่

ทําบุญบูชาเทพยดา ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่พิทักษรักษาบานเรือน ไรนา ใหชวยคุมครองใหมีความ

เจริญรุงเรือง  อยูเย็นเปนสุข ตลอดทั้งขาวกลาในนาที่ปลูกไว ใหไดผลผลิตที่ดีอุดมสมบูรณ  

          บุญเดือน 10 บุญขาวสากหรือบุญขาวสลาก เพื่ออุทิศสวนกุศลใหญาติผูวายชนม     

ไปแลว ผีไรญาติ ผีเฝาไรนา ผีตาแฮก ซึ่งเปนผูปกปกรักษาไรนา เพื่อทําใหขาวกลาในนาอุดม

สมบูรณไดผลผลิตดี 

          บุญเดือน 11 บุญออกพรรษา จุดประทีป โคมไฟ ทําพิธีปลอยงู ปลอยปลา เมื่อแต

คร้ังบรรพกาล สมัยพุทธกาลเชื่อกันวา เมื่อถึงกาลเขาพรรษาพวกสัตวอสรพิษทั้งหลายจะพากัน

เขาพรรษาเหมือนกับพระพุทธองคเพื่อรักษาศีล เมื่อส้ินกําหนดครบไตรมาส จึงจุดประทีปโคมไฟ

เปนสัญญาณวา ออกพรรษาแลว สรรพสัตวทั้งหลายจะไดดําเนินชีวิตตามปกติ 

          บุญเดือน 12 บุญกฐิน ออกพรรษาก็ถึงหนากฐิน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะนํากฐิน

ไปทอดถวายยังวัดที่ปกกฐิน (จองกฐิน) ไว หากไมมีผูใดปกกฐินที่วัดในหมูบานของตน ชาวบานก็

จะจัดกฐินสามัคคีของหมูบานข้ึน ทอดถวายวัดในหมูบานเอง 
 
4. สถานที่สําคัญ 
          วัดมิ่งเมือง ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลกลาง อําเภอเสลภูมิ เปนศาสนสถานที่สําคัญ        

แหงหนึ่งของอําเภอเสลภูมิ เปนวัดพัฒนาตัวอยางป พ.ศ. 2545 

          วัดเหนือ ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลกลาง อําเภอเสลภูมิ เปนศาสนสถานท่ีสําคัญอีก     

แหงหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนเล่ือมใสไปทําบุญมิไดขาด 

          วัดสันติวิเวก ต้ังอยูบานโนนคํา หมูที่ 6 ตําบลเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด เปนวัดพัฒนาตัวอยางป พ.ศ. 2548 และมีพระมงคล ญาณเถระ (หลวงปูมา) เปนเจา

อาวาส เปนพระเกจิอาจารยชื่อดังเปนที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

          วัดบานทามวง ต้ังอยูบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อยู

หางจากตัวอําเภอไปทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร เปนวัดเกาแกที่เก็บรักษาผาผะเหวดที่มี

อายุกวา 200 ป ซึ่งเปนผาผะเหวดที่เกาแกที่สุดในโลก 

             พระครูสุธรรมวรนาถ หรือหลวงปูแกว เจาอาวาสวัดทามวง ซึ่งบวชที่นี่มา 34 ป 

เปนผูใหขอมูลเร่ืองผาผะเหวดโบราณวา ผาผืนนี้มีอายุประมาณ 200 ป และในผาจะบันทึกเปน

วรรณกรรมภาพ ซึ่งเสนอเร่ืองราวของพระเวสสันดร และวิถีชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับการดํารง

ชีวิตประจําวัน ไดแก การตําขาว การทอผา การเล้ียงสัตว การทํานา และยังแสดงใหเห็นภาพการ

แตงกายของบุคคลในสมัยนั้นเปนอยางดี  
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 หลวงปูแกวใหขอมูลเพิ่มเติมอีกวาเมื่อประมาณ 3-4 ปที่แลวราว ๆ ป พ.ศ.2545 

ไดมีคนมาชวนใหนําผาไปประกวดผาโบราณที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร โดยไดนําผาไปตรวจสอบ

ความเกาแกของผาซ่ึงจะมีเคร่ืองตรวจสอบอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเคร่ืองตรวจออกมา

พบวา ผาผืนนี้มีอายุราว ๆ 380 ป  

 นอกจากนั้นในวัดทามวงแหงนี้ยังมีภูมิปญญาที่มีคาอีกมากมายทั้งตําราและพระ

คัมภีรตาง ๆ ที่หลวงปูแกวทานเก็บสะสมมาหลายป และผาโบราณที่มีชาวบานนํามาถวายพระ

อาจารยเพื่อนําไปทําปกตําราและพระคัมภีรตาง ๆ ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก ณ ที่แหงนี้จึงเปนศูนย         

การเรียนรูที่มีคาอีกแหงหนึ่งในอําเภอเสลภูมิ 

          บึงเกลือ ต้ังอยูเขตตําบลบึงเกลือ มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร เปนแหลงทองเที่ยว      

ที่สําคัญแหงหนึ่งของอําเภอเสลภูมิ อยูหางจากตัวอําเภอเสลภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 8 กิโลเมตร 

          บึงโดน ต้ังอยูเขตเทศบาลตําบลกลาง อําเภอเสลภูมิ เปนแหลงน้ําที่สําคัญอีก      

แหงหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 1,825 ไร เปนแหลงทองเที่ยวที่อยูในเขตตัวเมืองดานทิศตะวันตก   

เฉียงใต 

          กุดปลาคูณ เปนแหลงน้ําที่สําคัญ ติดทางหลวงแผนดิน หมายเลข 23 ต้ังอยูทางทิศ

ตะวันออกของตัวอําเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 11,000 ไร หางจากที่วาการอําเภอเสลภูมิ ประมาณ 10 

กิโลเมตร เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภออีกแหงหนึ่ง 

          ตลาดเชาอําเภอเสลภูมิ  เปนแหลงซื้อขายสินคาที่สําคัญของอําเภอ ตลาดจะเร่ิม

ประมาณ 3 นาฬิกาหรือตี 3 และตลาดจะวายเวลาประมาณ 08.30 น. ในตลาดจะมีสินคา

จําหนายมากมาย แตที่นาสังเกต คือ สินคาที่นํามาจําหนายนั้นจะเปนของในทองถิ่น ซึ่งสวนใหญ

จะเปนของกิน ไดแก 

             ปลา เปนสินคาที่สําคัญอยางหนึ่งในตลาดเชา ปลาที่นํามาจําหนายที่นี่สวนใหญ 

จะเปนปลาที่มาจากแมน้ําชี และมีปลาบางชนิดที่เล้ียง ขอสังเกตของแมคาที่นี่ก็คือ จะพูดความ

จริงวาปลาที่ขายนั้นเปนปลาเล้ียง ปลาจากนา หรือปลาจากแมน้ํา ปลาสวนใหญมาจากแมน้ําชี 

โดยแมคาจะไปรับปลามาจากคนจับปลา ซึ่งอยูบริเวณก่ิงอําเภอทุงเขาหลวง  คนจับปลาจะต้ัง

สะดุงเพื่อจับปลาอยูแมน้ําชี ปลาที่จับมาได และมีแมคามาซ้ือเพื่อนําไปขายที่ตลาดเสลภูมินั้นมี

อยูหลายชนิด เชน ปลารากกลวย ปลาเนื้อออน ภาษาอีสานเรียกวา “ปลานาง” ปลาหมู          

ปลาสลาด  ปลากระทิง  ปลาคาว ปลาจอก  ปลาปาก 

             ผัก เปนสินคาสําคัญที่มีจําหนายในตลาดเชาเชนกัน ซึ่งผักในตลาดเชาจะมีผัก

พื้นเมืองที่นาสนใจหลายชนิด เชน ผักจมูกปลาไหล หรือภาษาอีสานเรียกวา ผักไหม ผักปง ผักลืม
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ผัว ขนุน หรือภาษาอีสานเรียกวา บักมี่ ผักพื้นบานสวนใหญจะเปนผักที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ และ

คนนิยมซ้ือไปเปนผักจิ้ม กินกับน้ําพริกหรือแจว 

             แมลง ในตลาดเสลภูมินั้นก็เปนสินคาอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมมาก เพราะ

คนอีสานสวนใหญจะชอบทานแมลง โดยจะนํามาค่ัว และนําไปใสในน้ําพริกหรือแจว  แมลงที่

ไดรับความนิยม ไดแก แมงตับเตา  แมงดา  แมงกีซอน จิ้งหรีด แมงสะด้ิง (ลักษณะคลายจ้ิงหรีด) 

ดักแดไหม 
          แหลงเรยีนรูชุมชน “ศูนยพัฒนาอาชีพทอเสื่อกกลายขิด” 
              ศูนยพัฒนาอาชีพทอเส่ือกกลายขิดแหงนี้ ถือไดวาเปนแหลงการเรียนรูที่พัฒนา

ชาวบานตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ ใหมีอาชีพเสริม ทําใหชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่เขมแข็ง

สามารถรวมกลุม และอยูกันไดดวยตนเอง กลุมนี้ต้ังอยูบานเลขที่ 114 หมู 14 บานเหลาไพรงาม             

ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ หัวหนากลุมชื่อ นางพิน พลาชัย และสมาชิกกลุมผูใหขอมูล คือ นางเทพทอง 

แซต้ัง  นางหนูเนียม ประเสริฐสังข  และนางยุพิน  ประเสริฐสังข  

                 วัตถุดิบท่ีใช ประกอบดวย ตนกก ไหล และผือ ไหลจะปลูกเองและในหมูบานก็

จะมีกกและผือข้ึนตามทุงนา และไปนํามาจากบึงแมครัว   สียอมกก  ดาย  และขลิบ จะซื้อมา 

                 ไหล จะเปนพืชที่ชอบน้ํา และข้ึนงาย วิธีการปลูกก็เพียงตัดยอด แลวเอาไป

เสียบตามที่ที่มีน้ําเยอะ ๆ ก็จะแตกออกมาเปนกอ การตัดตนไหลสังเกตจากสี ถาสีเขมแสดงวาแก

แลวสามารถตัดไปใชได โดยการตัดตองตัดใหเทา ๆ กัน  

               ขั้นตอนการทําเสื่อ ตัดตนไหลที่แกแลวโดยตัดใหเทากัน หลังจากนั้นนํามาตาก

แหงประมาณ 2-3 วัน แลวนําไปยอมสี โดยสีที่นํามาใชก็คือสี เหลือง น้ําเงิน แดง และเขียว แตสีที่

นิยมมาก ก็คือ สีเหลืองและน้ําเงิน เพราะเปนสีที่ตัดกันจะทําใหเส่ือมีความสวยงาม แลวนํามาทอ

ดวยมือ และเครื่อง หลังจากนั้น ตัด 3 ชิ้น แลวนํามาประกอบกันโดยใชจักรเย็บ แลวติดหูเปน

ข้ันตอนสุดทาย การทอเส่ือนั้นมีลายอยูหลายลาย เชน น้ําไหล หมี่เล็ก แฉกใบโพธ์ิ อ่ึงเปาะ ขอ

ใหญ เปนตน เส่ือมีลายหลายลาย แตมีการทําแคไมกี่ลาย เพราะลายยาก ๆ จะมีราคาแพงคนไม

นิยมซื้อ และยังเสียเวลาในการทํามากอีกดวย ดังนั้นกลุมนี้จึงเลือกที่จะทําเส่ือลายที่ไมยากและ

สามารถผลิตไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันตอความตองการของผูซื้อ และตลาด  

                 นอกจากผลิตภัณฑที่เดนของที่นี่ คือ เส่ือแลว ยังมีผลิตภัณฑอีกหลายชนิด เชน 

กระเปา กลองกระดาษทิชชู ที่รองจาน ที่รองแกว แฟม หมอนขิด  และที่นอน ที่ไดรับความนิยม

มากเชนกัน 
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5.ดานเศรษฐกิจ สังคม 
          การประกอบอาชีพประชากรสวนใหญของอําเภอเสลภูมิ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ทํานา ทําไร และเล้ียงสัตว รอยละ 90 อาชีพคาขายรอยละ 5 อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 5 มีรายไดเฉล่ีย

ประมาณ 30,807 บาท/คน/ป 

          มีธนาคารในพื้นที่ 4 แหง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 
6. ดานสาธารณสุข  
          มีโรงพยาบาลของรัฐ ประจําอําเภอขนาด 60 เตียง 1 แหง สถานีอนามัย 25 แหง 
 
7. ดานการศึกษา  
          สวนใหญจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ภาคบังคับ) รูหนังสือ อานออกเขียนได รอยละ 

100 มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 87 แหง สถาบันอุดมศึกษา 1 แหง 
 
8. ดานศาสนา  
          ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน 119 วัด เปน

มหานิกาย 112 วัด ธรรมยุต 7 วัด 

  
9. ดานสังคม  
          เปนสังคมเกษตรกรรม แบบครอบครัวขยาย 
 
10. ทรัพยากรปาไม 
          ปาไมในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ มีปาสงวนแหงชาติ 3 แหงคือ 

             1. ปาสงวนแหงชาติดงภูเงิน-ดงหนองฟา อยูในพื้นที่ตําบลภูเงิน เหลานอย และ

ตําบลศรีวิลัย มีเนื้อที่ประมาณ 26,706 ไร 

             2. ปาสงวนแหงชาติดงหัน-โคกสูง อยูในพื้นที่ตําบลทามวง ตําบลเกาะแกว เนื้อที่

ประมาณ 16,675 ไร  

             3. ปาสงวนแหงชาติดงมะอ่ี อยูในพื้นที่ตําบลโพธ์ิทอง ตําบลพรสวรรค มีเนื้อที่

ประมาณ 27,675 ไร 
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คําขวัญจังหวัดรอยเอ็ด 
              สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  เรืองนามพระสูงใหญ 

  ผาไหมสาเกต   บุญผะเหวตประเพณี 

  มหาเจดียชัยมงคล  งามนายลบึงพลาญชัย 

  เขตกวางใหญทุงกุลา  โลกลือชาขาวหอมมะลิ 
 
คําขวัญอําเภอเสลภูมิ 
  เมืองอุดมทั่วแดนดิน  ทองถิ่นปลาชุม 

  ลุมน้ํายัง ชี   ประเพณีอนุรักษ 

  ใจภักด์ิแผนดินธรรม  เมืองนําแผนดินทอง 

          

 การนําเร่ืองราวหรือขอมูลในทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ มาบูรณาการในหลักสูตรกลุมสาระ     

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูวิจัยไดนําเอาเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับประวัติ

ความเปนมา สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเส่ือและ

ผลิตภัณฑจากเส่ือ และประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ มาบูรณาการในหลักสูตรเพื่อให

ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับทองถิ่น รูจักรัก หวงแหน เห็นคุณคา และมีความภาคภูมิใจ       

ในทองถิ่นของตนเอง 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
งานวิจัยในประเทศ 
          งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตร 
              อุบลรัตน  กิจไมตรี  (2544 : บทคัดยอ ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอด

เพลงอีแซว  ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ไดแบงข้ันตอนการวิจัย

เปน 4 ข้ันตอนคือ 1)การสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย

การศึกษา วิเคราะหหลักสูตร และสํารวจความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 2)การสราง

หลักสูตรไดพัฒนาโครงรางหลักสูตรที่ประกอบดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย 

โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การ

ประเมินผล 3)การทดลองใชหลักสูตร ไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

4)การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ไดประเมินหลักสูตรทางดานความรู ทักษะ เจตคติ 

ผลการวิจัยพบวา 1.ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน นักเรียนและบุคคลทีมีสวนเกี่ยวของมี
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ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี         

2. ผลการสรางหลักสูตรพบวา หลักสูตรประกอบดวยหลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย 

โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ส่ือและการประเมินผล 

และแผนการสอน 10 แผนการสอน ขอบขายเนื้อหาประกอบดวยประวัติความเปนมา  ลักษณะ

ทั่วไปของเพลงอีแซว  ผูเช่ียวชาญประเมินผล  องคประกอบหลักสูตรเห็นวามีความสอดคลองและ

เหมาะสม  3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวาหลักสูตรใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดพังมวง จังหวัดสุพรรณบุรี สอนโดยปราชญชาวบานรวมกับครูผูสอนและผูวิจัย        

เปนเวลา 60 คาบ 4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวานักเรียนนักเรียนมีความรูเร่ือง

เพลงอีแซว สามารถแสดงเพลงอีแซวได และมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรในเร่ือง 

ระยะเวลาใหมีความยืดหยุน ใบงาน ใหมีความนาสนใจ และคําอธิบายรายวิชา ใหเหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน 

              นันทิยา  ศรีภักดี (2544: บทคัดยอ -39) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น วิชา    

งานเลือก กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เร่ือง การสานมวย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ซึ่งมี

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2)พัฒนาหลักสูตร 3)ตรวจสอบ

คุณภาพหลักสูตร 4)นําหลักสูตรไปทดลองใช 5)ประเมินผลหลักสูตร 6)ปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพทองถิ่น เหมาะสมกับผูเรียน   มีประโยชน

ตอชีวิตประจําวัน และมีคา Puissance Measure (P.M.) ต้ังแต 10 ข้ึนไป ผลการนําหลักสูตรไปใช 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่ต้ังไว คือ ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป มากกวา

รอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

              ภัททิยา สามงามยา  (2545 : บทคัดยอ ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เร่ือง

แคนวงประยุกตสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอนคือ       

1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา 1)นักเรียนและผูเกี่ยวของมีความตองการใหมีการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น เร่ืองแคนวงประยุกต โดยมีปราชญชาวบานสอน 2)หลักสูตรที่พัฒนาข้ึน

ประกอบดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน  แนว

ทางการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และแผนการสอน  3)นํา

หลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สอนโดยปราชญชาวบาน พบวาปราชญ

ชาวบานมีความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใช นักเรียนมีความกระตือรือรน และสามารถ

เปาแคนได 4)การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรพบวานักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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แคนวงประยุกตกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกัน และสามารถเปาแคนได และ    มีความ

คิดเห็นวาหลักสูตรดีมีความหลากหลาย 

  ชีวรัตน สาลีประเสริฐ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ือง

การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีข้ันตอน

การพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร                

3) การทดลองใชหลักสูตร 4)การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นโยบายของ

หนวยงานตาง ๆตองการใหสถาบันการศึกษา องคกรตาง ๆ และชุมชน มีสวนรวมในการอนุรักษ 

ฟนฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน สวนนักเรียนและ

บุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน

โบราณวัตถุอําเภออูทอง ควรนําวิทยากรภายในทองถิ่นมารวมสอนและมีการศึกษาแหลง

โบราณสถานโบราณวัตถุตาง ๆ  องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดหมาย 

โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และแผนการสอน 6 แผน ขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับ 

แหลงโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง ความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุ 

การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง ความหมาย ประเภท และสาเหตุการเส่ือมของ

โบราณสถานโบราณวัตถุ ประวัติความเปนมาของแหลงโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง 

ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตรพบวา มีความสอดคลองและเหมาะสม นําหลักสูตร

ไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีการสอนรวมกันระหวาง ผูวิจัย ผูสอน เจาหนาที่     

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง และผูรูในทองถิ่น มีการไปทัศนศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร 

พบวานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุกอนและหลังใชหลักสูตร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสามารถจัดทําผลงานไดคือ ภาพสามมติิ 

แผนพับ นิทาน ภาพตัดตอ หนังสือเลมเล็ก และเกมบันไดงู เกี่ยวกับการอนุรักษ  โบราณสถาน

โบราณวัตถุ และปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษได นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตร และผูสอน

กับผูเรียนมีความคิดเห็นวาควรเพิ่มระยะเวลาในแตละแผน การสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร

ในเร่ืองระยะเวลาใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับเนื้อหา  

  ไชยรัตน  ปราณี (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สภาพและความตองการของทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน มีข้ันตอนการดําเนินการ 5 ข้ัน

ดังนี้ 1) การวิเคราะหความตองการจําเปนทางดานการศึกษาของทองถิ่น 2) ศึกษาองคความรูและ

ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับความตองการจําเปน 3) การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น        

4)การนําหลักสูตรไปทดลองใช   5) การประเมินหลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความตองการ
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จําเปนทางดานการศึกษาของทองถิ่น ตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาเร่ืองการจัดการทาง

การเกษตรเปนอันดับแรก องคความรูและภูมิปญญาที่สอดคลองกับความตองการจําเปน คือ     

องคความรูทางดานการจัดการทางการเกษตร โดยการผสมผสานระหวางที่เปนสากลและ         

ภูมิปญญาทองถิ่น การเรียนการสอนตองเนนใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการรูจัก         

คิดวิเคราะหวิจารณ และสามารถนําเอาความรูไปใชใหเกิดประโยชน การพัฒนาหลักสูตร ได

พัฒนาหลักสูตรวิชาโครงงานการจัดการทางการเกษตร ซึ่งเปนหลักสูตรบูรณาการแบบ             

สหวิทยาการ การนําหลักสูตรไปทดลองใช พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรูสึกรักทองถิ่น

ของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทักษะการ

จัดการของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมิน

หลักสูตร หลักสูตรมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายที่กําหนดไว และทําให

โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

  สมนึก บุญเต็ม (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอด        

ภูมิปญญาทองถิ่น เร่ือง พิธีเสนเรือน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี มี

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร  3) ทดลองใชหลักสูตร 

4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมี

การพัฒนาหลักสูตร โดยเชิญปราชญชาวบานเขามารวมสอนกับครูผูสอนโดยเนนการศึกษาจาก

แหลงเรียนรูในชุมชน การปฏิบัติจริงและการทํางานกลุม หลักสูตรที่สรางข้ึนประกอบดวย หลักการ 

คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ

การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ขอบขาย

เนื้อหาประกอบดวย ประวัติความเปนมาของไทดําและพิธีเสนเรือน องคประกอบขอบพิธีเสนเรือน 

ข้ันตอนการประกอบพิธีเสนเรือน การถายทอดและประโยชนของพิธีเสนเรือน เคร่ืองเซนและของใช

ที่สําคัญในการประกอบพิธีเสนเรือน การจัดทําโครงงานและเสนอผลงานเก่ียวกับพิธีเสนเรือน    

การประเมินผลหลักสูตรพบวา หลักสูตรที่สรางข้ึนมีความสอดคลองและเหมาะสม นําหลักสูตรไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอนโดยปราชญชาวบาน ผูวิจัย และครูผูสอน 

นักเรียนมีพฤติกรรมการตอบคําถามของครูตรงประเด็น และมีสวนรวมในการเรียนการสอน      

อยางกระตือรือรน อยูในระดับดีมาก นักเรียนมีความรูความสามารถในการจัดทําโครงงานในระดับ

ดี และมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ ไดเรียนรูจากแหลงชุมชนและ

การปฏิบัติจริง โครงงานมีประโยชน ไดรวมกันคิดและปฏิบัติ และมีการปรับปรุงหลักสูตรเร่ือง

ระยะเวลาใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  อารีย พรหมเล็ก (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระ

เศรษฐศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ 

1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสาระเศรษฐศาสตร ที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับทองถิ่น ไดแก ตองการเนื้อหา

เกี่ยวกับการผลิต การบริโภคอาหารเสริมรังนก การบริการของศูนยสงเสริมการแพทยแผนไทย 

สหกรณ เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงิน ระบบสินเช่ือ ระบบภาษีอากร และตองการรูปแบบการ

เรียนรูโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง นําผูรูในทองถิ่นมารวมสอน มีการศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง 

เนนการประเมินจากการปฏิบัติจริง การตรวจผลงาน และใหนักเรียนประเมินตนเอง ผลการพัฒนา

หลักสูตรพบวา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 

จํานวนคาบเรียน (เวลาเรียน) คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู ส่ือการ

เรียนรู การวัดผลและประเมินผล และแผนการเรียนรูจํานวน 12 แผนการเรียนรู การประเมิน

องคประกอบหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญพบวา มีความสอดคลองและเหมาะสม ผลการทดลองใช

หลักสูตร พบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีการสอนรวมกัน

ระหวางผูวิจัย และผูรูในทองถิ่น ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมี

พฤติกรรมการเรียนรูที่มีการวางแผนการทํางาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนผูฟงที่ดี 

นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสาระเศรษฐศาสตร กอนและหลังใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนสามารถจัดทําผลงาน คือ การผลิตอาหารเสริมรังนก การ

ทําแผนพับได นักเรียนเห็นดวยปานกลางตอหลักสูตร และเห็นวาหลักสูตรชวยสงเสริมการรักและ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 
งานวิจัยในตางประเทศ 
  แอทโจนเเนน (Atjonnen 1994) ไดทําการวิจัยเร่ือง หลักสูตรทองถิ่น คือวัตถุ และ

เคร่ืองมือในการบริหาร และการพัฒนาวิธีสอนของครูระดับประถมศึกษา ทั้งที่เกี่ยวกับการ

ออกแบบ การนําไปใช และการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อติดตามการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น  ไปใช ระหวางป 1984 – 1939  ผูใหขอมูลคือครูผูสอนตามหลักสูตร มาเปนเวลา 

2 ป ผลการวิจัยพบวา การเปล่ียนแปลงหลักสูตรในโรงเรียนทําใหครูมีภาระเพ่ิมข้ึน และเปน

ประเด็นการตัดสินใจวาหลักสูตรเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสอน  การมีสวนรวมในการหลักสูตรมีผล

ตอการมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดเตรียมส่ิงเรามีอิทธิพลตอการทํางาน  และมีการเปด

โอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกตองานของตน ปญหาหลักที่พบคือ การขาด
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แคลนทรัพยากร และ ขาดกระบวนการที่เหมาะสมเมื่อส้ินสุดการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 

หลักสูตรควรอธิบายจุดมุงหมาย เนื้อหา  การสอนใหกระชับรัดกุม ครูควรพัฒนาส่ือเพิ่มมากข้ึน 

  คลิงเกอร (Klinger 1996 : 985 - A) ไดศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา วัฒนธรรม

และการศึกษาดนตรี จากวัฒนธรรมตางๆ ในระดับประถมศึกษา จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อ

ศึกษาความเปนมาของดนตรีโลกจากวัฒนธรรม ใชเวลาในการศึกษา3ป รวบรวมขอมูลโดยการ

สังเกต สัมภาษณ  ส่ือ และเอกสารที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวาครูออกแบบหลักสูตรการศึกษา

ดนตรีจากวัฒนธรรมตาง ๆ  ครูไดเลือกเรียนจุดเร่ิมตนของดนตรีคือวัฒนธรรม  ครูควรเตรียมความ

สนุกสนานและความหมายที่สมบูรณสําหรับเด็ก ครูบางคนไมเขาใจถองแทในบทบาทของครู      

ในการสอนดนตร ี

  คันชา (Cuncha 1997 : 2884 - A ,อางถึงในณัฐกานต  เรือนคํา 2546 : 44) มีความ

คิดเห็นวาการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรโภชนาการศึกษา มีจุดประสงคเพื่อศึกษา

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยใหบุคลากรในทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร พบวา 

การใหชุมชนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายกระบวนการ และการวางแผน ทําใหสามารถสงเสริม

การปฏิบัติงานรวมกันของประชาชนสามารถพัฒนาแนวทางสูความสําเร็จ และทําใหประชาชนมี

ความเสียสละมอบเครื่องมือที่สงเสริมหลักสูตรพรอมทั้งทําใหประชาชน และ ผูมีความเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตรสามารถออกแบบหลักสูตรรวมกันได 

  วิธเทอร (Wither 2000 : 2175) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการจัด

การศึกษาพื้นฐาน เพื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถาบันการศึกษา 

YVLEI พบวาโรงเรียนมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหลักสูตรวาปรับปรุงหลักสูตรใหเกิด

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทําใหเด็กเกิดความคิด ใชประสาทสัมผัสทุกสวนของเด็ก

กับ  ส่ิงแวดลอม ใหโอกาสนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรูกับชุมชน ซึ่งหลักสูตรไดพัฒนาทุก

ระดับช้ัน โดยเฉพาะช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เนนในเร่ืองระเบียบวินัยอยางเครงครัด  โดยรวมกัน

ระหวางครู ชุมชน นักเรียน และผูนําชุมชน จะจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานซ่ึง

เปนที่ยอมรับ  

 
สรปุ 

 
  จากการศึกษาวรรณกรรมในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้    

สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง จัดทําหลักสูตรข้ึนมาใหม หรือการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีอยู

แลวใหดีข้ึน รวมถึงกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียนโดยใหสอดคลองกับสภาพการ
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เปล่ียนแปลงและความตองการของสังคม เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกําหนดในจุดมุงหมายของ

การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรเปนงานที่ซับซอน ตองทําอยางเปนระบบ ระเบียบ ตามข้ันตอนที่

กําหนด  การเลือกรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเปนส่ิงที่สําคัญและจําเปนเนื่องจากรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรจะเปนแนวทางเพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีนักทฤษฎีไดเสนอไวหลากหลายรูปแบบ แตจากการศึกษาพบวา        

มีข้ันตอนที่สําคัญ คือ  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน จัดทําหลักสูตรฉบับราง ทดลองใชหลักสูตรกับ

กลุมเปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงสราง ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร จากการศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน ของชุมชนเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ชุมชนเสลภูมิมีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน 

เหมาะแกการเรียนรู เพราะการเรียนรูเร่ืองราวในทองถิ่น จะทําใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวใกลตัว และ

มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา การนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมารวมในการจัดการเรียนรู จะชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถิ่น เกดิความรัก 

และ ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง สําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ เปน

หลักสูตรบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน ส.1.3 (ขอ1) รูและปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกี่ยวกับหลัก

ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเร่ืองเกี่ยวของ

กับตนเอง กลุมเพื่อนและส่ิงแวดลอมใกลตัว เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สาระที่ 2 หนาที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส.2.1 (ขอ3) รูและปฏิบัติตนตาม

บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในครอบครัว ทองถิ่น ตลอดจนเอกลักษณที่สําคัญของชาติ รวมทั้ง

เคารพในความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกันไปโดยปราศจากอคติ 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส.3.2 (ขอ1) รูและเขาใจการทํางานที่กอใหเกิดรายไดทั้งการ

ผลิตและการบริการ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  มาตรฐาน ส.4.1 (ขอ 3) เขาใจประวัติความเปนมา

ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐานของการใชขอมูลอยางเปนระบบ และสาระที่ 5 

ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส.5.1 (ขอ1) รูลักษณะทางกายภาพ หนาที่ และองคประกอบเชิงภูมิศาสตร

และสรรพส่ิง เขาใจความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในพื้นที่ใกลตัว ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรจะ

คํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และความตองการของคนในสังคมเปนสําคัญ 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
          การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา(Research and  Development : R& D) 

ใชแบบแผนการวิจัยแบบ The One Group Pretest –Posttest Design (แบบกลุมเดียวทดสอบ

กอนและหลัง) โดยใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2550  โรงเรียน  

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 40 คน เปนหนวย

การวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

              ข้ันตอนที่  1  วิจัย    (Research)   :  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

  ข้ันตอนที่  2  พัฒนา(Development) :  การพัฒนาหลักสูตร 

  ข้ันตอนที่  3  วิจัย(Research)  :  การทดลองใชหลักสูตร 

  ข้ันตอนที่  4  พัฒนา(Development)   :  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 
ขั้นตอนที่  1   วิจัย  (research)  :  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
          วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการ ความคิดเห็น ขอมูล

ทองถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สาระการเรียนรูและการจัดการ

เรียนรู โดยวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ศึกษา

เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ จากนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย-

เสลภูมิ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 40  คน ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

จากผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 1 คน 

ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  จํานวน 1  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน 

หัวหนาฝายวิชาการจํานวน 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม จํานวน  2 คน  ผูรูในทองถิ่น จํานวน  5 คน  และผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน รวม 

15 คน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่ 1 ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 
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          วิธีการดําเนินการ  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

              1.วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชน   

เสลภูมิ    

  2. ศึกษาความตองการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ จาก

นักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน เกี่ยวกับสาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  และการวัดและประเมินผล โดยใชแบบสอบถาม 

  3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

จากผูที่เกี่ยวของไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ศึกษานิเทศก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และผูรูในทองถิ่น โดยการสัมภาษณ และสนทนากลุม  

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หัวหนา

ฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูปกครอง

นักเรียน ในดานสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 

  4. ศึกษาขอมูลทองถิ่น อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยการศึกษาจากเอกสาร และ

สัมภาษณผูรูในทองถิ่นอยางไมเปนทางการ 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและขอมูล        

ที่เกี่ยวของดวยตนเอง โดยการใชแบบสอบถาม กับนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน   

40 คน การสัมภาษณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 1 คน 

ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 1 คน และผูรูในทองถิ่น จํานวน   

5 คน และการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion) ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน             

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  จํานวน  1  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน หัวหนา

ฝายวิชาการจํานวน 1 คน  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จํานวน 2  คน  และผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ          

2  สัปดาห 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มีดังตอไปนี้ 

  1.แบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) จํานวน1ฉบับสําหรับ

สัมภาษณผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่น อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  

  2. แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured  interview) จํานวน  1 ฉบับ สําหรับ

การสัมภาษณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3  และศึกษานิเทศก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ โดยแบงออกเปน  3  ตอน  จํานวน  10  ขอ มีรายละเอียดตอไปนี้

  ตอนที่  1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

ไดแก ชื่อ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงการทํางาน  ประสบการณทํางาน  ประสบการณ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน 5   ขอ 

   ตอนที่ 2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชน

เสลภูมิสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 ขอ เกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบ

ที่จําเปนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเนื้อหาสาระหลักสูตรสถานศึกษา 

     ตอนที่  3 สัมภาษณเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรใน

ดานสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร

สถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน  2  ขอ    

              การสรางแบบสัมภาษณ  ผูวิจัยดําเนินการโดยมีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้ 

              1. ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ

เคร่ืองมือ และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

  3. สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้กําหนด จากนั้นนํา

แบบสัมภาษณที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพ่ือใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุง

แกไข 

  4. นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญ ดานพัฒนาหลักสูตร ดานการสอนสังคม

ศึกษาและดานขอมูลทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ จํานวน 3  ทาน (รายละเอียดหนา 264  ) เพื่อตรวจ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ โดยการนําแบบประเมินคาดัชนี

ความสอดคลองของแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญ แตละทานพิจารณาลงความเห็นและให

คะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 

                + 1   แนใจวาขอคําถามในแบบสัมภาษณมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

        0 ไมแนใจวาขอคําถามในแบบสัมภาษณมีความสอดคลองจุดประสงค 

     -  1  แนใจวาขอคําถามในแบบสัมภาษณไมมีความสอดคลอง จุดประสงค 
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แลวนําคะแนนที่ไดจากผูเช่ียวชาญแตละคนมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  

Objective  Congruence  :  IOC )   จากสูตร 

                  IOC  =  
N
RΣ  

IOC   หมายถึง     ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสัมภาษณ 

   RΣ    หมายถึง     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  คาดัชนี  IOC  ที่คํานวณได เทากับ  1.00  แสดงวาขอคําถามในแบบสัมภาษณ               

มีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (มาเรียม    

นิลพันธุ ,2547  : 177) 

  5.  นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขในกรณีมีคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 

จากนั้นนําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไข  ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง

เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

โดยสรุปข้ันตอนดังแผนภาพที่  19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 19  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัย       

ที่เก่ียวของ กับการพัฒนาหลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 

สรางแบบสัมภาษณ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบสัมภาษณเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ             

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไข  ใหอาจารยที่ปรึกษา      

และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 5 
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          การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ     

  ขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ จํานวน  1 ฉบับ โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป ในตอนที่ 1 ใช

สถิติคารอยละ(%) จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายและวิเคราะหความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะในตอนท่ี 2  และตอนที่ 3  โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  analysis)  และ

นําเสนอแบบพรรณนาความ และวิเคราะหแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเก่ียวกับขอมูล

ทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis) 

  2.แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน  1  ฉบับ  เปนแบบสอบถามความคิดเห็น 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ เร่ืองความตองการหลักสูตรเร่ืองชุมชน

เสลภูมิ แบงออกเปน 3  ตอน  จํานวน  11  ขอ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                 ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปเปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)  ไดแก ชื่อ เพศ   

อายุ  อาชีพของผูปกครอง  ความชอบเกี่ยวกับอําเภอเสลภูมิ  และความสนใจเก่ียวกับวัฒนธรรม

และประเพณี  จํานวน  5  ขอ 

 ตอนที่ 2 สอบถามความตองการของนักเรียน เปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)  

เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการวัดและประเมินผล จํานวน  5  ขอ  

                ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ                                                       

  การสรางแบบสอบถาม  มีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้ 

  1.  ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาหลักสูตร 

  2.  นําขอมูลที่ไดในการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 

และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบงชี้  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา   

  3.  สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงช้ีกําหนด จากน้ันนํา

แบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะแลวปรับปรุงแกไข 

  4.  นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานเพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) แลวคํานวณหาคา  IOC  ไดเทากับ 1.00  

  5.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลว ใหอาจารยที่ปรึกษา 

และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง  เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try  out)  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน  แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานการใชภาษาและการเรียบเรียง

ถอยคําอีกคร้ังกอนนําไปใช  โดยสรุปข้ันตอนดังแผนภาพที่ 20 
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แผนภาพที่  20   แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

 

          การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม     

  ขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความตองการหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ

จํานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปในตอนที่ 1 และความคิดเห็นตอนที่ 2 ใชสถิติ         

คารอยละ (%)และในตอนที่  3 การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis)    

  3. ประเด็นการสนทนากลุม(Focus Group) โดยการสนทนาในประเด็นความคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ  และขอมูลที่ ไดจากแบบสัมภาษณ  และ 

แบบสอบถามมารวมกันวิเคราะห  ซึ่งบุคคลที่รวมสนทนากลุม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูปกครองนักเรียน กําหนดระยะเวลาใน

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัย       

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา  

 ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ ความเที่ยงตรง  

เชิงเนื้อหาโดยการหาคา IOC 

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหอาจารยที่ปรึกษา         

และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (try  out) กับนักเรียน            

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 5 

ข้ันตอนที่ 6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

90 

การสนทนากลุม  2 ชั่วโมง  และกําหนดประเด็นการสนทนากลุมเปน 3 ตอน จํานวน 13 ขอ        

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม จํานวน  5 ขอ 

ประกอบดวย ชื่อ  อายุ  อาชีพ การศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่การงาน  ประสบการณเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตร  

 ตอนที่  2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ จํานวน 2 ขอ 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสอบถาม 

ประกอบดวย 1) จุดประสงคของหลักสูตร 2) ขอบขายสาระการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ที่ตองการ

ใหนักเรียนไดเรียนรู 3) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 4) ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู 

5) แนวทางในการวัดและประเมินผล และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู จํานวน  

6 ขอ   

  การสรางประเด็นสนทนากลุม  มีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาหลักสูตร 

  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางของเคร่ืองมือ

และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  

  3. สรางประเด็นสนทนากลุมตามขอบเขตของเนื้อหา ในพฤติกรรมบงช้ีที่กําหนด

จากน้ันนําประเด็นสนทนากลุมที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ

แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

   4. นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวคํานวณหาคา  IOC  ไดเทากับ 1.00  

  5. นําประเด็นสนทนากลุมที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวใหอาจารย           

ที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง  เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกอน

นําไปใช  โดยสรุปข้ันตอนดังแผนภาพที่ 21 
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แผนภาพที่ 21 แสดงข้ันตอนการสรางประเด็นสนทนากลุม 

    

          ข้ันตอนการสนทนากลุม   (Focus  Group Discussion) 

  1. ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการวิจัย (Moderator)  กําหนดประเด็นสนทนากลุม

เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3  โดยมีผูจดบันทึกการสนทนากลุม ( Note-taker)  จํานวน  1  คน  และ

เจาหนาที่บริการทั่วไป(Provider) จํานวน  3  คน  

              2. กําหนดผูรวมสนทนา  (Discussant)  ที่มีสวนเกี่ยวของตอการพัฒนาหลักสูตร

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยผูรวมสนทนากลุมในคร้ังนี้จํานวน 8 

คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 1 คน  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน หัวหนาฝายวิชาการจํานวน 1 คน  ครูผูสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน  2  คน  และผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน      

              3. เร่ิมการสนทนากลุม  โดยผูวิจัยแนะนําผูเขารวมสนทนากลุม และคณะของผูวิจัย    

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัย       

ที่เก่ียวของ กับการพัฒนาหลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของประเด็นสนทนากลุม 

สรางหัวขอประเด็นสนทนากลุมแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา    

ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ             

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคํานวณหาคา IOC 

นําประเด็นสนทนากลุมที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหอาจารยที่ปรึกษา

และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 5 
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สรางบรรยากาศความเปนกันเอง จากนั้นชี้แจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมในคร้ังนี้  และ

กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

  4. การสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม ผูวิจัยนําประเด็นในการสนทนากลุม         

ใหผูเขารวมสนทนาทุกคนแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น และผูวิจัยสรุปในแตละประเด็น   

อีกคร้ัง เพื่อสรางความเขาในที่ตรงกัน และคอยควบคุมระยะเวลาในการสนทนากลุมใหเปนไป

ตามเวลาที่กําหนด 

  5. เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็น   ผูวิจัยกลาวคํา

ขอบคุณ พรอมทั้งมอบของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมสนทนากลุม  และปดการสนทนากลุม 

  6. จัดเตรียมขอมูลในการสนทนากลุม  เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  

          การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม  

        การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus  Group) เกี่ยวกับความคิดเห็น ใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

โรงเรียน   ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 3 ตอน โดยตอนที่  1 วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปใน

ใชสถิติคารอยละ(%) และตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นตามประเด็นคําถาม และตอนที่ 3 

ขอเสนอแนะ ตาง ๆ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  analysis) แลวนําเสนอแบบเขียน

พรรณนาความ 

 จากข้ันตอนที่1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่   4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 

เครื่องมือ /    
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

1.เพื่อวเิคราะหหลักสูตร

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน

พุทธศักราช  2544  

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมและ

หลักสูตรสถานศึกษา 

ศึกษาและวเิคราะห

หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานพ.ศ.2544  

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมและ

หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พทุธศักราช 

2544  กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

และหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

วิเคราะห

เน้ือหา 

(Content  

analysis) 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 

เครื่องมือ / 
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

2. เพื่อศึกษาความ

ตองการเกีย่วกับสาระ

การเรียนรู  การจัดการ

เรียนรู และการวัดและ

ประเมินผล 
สอบถามนักเรียน 

นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนศรีอรุณวิทย-

เสลภูมิ จํานวน  40 คน  
 

แบบสอบถาม

วิเคราะหใช

คารอยละ 

(%) และ 

วิเคราะห

เน้ือหา 

(Content  

analysis) 

3.เพื่อศึกษาความ

คิดเห็น และ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเร่ืองชุมชน

เสลภูมิ 
การสัมภาษณ 

- ผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 

จํานวน   1 คน 

- ศึกษานิเทศก  จาํนวน 

1 คน 

-  ผูรูในทองถิน่  จํานวน 

5 คน 

แบบ

สัมภาษณ 

วิเคราะหใช

คารอยละ 

(%) และ 

วิเคราะห

เนื้อหา 

(Content  

analysis) 

 

สนทนากลุม 

- ผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนศรีอรุณวิทย

เสลภูมิ จํานวน 1 คน 

 - คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

จํานวน 2 คน 

-หัวหนาฝายวชิาการ 

จํานวน 1 คน                 

ประเด็น

สนทนากลุม 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 

เครื่องมือ / 
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

 

สนทนากลุม 

- ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

จํานวน 2 คน 

- ผูปกครองนกัเรียน 

จํานวน 2 คน 

วิเคราะหใช

คารอยละ  

(%) 

และวิเคราะห

เนื้อหา 

(Content  

analysis) 

4. เพื่อศึกษาขอมูล 

ทองถิน่อําเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอยเอ็ด สัมภาษณ 

ศึกษาเอกสาร 

ผูที่มีความรูเกีย่วกับ

ทองถิน่อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

แบบ

สัมภาษณ 

วิเคราะห

เนื้อหา 

(Content  

analysis) 

 
ขั้นตอนที่  2  พัฒนา  (Development) : การพัฒนาหลักสูตร 
          วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3   

          วิธีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร   

   นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหข้ันตอนที่ 1 คือข้ันศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชในการ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนยอย 3 ข้ันตอน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) ตรวจสอบ

คุณภาพหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 3)การปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังรายละเอียด  ตอไปนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตร โดยผูวิจัยรวมกับครูผูสอนนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 จาก 

การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน             

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  การศึกษาความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับ สาระการเรียนรู และการ
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จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และขอเสนอแนะตางๆ ที่ผานการรวมกันวิเคราะหแลว  

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ที่ประกอบดวย  1) มาตรฐานการเรียนรู 2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

3) สาระการเรียนรู 4) คําอธิบายรายวิชา 5) โครงสรางหลักสูตร 6) เวลาเรียน 7) แนวทางการ

จัดการเรียนรู 8) ส่ือการจัดการเรียนรู  9) การวัดและประเมินผล และ10) แผนการจัดการเรียนรู   

และนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนนําเสนอที่ประชุมผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หัวหนา

ฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผูรูในทองถิ่น  

และผูปกครองนักเรียน เพื่อรวมพิจารณาอีกคร้ัง   

              2. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ เมื่อสรางหลักสูตรเสร็จ ตองมีการ

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช โดยตรวจสอบดานความ

เหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางหลักสูตร โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

                 2.1 ส่ิงที่ตองตรวจสอบ  คือสวนประกอบของหลักสูตรไดแก  มาตรฐาน        

การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา โครงสรางหลักสูตร  เวลา

เรียน  แนวการจัดการเรียนรู  ส่ือการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลและแผนการจัดการ

เรียนรู เปนการพิจารณาวามีความเหมาะสมกับสภาพปญหา ความจําเปนกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาหรือไม และสอดคลองกันหรือไมเพียงใด 

                 2.2 ผูตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร นําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน ไปตรวจสอบกอน

นําไปทดลองใช  โดยใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคลอง ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

                     2.2.1 ผูเช่ียวชาญดานพัฒนาหลักสูตร  ตรวจสอบความสอดคลองของ

หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม และ

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูวามีความสอดคลองกับหลักสูตรหรือไม 

                     2.2.2 ผูเช่ียวชาญดานการสอนสังคมศึกษา ตรวจสอบเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของเนื้อหา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร และการวัดและประเมินผล 

                    2.2.3 ผูเช่ียวชาญดานขอมูลทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ ตรวจสอบเกี่ยวกับ

ความถูกตองของขอมูลทองถิ่น อําเภอเสลภูมิ  

2.3  เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ  คือแบบประเมินหลักสูตรที่ผูวิจัย 

สรางข้ึนโดยประกอบดวยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของสวนประกอบตาง ๆ 

ของโครงรางหลักสูตร และขอเสนอแนะ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

96 

                 2.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล นําเคร่ืองมือที่สรางข้ึน พรอมทั้ง

หลักสูตรใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตรโดยใชคา

ดัชนีความสอดคลอง  (IOC) การวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความความคิดเห็นดาน

สวนประกอบของหลักสูตรฉบับรางโดยคํานวณคา IOC ซึ่งคา IOC มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 

แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองสําหรับการนําไปทดลองใช และวิเคราะหเนื้อหา 

(Content   analysis) สําหรับขอเสนอแนะ แลวนําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ 

  3.การปรับปรุงหลักสูตร นําผลการประเมินหลักสูตร ของผูเช่ียวชาญมาเปนขอมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะนําไปทดลองใช 

          จากข้ันตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตร  ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ดังตาราง

ตอไปนี้   

 

ตารางที่ 5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตร 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 

เครื่องมือ / 
การวิเคราะห

ขอมูล 

1.เพื่อพฒันา

หลักสูตร

สถานศึกษาเร่ือง

ชุมชนเสลภูม ิ

พัฒนาหลักสตูร ซึ่ง

ประกอบดวย 

- มาตรฐานการเรียนรู   

- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

- สาระการเรียนรู  

- คําอธิบายรายวิชา     

-โครงสรางหลักสูตร  

 - เวลาเรียน   

- แนวการจัดการเรียนรู    

- ส่ือการเรียนรู    

- การวัดและประเมินผล   

 - แผนการจัดการเรียนรู 

- ผูวิจัย 

- ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- เอกสารบันทกึผล

การศึกษาขอมูล

พื้นฐาน 

วิเคราะห

เนื้อหา  

(Content   

analysis) 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 

เครื่องมือ / 
การวิเคราะห

ขอมูล 

2.เพื่อประเมิน

หลักสูตร

สถานศึกษาเร่ือง

ชุมชนเสลภูม ิ 

 

- ตรวจสอบความเหมาะสม 

ขององคประกอบในการ

พัฒนาหลักสตูร 

- ตรวจสอบความสอดคลอง

ขององคประกอบของหลักสูตร 

 - อาจารยที่

ปรึกษา 

 - ผูเชี่ยวชาญ 

ดานพฒันา

หลักสูตร  

ดานการสอน

สังคมฯ และ 

ดานขอมูล

ทองถิน่ 

แบบประเมิน

หลักสูตรฉบับ

ราง/ หาคาดัชนี

ความสอดคลอง 

และวิเคราะห

เนื้อหา   

(Content  

analysis) 

3. เพื่อปรับปรุง

หลักสูตร

สถานศึกษาเร่ือง

ชุมชนเสลภูม ิ 

ปรับปรุงแกไขหลักสูตร         

ที่พัฒนาข้ึนตามขอมูล       

การประเมนิจากผูเชี่ยวชาญ

กอนนํามาทดลองใช 

- ผูวิจัย หลักสูตร / 

วิเคราะหเนื้อหา 

(Content  

analysis) 

 
ขั้นตอนที่  3  วิจัย  (Research)  การทดลองใชหลักสูตร 
          วัตถุประสงคเพื่อทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ทั้งนี้เพื่อพิจารณา

ถึงผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชหลักสูตรดังกลาว  ในการทดลองใชหลักสูตรมีแบบ

แผนการวิจัย แบบ  The  One Group Pretest – Posttest  คือ กลุมเดียวทดสอบกอนและ

ทดสอบหลัง (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 143 -144) 
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ตารางที่ 6 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย  

ทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง

ชุมชนเสลภูม ิ

กอนการใชหลักสูตร 

ทดลอง 

ทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง

ชุมชนเสลภูม ิ

หลังการใชหลักสูตร 

T1 X T2 

   
T1 หมายถงึ  ทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูม ิ

                                 กอนการใชหลักสูตร 

         X           หมายถึง          การใชหลักสูตร 

         T2         หมายถึง         ทดสอบหลังการทดลองใชหลักสูตร 

          วิธีการดําเนินการ 

      ในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ มีวิธีดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอนดังนี้ 

  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 

  2. ทดลองใชหลักสูตร ผูวิจัยไดทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 

โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 40  คน โดยดําเนินการสอน ระหวางวันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 5 มีนาคม 

2551สัปดาหละ 2  ชั่วโมง จํานวน 7 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ังหมด 14 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผูรูทองถิ่น รวมกับครูผูสอนและผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู   .   

  3. ในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ มีข้ันตอนดังนี้ 

                 3.1ผูวิจัยแนะนําวิธีการและข้ันตอนในการนําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองชุมชน

เสลภูมิ กับผูรูทองถิ่น และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ

นําไปใชในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ  

3.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอน ผูวิจัย และผูรูทองถิ่นเปนผูดําเนินการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยในภาคทฤษฎีผูวิจัยใชวิธีการสอนโดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน     

พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่จากแหลงการเรียนรู ใหนักเรียนไปพูดคุย สัมภาษณผูเฒา ผูแก 
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ในชุมชน ใชกิจกรรมเกม เชน เกมภาพปริศนา เกมตอคําขวัญ และเกมระดมความคิด เปนตน 

และเชิญผูรูทองถิ่นมาชวยใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวในทองถิ่น และภาคปฏิบัติจะพานักเรียนลง

พื้นที่สํารวจชุมชน ใหนักเรียนเลนกิจกรรมการละเลนพื้นบานแตละชนิด และใหนักเรียนจัดทํา

โครงงานเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ ส่ือและแหลงการเรียนรูที่ใช เชน ใบความรู รูปภาพ เว็บไซด 

“thaigoogleearth.com” แหลงเรียนรูในชุมชน อุปกรณการเลนกิจกรรมการละเลนพื้นบาน       

ผูรูทองถิ่น การจัดกิจกรรมจะดําเนินการตามตารางการจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู

ที่กําหนดไว และมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง ในแผนการจัดการเรียนรู และมีการ

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอหลักสูตรทุกแผน เมื่อจัดกิจกรรมจบในแตละแผนการ

จัดการเรียนรูที่กําหนดไว นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดทายแผน  

3.3 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหกับนักเรียนจบหลักสูตรแลว มีการวัด 

และประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวัง และความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียน  สอบถาม

ความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอหลักสูตรชุมชนเสลภูมิ  และสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับ

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผูรูทองถิ่น  และผูปกครอง เพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปประเมินผลหลักสูตรในข้ันตอนตอไป 
          
  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  

  1.  หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

  2. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน ที่จัดการเรียนรูโดยครูผูสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมกับ ผูรูทองถิ่นและผูวิจัย 

  3. เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก ใบความรู  และใบงาน  

              

  จากข้ันตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ               

สรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตร 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 
เครื่องมือ /          

การวิเคราะหขอมูล 

เพื่อทดลองใช

หลักสูตร 

1.  ทดสอบความรู     

ความเขาใจกอน   

การใชหลักสูตร 

- นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3   

  จํานวน 40  คน   

- หลักสูตรสถานศึกษา

เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ  

- แผนการจัดการเรียนรู 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย / 

เอกสาร 
เครื่องมือ /          

การวิเคราะหขอมูล 

 2.  ทดลองใช 

หลักสูตร 

- ครูผูสอนกลุมสาระ 

  สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ผูวิจัย 

- ผูรูในทองถิ่น 

-เอกสารประกอบ

หลักสูตร ไดแก ใบ

ความรู และ  ใบงาน 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development)  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
          วัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ 
          วิธีดําเนินการในการประเมินผลหลักสูตร   
              ในการประเมินหลักสูตรผูวิจัยดําเนินการ ประเมินหลังการใชหลักสูตร โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

                  1.  ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบ แลวนําผลการทดสอบมาหาคาความตาง

ของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน 

                2.  ประเมินความสามารถในการทําโครงงานเก่ียวของกับชุมชนเสลภูมิ โดยใชแบบ

ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน     

                3.  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามความ

คิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับ 

                4.  สัมภาษณความคิดเห็นของผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ผูรูในทองถิ่น และผูปกครอง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

ในดานเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และประโยชนที่ไดรับ 
 
การปรับปรุง แกไขหลกัสตูร   
          โดยนาํผลการประเมินหลักสูตรและขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง แกไขเพื่อให

หลักสูตรมีความสมบูรณ และเหมาะสมในการนําไปใช 
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
          เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรสถานเร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

ประกอบดวย แบบทดสอบผลการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน   

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร และแบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการ                   

มีรายละเอียดดังนี้ 

              1. แบบทดสอบผลการเรียนรู ใชในการประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรู

ในหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิในภาคทฤษฎี  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

                   1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและหลักเกณฑการใหคะแนน จากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบัติ และคูมือวัดผลและ

ประเมินผลหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

                   1.2 สรางแบบทดสอบ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

ประวัติความเปนมาของชุมชน สภาพภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพทอเส่ือ 

ผลิตภัณฑจากเส่ือ และประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ สําหรับขอสอบที่จัดทําคร้ังนี้ มี         

1 ฉบับ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)          

4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ (โดยเลือกจากขอสอบจํานวน 25 ขอ ตัดออก 10 ขอ เนื่องจากเปนขอที่

ไมไดคุณภาพตามผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ) มีวิธีการตรวจใหคะแนนคือ ตอบถูกได        

1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  ตอนที่ 2 แบบอัตนัย (ขอเขียน) จํานวน 5 ขอ  แบบทดสอบแบบ

อัตนัย คะแนนเต็มขอละ 3 คะแนน  

   

  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

    3 คะแนน หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง ครบประเด็นสําคัญ 3 ขอ 

    2 คะแนน หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 2 ขอ 

    1 คะแนน หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1 ขอ 

     0 คะแนน หมายถึง ตอบคําถามไมถูกตอง  

  

   รวมขอสอบทั้งชุด 20 ขอ  คะแนนเต็ม  30 คะแนน 
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ตารางที่ 8 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดน้ําหนักเนื้อหาในหลักสูตร 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 รู-
จํา

 

เข
าใ
จ 

นํา
ไป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห 

สัง
เค
รา
ะห

 

ปร
ะเ
มิน

คา
 

รว
ม 

รูและเขาใจประวัติความเปนมา 

ของชุมชนเสลภูมิ 
3 - - *1 - - 4 

รูและเขาใจสภาพภูมิศาสตรและ

ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชน

เสลภูมิ 

- 2 - 2, *1 - - 5 

รูและเขาใจวิธกีารเลน และเห็น

ประโยชนของการละเลนพืน้บานใน

ชุมชนเสลภูม ิ

- 3, *1 1 - - - 5 

รูและเขาใจวิธกีารสรางผลงานจาก 

ภูมิปญญาการทอเส่ือในชุมชน    

เสลภูมิ 

- - - 2, *1 - - 3 

รูและเขาใจความหมายและเห็น

ความสําคัญของประเพณี             

ฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูม ิ

1 1 *1 - - - 3 

รวม 4 7 2 7 - - 20 

 

หมายเหตุ  * ขอสอบอัตนัย  

  

                  1.3  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึน ใหอาจารยที่ปรึกษาดูความเหมาะสม ความ

ถูกตอง  ตรงตามเนื้อหา  แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งสวนใหญปรับปรุงการใชภาษา 

                  1.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผู เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอ

คําถามกับจุดประสงค หาคา IOC  เทากับ 0.67 

                  1.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา      

ปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

40 คน 
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                 1.6 นําแบบทดสอบมาหาคาระดับความยากงาย (Difficulty)  โดยใชสูตร 

  

   
                        P     หมายถึง  คาความยากของคําถามแตละขอ 

                          R     หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 

                          N    หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

  โดยขอสอบมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  ซึ่งขอสอบที่ใชไดตองมีคาความ

ยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 188)  

                   1.7 นําแบบทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชสูตรดังนี้        

(มาเรียม นิลพันธุ 2547:186 - 187) 

 

 
 

                         D    หมายถึง  คาอํานาจจาํแนก 

                               Ru   หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 

                               Rl    หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 

                               N     หมายถงึ  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

                 ขอสอบมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 – 0.50 และนําแบบทดสอบมาหาคา         

ความเช่ือมั่น (Reliability) ของขอสอบตอนที่ 1 โดยนําผลการทดลองใช มาหาคาความเช่ือมั่น 

โดยใชสูตรของ Kuder-Richardson (KR- 20)  ซึ่งมีสูตรคํานวณดังนี้  (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 

90) 

 
 
 
 
   rtt    หมายถึง    คาความเช่ือมั่น (ความคงตัวภายในของขอสอบ) 
   n     หมายถึง    จํานวนขอ   

   p     หมายถึง     สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ =1- p 

   q     หมายถึง     สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ 

   s2       หมายถึง     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

N
RP =

2/N
RR

D lu −
=

rtt   = n 
n-1 

1- Σpq 
s2 
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                 คาความเชื่อมั่นที่ไดเทากับ 0.93  และ ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบทดสอบอัตนัย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach  ดังนี้ 

     

     

     

 

    α แทน   สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ 

       n    แทน   จาํนวนขอคําถาม 

   si2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

    st2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 

                 คาความเช่ือมั่นที่ไดเทากับ 0.90  ซึ่งเปนคาความเช่ือมั่นที่ดี และสามารถนําไปใช

เก็บขอมูลเพื่อการวิจัยไดดี 

                  1 .8 นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่น แลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและ

หลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน 

          การวิเคราะหขอมูล 

              นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียน มาหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และ  t – test Dependent  เพื่อหาคาความตางกอนและหลังการใชหลักสูตร 

              2. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวของกับชุมชนเสลภูมิ ซึ่งมี

ประเด็นการประเมิน และมีเกณฑการประเมินแบบ Rubric (ตารางที่ 9)  โดยมีข้ันตอนการสราง

ดังนี้ 

                   2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานจากเอกสาร

และงานวิจัย และนําขอมูลที่ไดมาประมวล เพื่อกําหนดโครงสราง ขอบขายเนื้อหาของเคร่ืองมือ 

และดําเนินการสราง 

                 2.2 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ไปใหอาจารยที่ปรึกษา 

ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตองเชิงเนื้อหา  

2.3 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพื่อหาคา 

ดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 จึงถือวาแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา  

α   = n 
n-1 

1- Σsi2 
 

 st2 
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  การประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียน จะประเมินโดยผูรูทองถิ่น  

ครูผูสอน  และผูวิจัยรวมกันประเมิน ในดานกระบวนการ เปนการประเมินในสวนแรก ผูประเมิน

จะประเมินจากการสังเกตการทํางานของแตละกลุม ในระหวางการทําโครงงาน แลวนําผล      

การสังเกต มารวมกันประเมิน ในดานชิ้นงาน และดานการนําเสนอผลงาน ผูประเมินจะประเมิน

ในชวงที่โครงงานเสร็จสมบูรณแลว และนําผลการประเมินมาทั้งหมดมาสรุปผลการประเมิน

รวมกัน 

 

ตารางที่  9  เกณฑประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

รายการประเมิน เกณฑ 

 1.  ดานกระบวนการ (12 คะแนน) 

1.1  การวางแผนการทํางาน 

    � มีการวางแผนการทาํงานอยางเปนระบบ 

    � มีข้ันตอนการดําเนนิงานที่ชัดเจนตามแผน 

    � มีการประเมินและปรับปรุงแผน 

1.2 การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

    � แบงหนาที่อยางชัดเจน 

    � ทุกคนในกลุมมีสวนรวม 

    � มีความรวมแรงรวมใจ ชวยเหลือกนั 

1.3 การทําตามหนาที่ที่รับผิดชอบ   

    � ทําตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

    � มีความต้ังใจ เอาใจใสในการทํางาน 

    � มีความสุขในการทาํงาน 

 

1.4 การตรงเวลา 

    � ตรงเวลาในการนัดหมาย 

    � ตรงเวลาในการสงผลงาน 

    � ตรงเวลาในการเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

3 คะแนน หมายถงึ มีตัวบงชี้ครบ     

                            ทั้ง 3 ขอ 

2 คะแนน หมายถงึ มีตัวบงชี้      

                             อยางนอย 2 ขอ  

1 คะแนน หมายถงึ มีตัวบงชี้ขอใด 

                            ขอหนึ่ง         
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

รายการประเมิน เกณฑ 

2.  ดานช้ินงาน( 12 คะแนน) 

1. ชื่อเร่ือง 

    � ระบุส่ิงที่ตองการศึกษา 

    � ใชภาษากะทัดรัด ชัดเจน 

    � นาสนใจและมีประโยชน 

2. เนื้อหาสาระของช้ินงาน 

    � มีความถูกตองของเนือ้หา 

    � เนื้อหานาสนใจ 

    � เนื้อหามีประโยชนตอผูอ่ืน 

3. ความคิดสรางสรรค 

    � ต้ังช่ือเร่ืองไดนาสนใจ 

    � มีความแปลกใหมในการออกแบบชิ้นงาน 

    � รูปแบบของชิ้นงานนาสนใจ 

4. ความสวยงาม 

    � มีสีสันทีส่วยงาม 

    � ภาพรวมของช้ินงานมีความสวยงาม 

    � มีการตกแตงที่เหมาะสม 
3.  ดานการนาํเสนอผลงาน ( 6 คะแนน ) 

1. การรายงานปากเปลา 

    � มีข้ันตอนการนําเสนอไดครบถวน 

    � ใชภาษาถูกตอง 

    � มีความมั่นใจในตนเอง เสียงดังฟงชดั 

2. การตอบขอซักถาม 

    � การตอบขอซักถามไดถูกตองตามทักษะ 

         ตรงประเด็นและมีความมั่นใจในการตอบ 

    � มีความสามารถในการแกปญหา        

         เฉพาะหนา 

    � การแสดงความช่ืนชมตอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 คะแนน หมายถงึ มีตัวบงชี้ครบ     

                            ทั้ง 3 ขอ 

2 คะแนน หมายถงึ มีตัวบงชี้      

                             อยางนอย 2 ขอ  

1 คะแนน หมายถงึ มีตัวบงชี้ขอใด 

                            ขอหนึ่ง         
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 การแปรคาผลการประเมนิระดับความสามารถ 
                      คะแนนรวม  25-30  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับสูง 

                      คะแนนรวม  19-24  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับปานกลาง 

       คะแนนรวม  1-18  คะแนน   หมายถึง   ความสามารถระดับตํ่า 

         

  การวิเคราะหขอมูล 

              นําผลจากการประเมินมาวิเคราะหโดยใชระดับความสามารถ เสนอคาเปนรอยละ

(%) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

  3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอหลักสูตรชุมชนเสลภูมิ เปนแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร เกี่ยวกับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู 

และประโยชนที่ไดรับ โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

                   3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 

                   3.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นแบบ

เรียงความ โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามทายแผนทุกคร้ัง 

                   3.3 นําเคร่ืองมือสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

และความถูกตองเชิงเนื้อหา และนําไปปรับปรุงแกไข 

                  3.4 นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบโดยใช

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพื่อความ

สมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  การวิเคราะหขอมูล 

              แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  

(Content Analysis)  จากข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยไดสรุปวิธีการ

ดําเนนิการวิจยัดัง ตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
 

วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ /การ 
วิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อประเมินผล    

   หลักสูตร 

- เปรียบเทยีบผลการ

เรียนรูกอนและหลัง 

การใชหลักสูตร 

- นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา 

ปที่ 3 จํานวน 40 คน 

- แบบทดสอบผลการ

เรียนรู /  X   , S.D.  
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ตารางที่ 10 (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ /การ 
วิเคราะหขอมูล 

   และ t-test        

Dependent 

 

- แบบประเมนิ

ความสามารถในการ

ทําโครงงาน/รอยละ

(%) และ วิเคราะห 

เนื้อหา(Content  

analysis) 

- ประเมินความสามารถ

ในการทําโครงงาน      

เกี่ยวของกับชุมชน   

เสลภูมิ 

- การสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียน 

- นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา 

ปที่ 3 จํานวน   

40 คน 

 

 

-   การสัมภาษณความ

คิดเห็น 

ผู ปกครอง ,  ผู รู 

และผูสอน 

- แบบสอบถามความ

คิดเหน็ / วิเคราะห 

เนื้อหา(Content  

analysis) 

2.เพื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

นําผลการประเมิน     

มาปรับปรุงแกไข 

หลักสูตรฉบับราง  
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
          การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    

ปที่ 3 ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ข้ันตอน

ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร มีผลการวิเคราะหขอมูลแตละข้ันตอนดังตอไปนี้  

                           
ผลการศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 

 
          ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานแบงออกเปน 4 สวนคือ 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 2) ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 3) ผลการศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ และ4) ผลการศึกษาขอมูลทองถิ่น 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในที่นี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลของแตละข้ันตอนตามลําดับ 
 
ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พบวา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สนับสนุนใหการจัดการเรียนการ

สอนเปนไปในรูปแบบที่บูรณาการ จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย สามารถนําความรูไปใชได

ทั้งในและนอกโรงเรียน เนนการพัฒนา การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต ชวยผูเรียน ใหไดคิด

อยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไปจาก

ตน และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และเนนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนใชวิธีการ

สืบเสาะ จัดการกับการเรียนรูของตนเอง และเนนการปฏิบัติใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดตัดสินใจ 

สรางสรรคความรูดวยตนเอง มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต เนนการจัด

กิจกรรมที่เปนจริงเพื่อใหผูเรียนนําความรูความสามารถไปใชในชีวิตจริง เมื่อผูเรียนจบชวงช้ันที่ 1  
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ผูเรียนจะตองมีความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดลอมในทองถิ่นที่อยูอาศัย ไดรับการพัฒนา

ทักษะกระบวนการ มีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน         

มีความรูเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนในลักษณะการบูรณาการ เชื่อมโยงอดีตและปจจุบัน และตองไดรับ

การพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร  

ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจความรูในข้ันตอไป และใน

กลุมสาระนี้ยังไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส.1.3(ขอ1) รูและปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกี่ยวกับหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงาม และหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเร่ืองเกี่ยวของกับตนเอง กลุมเพื่อนและ

ส่ิงแวดลอมใกลตัวเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดําเนินชีวิตในสังคมมาตรฐาน ส.2.1(ขอ3) รูและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมใน

ครอบครัว ทองถิ่น ตลอดจนเอกลักษณที่สําคัญของชาติ รวมทั้งเคารพในความคิด ความเชื่อและ

การปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกันไปโดยปราศจากอคติ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน     

ส.3.2 (ขอ1) รูและเขาใจการทํางานที่กอใหเกิดรายไดทั้งการผลิตและการบริการ สาระที่ 4 

ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส.4.1(ขอ 3) เขาใจประวัติความเปนมาของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

บนพื้นฐานของการใชขอมูลอยางเปนระบบ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส.5.1(ขอ1) รูลักษณะ       

ทางกายภาพ หนาที่ และองคประกอบเชิงภูมิศาสตรและสรรพส่ิงเขาใจความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ 

ในพื้นที่ใกลตัว และในหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดขอบขายสาระเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยหนวยการเรียนรูที่ 12 ส่ิงแวดลอมของชุมชน หนวยการเรียนรูที่ 13 เวลา

และวิธีการทางประวัติศาสตร และหนวยการเรียนรูที่ 14 การตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวิต 

(โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ 2547: 8 ) ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําสาระท่ีเกี่ยวของกับชุมชนเสลภูมิ มา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อ

ตอบสนองตอมาตรฐานดังกลาวขางตน 

 
ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
          การเก็บรวบรวมขอมูล 

              การศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดวยการสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน 

โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1. สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2. ความตองการ

ของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร ในดานสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและ

ประเมินผล ของหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ และ3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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          การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 

             ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม

เพศ อายุ อาชีพของบิดาและมารดา ความชอบเกี่ยวกับอําเภอเสลภูมิ และความสนใจเก่ียวกับ

วัฒนธรรมและประเพณี วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละ (%) ดังตารางที่  11 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

20 

20 

 

50.00 

50.00 

รวม 40 100.00 

2. อายุ 

    9 ป 

 

40 

 

100.00 

รวม 40 100.00 

3.อาชีพบิดา 

   เกษตรกร 

   รับจาง 

   รับราชการ 

   อ่ืน ๆ  ไดแก คาขาย 

 

10 

11 

13 

 6 

 

25.00 

27.50 

32.50 

15.00 

รวม 40 100.00 

4. อาชีพมารดา 

    เกษตรกร 

    รับจาง 

    รับราชการ 

    อ่ืน ๆ  ไดแก คาขาย 

 

12 

10 

13 

 5 

 

30.00 

25.00 

32.50 

12.50 

รวม 40 100.00 

5.เคยเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับอําเภอเสลภูมิ 

   เคย 

   ไมเคย 

 

- 

40 

 

- 

100.00 

รวม 40 100.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

112 

ตารางที่  11 (ตอ) 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

6.การรูจักวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญในอําเภอเสลภูมิ 

   ไมรูจัก 

   รูจัก 

6.1 แหเทียนพรรษา 

6.2 บุญบ้ังไฟ 

 

24 

 

12 

 4 

 

60.00 

 

30.00 

10.00 

รวม 40 100.00 

 

           จากตารางที่  11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 20 คน คิดเปน  

รอยละ 50.00 เปนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญอายุ 9 ป จํานวน 40 

คน  คิดเปนรอยละ 100.00 อาชีพของบิดาสวนใหญรับราชการ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

32.50 รองลงมามีอาชีพรับจาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 27.50 อาชีพเกษตรกร จํานวน 10 

คน  คิดเปนรอยละ 25.00 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ สําหรับ

มารดาสวนใหญรับราชการ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมามีอาชีพเกษตรกร 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00 อาชีพรับจาง จํานวน 10 คน คิดเปน รอยละ 25.00 และ

อาชีพ  อ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ   

ไมเคยเรียนรู เร่ืองราวเกี่ยวกับอําเภอเสลภูมิ จํานวน 40 คน คิดเปน  รอยละ 100.00 สวนความ

สนใจและรูจักวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญในอําเภอเสลภูมิสวนใหญไมรูจัก จํานวน 24 คน       

คิดเปนรอยละ 60.00  และรูจัก จํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 40.00 โดยแบงเปนประเพณี       

แหเทียนพรรษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และประเพณีบุญบ้ังไฟ จํานวน 4 คน       

คิดเปนรอยละ 10.00  

          ตอนที่ 2. ความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรในดานสาระการเรียนรู การจัด

กิจกรรมการเรียนรู  และการวัดและประเมินผล ของหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละ (%) ดังตารางที่  12 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของความตองการเกี่ยวกับหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

ความตองการเกี่ยวกับหลกัสูตร(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 

1. ดานสาระการเรียนรู 

- วัฒนธรรมและประเพณี 

- สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม 

- ประวัติความเปนมา 

- การละเลนพื้นบาน 

        - ผลงานจากภูมิปญญาในทองถิ่น 

        - ศาสนาและความเช่ือ 

 

31 

30 

28 

35 

 22 

17 

 

77.50 

75.00 

70.00 

87.50 

55.00 

42.50 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

        - การศึกษานอกสถานที่ จากแหลงการเรียนรูในชุมชน 

        - การสัมภาษณผูเฒา ผูแก ในชุมชน 

        - การจัดกิจกรรมโดยครูรวมกับผูรูในทองถิ่น 

        - การเชิญผูรูทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน 

        - การจัดการเรียนรูโดยครูผูสอน 

        - การศึกษาจากใบความรูที่ครูเตรียมให 

        - การจัดกิจกรรมกลุมในการศึกษาคนควา 

        - การจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับเร่ืองราวในชุมชน 

        - การฝกปฏิบัติ โดยการลงพ้ืนที่สํารวจชุมชน 

        - การเปดเว็บไซด 

        - การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา 

 

36 

15 

16 

13 

 9 

 8 

14 

18 

13 

 9 

16 

 

90.00 

37.50 

40.00 

32.50 

22.50 

20.00 

35.00 

45.00 

32.50 

22.50 

40.00 

3. ดานการวัดและประเมินผล 

        - การตรวจผลงาน (ใบงาน)  

        - การทดสอบโดยขอสอบ 

        - การทําโครงงาน 

        - การสอบถาม 

        - การสัมภาษณ 

        - การสังเกตพฤติกรรมการลงพื้นที่สํารวจชุมชน 

        - การตรวจแฟมสะสมงาน 

 

24 

20 

22 

18 

12 

14 

22 

 

60.00 

50.00 

55.00 

45.00 

30.00 

35.00 

55.00 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

ความตองการเกี่ยวกับหลกัสูตร(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 

4. ดานผูประเมิน 

        - ประเมินตนเอง    

        - เพื่อน 

        - ครูผูสอน 

        - ผูปกครอง 

 

25 

21 

35 

25 

 

62.50 

52.50 

87.50 

62.50 

5. ดานเอกสาร และใบงาน 

        - มีเนื้อหามากเพื่อใหไดความรูมาก 

        - เนื้อหาพอเหมาะ และมีภาพประกอบ 

        - ใชตัวหนังสือที่อานงาย และภาษาที่เขาใจงาย  

        - ภาพประกอบตองมีสีสันสวยงาม 

 

35 

25 

29 

27 

 

87.50 

62.50 

72.50 

67.50 

 

          จากตารางที่ 12  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการหลักสูตรดานสาระการ

เรียนรูเกี่ยวกับการละเลนพื้นบาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาคือ วัฒนธรรม

และประเพณี จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 77.50 สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม จํานวน 30 

คน คิดเปนรอยละ75.00 และประวัติความเปนมา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70.00 ตามลําดับ 

ดานกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร สวนใหญตองการศึกษานอกสถานที่ จากแหลงการเรียนรู     

ในชุมชน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมาคือ การจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับเร่ืองราว

ในชุมชน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 45.00 การจัดกิจกรรมโดยครูรวมกับผูรูในทองถิ่น เทากับ 

การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และการสัมภาษณผูเฒา 

ผูแก ในชุมชน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 37.50 ตามลําดับ ดานการวัดและประเมินผล      

สวนใหญตองการการตรวจผลงาน (ใบงาน) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือ 

การทําโครงงาน เทากับ การตรวจแฟมสะสมงาน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และการ

ทดสอบโดยขอสอบ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ ดานผูประเมินสวนใหญ

ตองการใหครูผูสอน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาคือประเมินตนเอง เทากับ 

ผูปกครอง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.50 และเพื่อน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 

ตามลําดับ ดานเอกสารและใบงาน  สวนใหญตองการใหมีเนื้อหามากเพ่ือใหไดความรูเยอะ ๆ 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาคือ ใชตัวหนังสือที่อานงาย และภาษาที่เขาใจงาย 
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จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 72.50 และมีภาพประกอบสีสันสวยงาม จํานวน 27 คน คิดเปน   

รอยละ 67.50 ตามลําดับ 

          ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

              จากการศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียน พบวา นักเรียนตองการเรียนรูสาระ

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สําคัญในชุมชน ตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม

การศึกษา สวนในเอกสารและใบงานตองการใหมีการนําเสนอเปนการตูน 
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
          การเก็บรวบรวมขอมูล 

              การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยการสัมภาษณและการสนทนากลุม โดยสัมภาษณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 

3 จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน สนทนากลุมกับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน       

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 1 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน หัวหนา

ฝายวิชาการจํานวน 1 คน  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จํานวน  2  คน  และผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน   

         การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

             ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูอํานวยการเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และศึกษานิเทศก โดยจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด ตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน ประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

และประสบการณเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา วิเคราะหโดยใชสถิติ

คารอยละ (%) 

  จากผลการวิเคราะหพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 100.00 อายุ 56 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อายุ 50 ป จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 50.00 การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ตําแหนง 

ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 50.00 มีประสบการณการทํางาน 36 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ 

31 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญมีประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนา    

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ระบุเกี่ยวกับการจัดทํา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยใช       

ภูมิปญญาชาวบาน และสวนใหญมีประสบการณเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด
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การศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ระบุเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเร่ืองการเซ้ิงผาหมี่  

และแนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา 

          ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ องคประกอบที่จําเปนเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และ เนื้อหาสาระหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยการถายทอด      

ภูมิปญญาทองถิ่นของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และศึกษานิเทศก                

มีรายละเอียดดังนี้  

              1. ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมพบวา ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็น

สอดคลองกันวาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น              

มีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งเพราะภูมิปญญาเปนวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ การไดเรียนรูจะ

เสริมสรางความรู ความคิด และทักษะใหนักเรียนไดรูจักชุมชนของตนเอง เขาใจความเปลี่ยนแปลง

ของสังคม และมีทัศนคติที่ดีมีความภาคภูมิใจตอชุมชนของตนเอง ทําใหเห็นคุณคาของภูมิปญญา

จะไดมีการอนุรักษส่ิงที่ดีงามเหลานี้ใหคงอยูตลอดไป และสามารถนําความรูและประสบการณ    

ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางดี ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอยเอ็ดเขต 3 มีนโยบาย สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญามาใชในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน 

เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรโดยนําขอมูลทองถิ่นและภูมิปญญาในชุมชนเสลภูมิมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน ถือวาเปนแนวทางที่ดี เพราะเหตุผลที่วา ส่ิงเหลานี้เปนการแสดงถึงลักษณะเฉพาะ

ของทองถิ่นนั้น  

  2. องคประกอบในหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ พบวาผูใหสัมภาษณมี

ความคิดเห็นวาควรจะมี 1) จุดประสงคทั่วไปที่เนนใหเกิดกับตัวผูเรียนทั้ง 3 ดาน คือความรู ทักษะ

กระบวนการ และคุณธรรม ตัวอยางเชน การมีสัมมาคารวะ รูจักแกปญหา กลาแสดงออก ตองมี

วิธีการในการแสวงหาความรู และมีความรูเ ร่ืองราวในชุมชนของตนเอง เพื่อจะไดรูจักรัก            

เห็นคุณคา และ หวงแหนทองถิ่นของตนเอง 2) ดานเนื้อหา ควรจะมีเร่ือง ประวัติความเปนมาของ

ชุมชน ถิ่นกําเนิด ที่ต้ัง วิถีชีวิตของคนโบราณ อาชีพโบราณ วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ความเชื่อ

หรือส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ ปจจัยส่ี เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณที่เปนเอกลักษณของชุมชนนั้น และ

บุคคลสําคัญที่เปนแบบอยางที่ดี 3) โครงสรางหลักสูตร ตองดูใหเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 เนื้อหาไมมากเกินไป และจะใชเวลากี่ชั่วโมงตองดูใหเหมาะสมกับเนื้อหา       

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเนนการปฏิบัติ ตัวอยางเชน ออกไปสัมภาษณผูเฒาผูแกในชุมชน 

ใหนักเรียนไดไปสํารวจในชุมชน เชิญวิทยากร ผูรูจากภายนอกเขามาสอนนักเรียน นอกจากนั้นส่ือ

การเรียนรูตองเปนส่ือของจริง มีความทันสมัย นาสนใจ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนรู และควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนส่ือ เชน อินเตอรเน็ต  5) การวัดและประเมินผล ควร
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เนนการประเมินตามสภาพจริง ควรเนนกระบวนการ การปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ในการวัดและ

ประเมินผลตองกําหนดเกณฑในการประเมินใหชัดเจน ในการประเมินภาคทฤษฎีใชแบบทดสอบ 

และในภาคปฏิบัติใชประเมินจากการทําโครงงานของนักเรียน เพราะสามารถประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติของนักเรียนไดอยางครอบคลุม นอกจากนั้นควรประเมินความคิดเห็นของนักเรียนดวย เพื่อ

จะไดทราบถึงทัศนคติในการเรียนรูหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ และนอกจากครูแลวควรมีผูอ่ืน     

ไดรวมประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดวย เชน ตัวนักเรียนเอง ผูปกครอง เพื่อน และผูรู 

          ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการ

เรียนรูโดยการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และ

ศึกษานิเทศก มีรายละเอียดดังนี้  

  1. ปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอด        

ภูมิปญญาทองถิ่น พบวาผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรสวนใหญยังไมเขาใจวิธีการพัฒนา    

ที่ถูกตอง ไมสามารถถายทอดความรูใหแกครูได สงผลตอเนื่องไปถึงตัวนักเรียน แนวทางในการ

แกไขปญหา ก็คือบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนาที่ไปใหความรูแกครู ตองมีความชํานาญ 

เชี่ยวชาญในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรจึงจะสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกครูได 

  2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

ประมวลไดวา ควรจัดทําหลักสูตรโดยการสํารวจความตองการของสถานศึกษา ชุมชน และสํารวจ

ความสนใจของผูเรียน เพื่อนํามากําหนดองคประกอบของหลักสูตร ซึ่งจุดเนนที่สําคัญ คือ 

ขอเท็จจริงที่ดีงามในชุมชน ควรใหเรียนรูเพื่อนํามาปรับใชกับปจจุบัน ใหอดีตเปนบทเรียนของ

ปจจุบัน เพื่ออนาคตของสังคมที่ดีงามจะไดคงอยูตลอดไป  
          การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
                ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และผูปกครอง โดยจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ สถานภาพ และ

ความรูเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

วิเคราะหโดยใชคารอยละ (%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ  

     ชาย 

     หญิง 

 

4 

4 

 

50.00 

50.00 

รวม 8 100.00 

2. อายุ 

     ตํ่ากวา 30 ป 

     30 – 40 ป 

     41 – 50 ป 

     มากกวา 50 ป 

 

1 

1 

4 

2 

 

12.50 

12.50 

50.00 

25.00 

รวม  8 100.00 

3. การศึกษาสูงสุด 

     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก 

 

7 

- 

1 

 

87.50 

- 

12.50 

รวม  8 100.00 

4. อาชีพ 

     รับราชการครู 

     ครูโรงเรียนเอกชน 

 

3 

5 

 

37.50 

62.50 

รวม  8 100.00 

5. สถานภาพ 

     ผูบริหารสถานศึกษา   

     คณะกรรมการสถานศึกษา 

     หัวหนาฝายวิชาการ   

     ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

     ผูปกครอง 

 

1 

2 

1 

2 

2 

 

12.50 

25.00 

12.50 

25.00 

25.00 

รวม  8 100.00 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

6. ความรูเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู

สําหรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

     ไมมี 

     มี 

 

 

3 

5 

 

 

37.50 

62.50 

รวม 8 100.00 

 

          จากตารางที่ 13 พบวาผูรวมสนทนากลุมเปนเพศชาย เทากับ เพศหญิง จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญอายุ 41 – 50 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาอายุ

มากกวา 50 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และอายุ 30 – 40 ปเทากับอายุนอยกวา 30 ป 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ การศึกษาสูงสุดสวนใหญคือ ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

12.50 ตามลําดับ ดานอาชีพสวนใหญเปนครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.50 

รองลงมาคือขาราชการครู จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50 สถานภาพสวนใหญเปน

คณะกรรมการสถานศึกษา เทากับ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม เทากับผูปกครอง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาเปนผูบริหาร

สถานศึกษา เทากับ หัวหนาวิชาการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ดานความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสวนใหญมีความรู จํานวน    

5 คน คิดเปนรอยละ 62.50 โดยระบุคือ มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการทอเส่ือ การทอผา การสาน

อุปกรณเคร่ืองใช เคร่ืองมือจับสัตวน้ํา และเคยพัฒนาหลักสูตรการทําแหนมและไสกรอกอีสาน 

รองลงมาไมมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 37.50  

          ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ ของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหนาฝาย

วิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผูปกครอง ซึ่งมี    

ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 

              1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนที่แสดงถึงความเปนชุมชนเสลภูมิที่นักเรียนควรรูจัก

และเรียนรู พบวา ผูรวมสนทนากลุม สวนใหญตองการใหนักเรียนไดเรียนรูในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม

พื้นบาน อาชีพที่สําคัญในชุมชน เชน การทอเส่ือกก การทอผาไหม การจักสาน เคร่ืองมือและภูมิ
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ปญญาการจับสัตวน้ํา ความเช่ือและประเพณีฮีตสิบสอง ประวัติความเปนมา และสภาพ

ภูมิศาสตรของชุมชนเสลภูมิ  

  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในหลักสูตรเร่ืองชุมชนเสลภูมิ พบวาผูรวมสนทนากลุม ทุกทานพรอมที่จะใหความรวมมือ

และใหการสนับสนุน และทุกทานมีความเห็นตรงกันวาตองเนนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง 

นักเรียนตองลงพื้นที่ไปสํารวจในชุมชน การไปศึกษานอกสถานที่จากแหลงการเรียนรูในชุมชนจะ

ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจริง       มีประสบการณตรง และเขาใจในเนื้อหาไดงายข้ึน  

          ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหนา

ฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผูปกครอง 

เกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร 

  1. เกี่ยวกับจุดประสงคของหลักสูตร สรุปไดวา ผูรวมสนทนากลุมสวนใหญมีความ

คิดเห็นสอดคลองกันวาควรกําหนดจุดประสงคดังนี้ ใหนักเรียนมีความรูในเร่ือง ประวัติความ

เปนมา วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือที่สืบทอดกันมาของชุมชนเสลภูมิ ใหนักเรียนเกิดทักษะ

ในการแกปญหา การกลาแสดงออก มีทักษะในการออกสํารวจชุมชน เชน การสัมภาษณ และให

ผูเรียนมีเจตคติ คือ ภาคภูมิใจในทองถิ่น รูจักรักและหวงแหนทองถิ่นของตนเอง 

              2. เกี่ยวกับสาระการเรียนรูในหลักสูตร สรุปไดวา นักเรียนควรเรียนรูในเร่ืองตอไปน้ี         

1) ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ 2) สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมในชุมชน                

3) การละเลนพื้นบาน เชน เดินกะลา , ขาโถกเถก, เลนเตย, หมากเก็บ และอีตัก เปนตน 4) อาชีพ

การทอเส่ือ 5) ประเพณีฮีตสิบสอง ไดแก บุญกุมขาวใหญ , บุญผะเหวด, บุญบ้ังไฟ ,บุญขาว

ประดับดิน และบุญขาวสาก ในการจัดเนื้อหาควรคํานึงถึงผูเรียนซ่ึงเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ปที่ 3 ควรปรับเนื้อหาใหงายและไมควรมีเนื้อหามากเกินไป และเนื้อหาจะครอบคลุมทั้ง 5 สาระ   

ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะเปนหลักสูตรบูรณาการภายในกลุมสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเนื้อหาตองมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

  3. เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู สรุปไดวา ใหมีการไปศึกษานอกสถานที่จากแหลง    

การเรียนรูในชุมชน ใหนักเรียนไดไปสัมภาษณผูเฒาผูแก ผูรูที่รูเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ 

นอกจากนั้นตองใชส่ือที่ทันสมัย เชน อินเตอรเน็ต ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร เชิญผูรูในทองถิ่น

มาใหความรูแกนักเรียน ศึกษาจากใบความรูที่มีเนื้อหาเขาใจงาย มีภาพประกอบการรายงาน

เกี่ยวกับความรูที่ไดศึกษามา เรียนเร่ืองการละเลนพื้นบาน ตองไดทดลองเลนจริง  

  4. เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรู พบวาควรกําหนดเวลาให

สอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ประมาณ 15 -20 ชั่วโมง  
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  5. เกี่ยวกับแนวทางในการวัดและประเมินผล สรุปไดวา ควรกําหนดใหมีการทดสอบ

เกี่ยวกับเนื้อหา เชน ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ ฯลฯ มีการตรวจใบงาน เชน บันทึกจาก

การออกสํารวจชุมชน ประเมินการปฏิบัติจากการจัดทําโครงงานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จากการเขารวมกิจกรรม และการทํางานกลุม สวนผูที่จะรวม

ประเมินผล มีความเห็นสอดคลองกันวา ไดแก ครู ผูรูทองถิ่นที่รวมสอน นักเรียนประเมินกันเอง 

ประเมินตนเอง และผูปกครองรวมประเมิน 

  6. มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม วา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิควรกําหนด

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรตามที่รวมกันวิเคราะห เอกสารประกอบหลักสูตรควรมี

เนื้อหาที่งาย มีภาพประกอบที่นาสนใจ และมีสีสันที่สวยงาม ส่ือในการเรียนรูนอกจาก ส่ือของจริง

แลว ควรจะใชส่ือที่ทันสมัย เชน อินเตอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนมีวิธีสืบเสาะหาความรูไดกวางขวาง

ข้ึน และควรใชเทคโนโลยี เชน การถายภาพ การถายวีดีทัศน ในขณะที่นักเรียนลงมอืปฏิบติั เพือ่จะ

ไดนําภาพเหลานั้นมาเปนขอมูลยอนกลับใหนักเรียนไดเห็นภาพการเรียนรูของตนเอง และเปนการ

ประเมินตนเองไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่นํามาพัฒนาเปนหลักสูตรเรื่องชุมชนเสลภูมิจากผูรู
ทองถ่ิน  
              จากการสัมภาษณผูรูทองถิ่น สรุปไดวาเกี่ยวกับสาระของชุมชนเสลภูมิที่นักเรียนควร

ไดศึกษา คือเร่ือง ประวัติความเปนมาของชุมชน สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมในชุมชน อาชีพ    

ที่สําคัญในชุมชน ความเช่ือ และประเพณีตาง ๆ ที่ควรอนุรักษ วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรูที่จัด

ใหกับนักเรียนตองใหนักเรียนไดเรียนรูกับแหลงการเรียนรูจริง ตองใหผูรูในทองถิ่นมีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรู มีสวนรวมในการประเมินวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน เพราะการเรียนรู

กับผูรูในทองถิ่นจะทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงกับผูรูจริง ๆ เมื่อนักเรียนมีขอสงสัย ที่

ตองการจะรู สามารถสอบถามจากผูรูไดทันที ทําใหนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง และไดรับความรู

ตามที่ตองการ แตในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนนั้นผูรูทองถิ่นตองการใหครูผูสอน และผูวิจัย

รวมมือกันในการใหความรูแกนักเรียนดวยเพราะผูรูทองถิ่นนั้นมีความรูในเร่ืองตาง ๆ เปนอยางดี 

แตวิธีการที่จะถายทอดใหแกนักเรียนนั้น ผูรูทองถิ่นมีความเปนหวงวา นักเรียนจะไมเขาใจในสิ่งที่

ผูรูใหความรู ดังนั้นถาครูผูสอน และผูวิจัยรวมมือกัน จะทําใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จได

อยางดี และจะเกิดผลดีแกตัวนักเรียนอีกดวย  

  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสอบถามความตองการ
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ของผูเรียน การสัมภาษณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และศึกษานิเทศก การ

สนทนากลุมกับ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ คณะกรรมการสถานศึกษา 

หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ และการสัมภาษณผูรูทองถิ่น สรุปไดวา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุม

สาระการเรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน สงเสริมการเปน

พลเมืองดีใหแกผูเรียน และมีลักษณะที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการดวย 

(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544:3) ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูโดย

นําเอาภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูลทองถิ่นมารวมจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลอง และ

เหมาะสมกับสภาพและความตองการของผูเรียนและชุมชน เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอทองถิ่นที่

ตนเองอาศัยอยู เพื่อที่จะไดรูจักรัก เห็นคุณคา และ หวงแหนทองถิ่นของตนเอง และจากการศึกษา

ความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเห็นสอดคลอง

กันวาสมควรนําขอมูลในชุมชนเสลภูมิมาใชเปนสาระและเนื้อหาในหลักสูตร และคาดหวังให

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ และสามารถจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับ

เร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิ ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการในการทํางานกลุม การกลาแสดงออก การ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งในโรงเรียน 

และนอกสถานท่ี ใหผูรูทองถิ่นและครูผูสอนรวมกันเปนผูจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนไดฝกออก

สํารวจชุมชน ไดสัมภาษณผูเฒาผูแก และผูรูในทองถิ่น ควรวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

ใชวิธีการที่หลากหลาย โดยใหมีหลายฝายรวมกันประเมิน ผูวิจัยไดสรุปขอมูลจากทุกข้ันตอน      

ที่กลาวมา กําหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฉบับรางตอไป 

 
ผลการพัฒนาหลกัสูตร 

 
          การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลข้ันตอน   

ที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก 1) วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทย

เสลภูมิกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) สอบถามความตองการของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  3) สัมภาษณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และ

ศึกษานิเทศก 4) สนทนากลุมกับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ คณะกรรมการ

สถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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และผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ และ5) สัมภาษณผูรูทองถิ่น มาเปน

ประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง          

2.การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ และ3) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ผลปรากฏ

ดังนี้  
 
ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 
          จากผลการสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ นํามาพัฒนาโครงรางหลักสูตรประกอบดวย 

มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู   คําอธิบายรายวิชา  โครงสราง

หลักสูตร เวลาเรียน  แนวการจัดการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และแผนการ

จัดการเรียนรู  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานการเรียนรู 

                 สาระที่  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน ส.1.3(ขอ1) รูและปฏิบัติตนตาม

คําแนะนําเกี่ยวกับหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และหลักธรรมทางศาสนาที่

ตนนับถือในเร่ืองเกี่ยวของกับตนเอง กลุมเพื่อนและส่ิงแวดลอมใกลตัวเพื่อการอยูรวมกันไดอยาง

สันติสุข   

                 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน       

ส.2.1(ขอ3) รูและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในครอบครัว ทองถิ่น ตลอดจน

เอกลักษณที่สําคัญของชาติ รวมทั้งเคารพในความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่

แตกตางกันไปโดยปราศจากอคติ 

                 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส.3.2(ขอ1) รูและเขาใจการทํางานที่กอใหเกิด

รายไดทั้งการผลิตและการบริการ 

                 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  มาตรฐาน ส.4.1(ขอ 3) เขาใจประวัติความเปนมาของ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐานของการใชขอมูลอยางเปนระบบ 

                 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส.5.1(ขอ1) รูลักษณะทางกายภาพ หนาที่ และ

องคประกอบ เชิงภูมิศาสตรและสรรพส่ิง เขาใจความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในพื้นที่ใกลตัว 
  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
  หลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองชุมชนเสลภูมิ ใหผู เ รียนมีคุณลักษณะดานความรู 

ความสามารถ และตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู          

ที่คาดหวังดังนี้ 
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1.  รูและเขาใจประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ 
2.  รูและเขาใจสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 
3.  รูและเขาใจวิธีการเลนของการละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 
4.  รูและเขาใจประโยชนของการละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 
5.  รูและเขาใจวิธีการสรางผลงานจากภูมิปญญาการทอเส่ือในชุมชนเสลภูมิ 
6.  รูและเขาใจความหมายและเห็นความสําคัญของประเพณีฮีตสิบสองในชุมชน    

เสลภูมิ 

7.  สามารถทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิ 
  สาระการเรียนรู    

1.  ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ 

2.  สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 

3.  การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 

4.  อาชีพการทอเส่ือและผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชนเสลภูมิ 

5.  ประเพณีฮีตสิบสอง เชน บุญกุมขาวใหญ,บุญผะเหวด,บุญบ้ังไฟ,บุญขาว-       

ประดับดิน และบุญขาวสาก 

6.  การจัดทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิ 
  คําอธิบายรายวิชา   
     ศึกษา  สํารวจ  ฝกปฏิบัติ การศึกษาแหลงเรียนรู ออกไปสํารวจชุมชนในทองถิ่น มาใช

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  

สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเส่ือ ผลิตภัณฑ

จากเส่ือ  และความสําคัญของประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ  สามารถจัดทําโครงงานที่

เกี่ยวของกับเร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิ  รูจักกระบวนการแสวงหาความรู และกระบวนการแกปญหา  

มีเจตคติที่ดีตอทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู เพื่อที่จะไดรูจักรัก เห็นคุณคา และหวงแหนทองถิ่นของตน  
  โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา เรื่องชุมชนเสลภูมิ 
     หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดจัด

ประสบการณเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ใหนักเรียนไดเรียนรู ใชเวลาจํานวน 14 ชั่วโมง โดยประมาณ     

ดังรายละเอียดโครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน ในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

จํานวนชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที ่
 

สาระการเรียนรู 
ความรู ปฏิบัติ 

1 

เร่ืองเสลภูมิมทีี่มา 
- ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูม ิ 2 - 

2 

เร่ืองภูมิทัศนเสลภูมิ 

- สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม            

ทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 
1 1 

3 

เร่ืองเพื่อนเลนในวัยเยาว 
- การละเลนพืน้บานในชมุชนเสลภูม ิ 1 1 

4 

เร่ืองผลงานภูมิปญญา 
- อาชีพการทอเส่ือในชุมชนเสลภูมิ 1 1 

5 

เร่ืองประเพณีควรอนุรักษ 

- ประเพณีฮีตสิบสอง เชน 

   - บุญกุมขาวใหญ 

   - บุญผะเหวด 

   - บุญบ้ังไฟ 

   - บุญขาวประดับดิน 

   - บุญขาวสาก 

2 - 

6 

เร่ืองผลิตผลนกัคิด 

- การจัดทาํโครงงานเกีย่วกบัชุมชนเสลภูมิ 
1 3 

รวม 8 6 

 
         แนวการจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  การวัดและประเมินผล 
              เพื่อใหการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ ประสบความสําเร็จ

ตามจุดมุงหมาย จึงไดจัดแนวดําเนินการดังนี้  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความสนใจและสภาพของ

ผูเรียน เนนเรียนรูจากประสบการณจริง โดยการออกไปสํารวจชุมชน และฝกปฏิบัติทําโครงงาน 

เพื่อใหนักเรียนรูจักกระบวนการแสวงหาความรูและกระบวนการแกปญหาเนนกิจกรรมกลุม เพือ่ให

นักเรียนไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน จัดการเรียนรูโดย

ใหผูรูในทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอดความรูรวมกับครูในสถานศึกษา ใชส่ือที่ทันสมัย เพื่อ
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ความนาสนใจของบทเรียนจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรู

อยางมีความสุข โดยส่ือและแหลงเรียนรู ไดแก ผูรูทองถิ่น ใบความรู ใบงาน / แบบฝกหัด เกม / 

กิจกรรม ส่ืออิเล็กทรอนิกส มัลติมีเดีย อินเทอรเน็ต และแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี การวัดและ

ประเมินผล เนนการประเมินตามสภาพจริง ครู นักเรียน ผูรู และผูปกครอง มีสวนรวมในการ

ประเมิน โดยครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานความรูความเขาใจ : ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ทําแบบฝกหัด ตรวจใบงานกลุม ใบงานรายบุคคล  และสังเกตจากการรายงาน 2) ดาน

กระบวนการ : สังเกตจากการทํากิจกรรมกลุม ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และ       

3) ดานเจตคติ : ประเมินความคิดเห็นตอหลักสูตร  
          แผนการจดัการเรียนรู 
              การจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการดําเนินการตามหลักสูตร เปนการจัดการเพื่อให

ผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นจึงตองมีการดําเนินการตามข้ันตอน 

กระบวนการดังนี้ ในการจัดการเรียนรูไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และดําเนินการตามทีว่างแผน

ไว ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน  6  แผน ไดแก  

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 1 : เสลภูมิมีที่มา สาระเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา

ของชุมชนเสลภูมิ  

 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 2 : ภูมิทัศนเสลภูมิ สาระเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร

และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูม ิ  

 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 3 : เพื่อนเลนในวัยเยาว สาระเกี่ยวกับการละเลน

พื้นบานในชุมชน เสลภูมิ   

 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 4 : ผลงานภูมิปญญา สาระเกี่ยวกับ อาชีพการทอ

เส่ือในชุมชนเสลภูมิ  

 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 5 : ประเพณีควรอนุรักษ สาระเกี่ยวกับ ประเพณี     

ฮีตสิบสอง เชน บุญกุมขาวใหญ ,บุญผะเหวด ,บุญบ้ังไฟ,บุญขาวประดับดิน และบุญขาวสาก  

 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 6 : ผลิตผลนักคิด สาระเกี่ยวกับ การจัดทําโครงงาน

เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ  
 
ผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง 
          การประเมินหลักสูตรฉบับราง ประเมินกอนนําหลักสูตรไปทดลองใช โดยมี

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตร ผูเช่ียวชาญดานการสอนสังคม

ศึกษา และผูเช่ียวชาญดานขอมูลทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ เปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
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(IOC) พิจารณาความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตรฉบับราง ความสอดคลองระหวาง

องคประกอบในแผนการจัดการเรียนรู แนวดําเนินการตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู 

เนื้อหากับเวลาในแตละแผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาในแตละแผนการ

จัดการเรียนรู นําขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุงแกไข วิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) แลวนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง ผลการประเมินหลักสูตร

ฉบับรางโดยผูเช่ียวชาญพบวา คาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตรมีคาเทากับ 0.90 โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

  1. ความสอดคลองระหวางองคประกอบในหลักสูตรฉบับราง ไดแก มาตรฐานการ

เรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู  คําอธิบายรายวิชา โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน       

แนวการดําเนินการจัดการเรียนรู ส่ือ และแหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลการประเมิน

ของผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.67 ดังนั้นองคประกอบของหลักสูตรมีความ

สอดคลอง 

  2. ความสอดคลองระหวางแนวการดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแตละแผน ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 

0.67 ดังนั้นแนวการดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความ

สอดคลอง 

  3. ความสอดคลองระหวางสวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู 6 แผน ไดแก 

สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ 

/แหลงการเรียนรู การประเมินผล ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 

1.00 ดังนั้นสวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลอง 

  4. ความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับเวลาในแตละแผนการจัดการเรียนรู ผลการ

ประเมินของผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 ดังนั้นสาระการเรียนรูกับเวลา      

ในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลอง 

  5. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาในแตละแผนการจัดการเรียนรู    

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.67 ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูกับ

เวลา  ในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลอง 
 
ผลการปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 
          จากการตรวจสอบหลักสูตรฉบับรางโดยอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และการ

ตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของอาจารย       
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ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญมาสังเคราะห และนําขอมูลมาใชเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

ฉบับราง กอนนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทย    

เสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้มีประเด็นการปรับปรุงแกไขดังนี้  

  1. ปรับองคประกอบของหลักสูตร ในสวนตารางมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู ควรเพิ่มชื่อแผนหรือเนื้อหาไปในชองแรกของตารางเพื่อ

กํากับวา ในเน้ือหานั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน

เปนอยางไร และในสาระการเรียนรู เร่ืองอาชีพการทอเส่ือ ใหเพิ่มผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชน    

เสลภูมิ สวนคําอธิบายรายวิชาใหเพิ่มการศึกษาแหลงเรียนรู หรือออกไปสํารวจชุมชน และการ

สาธิต  ปรับโครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน ใหลดภาคทฤษฎี แตใหเพิ่มภาคปฏิบัติ ในแผนการ

จัดการเรียนรูแผนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 4  แผนละ   

1 ชั่วโมง เพื่อใหนักเรียนไดออกไปสํารวจชุมชน และเห็นสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนเสลภูมิ  

  2. ปรับวิธีการวัดและประเมินผล ดานความรูความเขาใจ เพิ่มการทดสอบกอนเรียน – 

หลังเรียน และทําแบบฝกหัดทายแผน 

     3. ปรับแผนการจัดการเรียนรู เพิ่มแผนที่จังหวัดรอยเอ็ดในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  

ปรับจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปน จากแผนที่ทางกายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นักเรียนสามารถ 1. อธิบายลักษณะสภาพภูมิประเทศ ของ

ชุมชนเสลภูมิได  2. ใชแผนผัง แผนที่ เพื่อคนหาขอมูลในพ้ืนที่ของชุมชนได 3. ยกตัวอยาง

ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชนเสลภูมิได และในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ควรปรับส่ือ

และแหลงเรียนรู ใหแยกกันใหชัดเจนวาอะไรคือส่ือ และอะไรคือแหลงการเรียนรู 

  จากผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ ฉบับรางกอนนําหลักสูตร

ไปทดลองใช โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยการตรวจสอบดวยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ประเด็นตาง ๆ ตามแบบประเมินคาความสอดคลอง พบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา ทุกประเด็น

มีความสอดคลอง คาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 มีการ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของผูเ ช่ียวชาญในดานองคประกอบของหลักสูตร        

ปรับวิธีการวัดและประเมินผล  ดานความรูความเขาใจ  ปรับจุดประสงคการเ รียนรู ใน                 

แผนการจัดการเรียนรู ดังนั้นจึงสรุปไดวาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ฉบับราง            

มีความเหมาะสมในการนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทย-  

เสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
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ผลการทดลองใชหลกัสูตร 
 

          ผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 21 

มกราคม ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551 โดยผูรูทองถิ่น ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู       

มีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรม การเรียนรู และใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ

หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ทุกแผน พบวา  
 
กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
          กอนการทดลองใชหลักสูตรผูวิจัยใชเวลา 1 วันในการทําความเขาใจกับนักเรียน

เกี่ยวกับการดําเนินการทดลองใชหลักสูตร และแนวการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมกลุมเปนหลัก 

เนื่องจากจะตองมีการทําโครงงานที่ใชความรวมมือ และกระบวนการทํางานของกลุม จึงตองให

นักเรียน   ทําความคุนเคยในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน และในการรวมกิจกรรมแตละคร้ังจะมีการ

สะสมคะแนนกลุม ใชกิจกรรมชื่อ “ดาวคนเกง” กลุมที่สามารถสะสมดาวไดจํานวนมากที่สุดจะ

ไดรับรางวัลทุกคนที่เปนสมาชิกกลุม ในการแบงกลุมนักเรียน จะใชการคละความสามารถทั้งเด็ก

เกง ปานกลาง และออน หลังจากนั้นใหนักเรียนทดสอบกอนเรียน 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 1 : เสลภูมิมีที่มา เร่ืองประวัติความเปนมาของชุมชน  

เสลภูมิ จัดการเรียนรูโดยครูผูสอนรวมกับผูวิจัย ดําเนินการดังนี้ ใหนักเรียนเลนเกมภาพปริศนา ซึ่ง

เปนภาพอนุสาวรียเจาเมืองเสลภูมิ ใหนักเรียนแตละกลุมผลัดกันทายวาเปนภาพอะไร เมื่อเฉลย

แลวครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเรื่องเจาเมืองเสลภูมิ ครูเลาประวัติความเปนมาของชุมชน    

เสลภูมิใหนักเรียนฟง เมื่อฟงจบใหนักเรียนแตละกลุมทําแผนผังความคิด (Mind Map) แลว

นําเสนอผลงาน หลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสนทนาสรุปเร่ืองราวประวัติความเปนมาของ

ชุมชนเสลภูมิอีกคร้ัง แลวใหนักเรียนแตละกลุมเขียนเรียบเรียงเนื้อหาเปนความเรียง พรอมทัง้ต้ังชือ่

เร่ืองที่เขียนและวาดภาพประกอบ แลวนําผลงานที่ไดจัดปายนิเทศเพื่อนําเสนอผลงาน และ

นักเรียนทําแบบฝกหัดทายแผน 

   จากการทํากิจกรรมพบวา กิจกรรมเกมเปนส่ิงที่สรางความสนใจในบทเรียนใหแก

นักเรียนไดเปนอยางดี เพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน แตภาพท่ีนํามานั้นนักเรียน  
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ไมรูจักวาเปนภาพอะไร บอกไดแตเพียงวาเปนอนุสาวรียที่ต้ังอยูที่ไหนเทานั้น นักเรียนสนใจและ

ต้ังใจฟงประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิที่ครูเลา กระตือรือรนและรวมมือกันทํากิจกรรมกลุม

เปนอยางดี และเมื่อนําเสนอแผนผังความคิด ทําใหเห็นวานักเรียนแตละกลุมเขาใจเร่ืองประวัติ

ความเปนมาของชุมชนเสลภูมิที่ครูเลา แตเม่ือใหนักเรียนแตละกลุมเขียนเรียบเรียงเน้ือหาเปน

ความเรียง พบวาสามารถเขียนได แตเนื้อหาที่เขียนอาจจะผิดพลาดไปบาง และนักเรียนอยูชั้น

ประถมศึกษา ปที่ 3 การเขียนสรุปความอาจยังทําไดไมดี แตดูจากภาพรวมก็ถือวาใชได  

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 2 : ภูมิทัศนเสลภูมิ เร่ืองสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม            

ทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ เมื่อครูแจงจุดประสงคแลวครูติดปายคําขวัญอําเภอเสลภูมิ ที่ยัง 

ไมสมบูรณ แลวใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันตอทีละสวน หลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน

สนทนาสรุปจุดเดนของอําเภอเสลภูมิจากคําขวัญวามีอะไรบาง และใหนักเรียนชวยกันระดม

ความคิดวา ถาจะศึกษาเร่ืองสภาพภูมิศาสตรในชุมชนของเรา จะมีวิธีการศึกษาไดอยางไรบางโดย

ทําเปนผังใยแมงมุม แลวออกมานําเสนอ ครูกระตุนนักเรียนใหสนใจวิธีการศึกษาเร่ืองสภาพ

ภูมิศาสตรในชุมชนของเรา โดยการเปดเว็บไซด ใหนักเรียนจับคูกัน และพานักเรียนไปหอง

คอมพิวเตอร เรียนรูจากการเปดเว็บไซด “thaigoogleearth.com” โดยจะมีใบงานใหนักเรียนตอบ

คําถามดวย หลังจากนั้นครูพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหนักเรียนไดเห็นสภาพ           

ภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน พรอมทั้งใหนักเรียนทําใบงานที่ครูแจกให    

สุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน นําผลงานทั้งหมดจัดบอรด “ภูมิทัศนเสลภูมิ” 

  จากการทํากิจกรรมพบวา นักเรียนสามารถเติมคําขวัญไดครบและนักเรียนสามารถ

บอกจุดเดนของชุมชนเสลภูมิได ในการระดมสมองเพ่ือบอกวิธีการศึกษาสภาพภูมิศาสตรในชุมชน

มีอยู 1 กลุมที่ไมเขาใจคําส่ังวาใหทําอะไร จึงตอบไมถูกตอง แตอีก 4 กลุมสามารถตอบได  ในการ      

ไปเรียนที่หองคอมพิวเตอรโดยการเปดเว็บไซด “thaigoogleearth.com” เปนเร่ืองยากมากสําหรับ

นักเรียน จึงขอใหครูคอมพิวเตอรชวยดูแล เนื่องจากนักเรียนสวนใหญไมเคยมีประสบการณ       

การเปดเว็บไซด เปนเหตุใหนักเรียนเปดเว็บไซดไมเปน ครูตองคอยชวยเหลืออยางมาก แตนักเรียน

ก็ต่ืนตัวกับการเรียน เพราะเปนส่ิงที่ไมเคยไดปฏิบัติมากอน สวนการไปศึกษานอกสถานที่ นักเรียน

ต่ืนเตนและสนใจมาก เพราะเปนการเรียนนอกสถานที่คร้ังแรกของนักเรียน และทําใหนักเรียนเห็น

สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมของชุมชนไดชัดเจนข้ึน  

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 3 : เพื่อนเลนในวัยเยาว เร่ืองการละเลนพื้นบานในชุมชน   

เสลภูมิ ครูติดบัตรคําศัพทที่เปนชื่อการละเลนพื้นบานหลาย ๆ ชนิด แลวสนทนากับนักเรียนวา 

“นักเรียนรูหรือไมวาคําศัพทเหลานี้เปนช่ือของอะไร” ใหแตละกลุมชวยกันระดมสมองวาการละเลน

พื้นบานที่นักเรียนรูจักมีอะไรบาง โดยทําเปนผังใยแมงมุม ใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน 
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กลุมที่มีชื่อการละเลนพื้นบานที่แตกตางจากกลุมอ่ืน ตองใหกลุมนั้นอธิบายใหเพื่อนฟง              

ถึงการละเลนชนิดนั้น หลังจากนั้นใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการละเลนพื้นบานในชุมชน   

เสลภูมิ กลุมละ 2 อยางไมซ้ํากัน แลวใหนักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบาย วิธีเลนพรอมทั้งสาธิต 

ใหเพื่อนดู  จากนั้นแตละกลุมเลือกการละเลนพื้นบานที่ชอบมา 1 อยาง แลวใหนักเรียนกลุมอ่ืน ๆ 

ไดรวมกันเลน และรวมกันสรุปประโยชนของการละเลนพื้นบาน และทําแบบฝกหัดทายแผน  

  จากการทํากิจกรรมพบวา ความรูพื้นฐานเร่ืองการละเลนพื้นบานของนักเรียนมีมาก

พอสมควร เพราะนักเรียนสามารถบอกชื่อการละเลนพื้นบานไดหลายชนิด แตจากการสังเกต    

ตอนที่นักเรียนศึกษาใบความรู นักเรียนหลายคนไมสนใจอานใบความรู เพราะอานหนงัสือไมคลอง

อยางไรก็ตามนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเลน และเลนได เพราะการละเลนหลายชนิดนักเรียน

รูจักแลว ในการนําเสนอของแตละกลุม สามารถทําได สวนกิจกรรมท่ีใหแตละกลุมรวมกันเลน

นักเรียนสนุกสนานมาก กระตือรือรน นักเรียนรวมมือและใหความสนใจ สังเกตไดจาก สีหนา 

ทาทาง และการเลนของนักเรียน นักเรียนสามารถสรุปประโยชนของการละเลนพื้นบานได  

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 4 : ผลงานภูมิปญญา เร่ืองอาชีพการทอเส่ือและ

ผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชนเสลภูมิ ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในชุมชน 

ครูยกตัวอยาง อาชีพการทอเส่ือ ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมสมองวาอาชีพการทอเสื่อมี

ความสําคัญอยางไร ครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูอาชีพการทอเส่ือ และเสนอ

กิจกรรมภูมิปญญาตายาย นักเรียนเตรียมต้ังคําถามสําหรับกิจกรรม ภูมิปญญาตายาย โดยบันทึก

ลงในใบงานที่ครูแจก และนําคําถามมารวมกันพิจารณาโดยครูใหคําแนะนํา แลวจึงนําคําถาม    

ไปใชเปนแนวทางในการสอบถามผูรู ครูพานักเรียนไปเรียนรูที่แหลงเรียนรูชุมชน “ศูนยพัฒนา

อาชีพทอเส่ือกกลายขิด” ใหนักเรียนแตละกลุมนําคําถามที่เตรียมไวไปสอบถามผูรู และใหผูรูสอน

นักเรียนลองปฏิบัติดู ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามผูรู แลวสรุปเปน

ผลงานของหอง โดยการเขียนพรรณนา ครูจัดทําขอมูลที่รวบรวมของหอง เปนเอกสารความรู แจก

ใหนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนทําช้ินงานการสานแบบงาย ๆ คนละ 1 ชิ้นงาน หลังจากนั้น     

จัดบอรด “ภูมิปญญาตายาย” เพื่อนําเสนอผลงานของนักเรียน 

  จากการทํากิจกรรมพบวา ในการเตรียมคําถามของนักเรียน นักเรียนแตละกลุม

สามารถตั้งคําถามไดเปนอยางดี แตคําถามที่ต้ังนั้นอาจไมเรียงลําดับกอนหลัง ครูตองชวยกําหนด

กรอบใหและช้ีแนะใหเรียงลําดับความสําคัญ เมื่อไดไปศึกษาแหลงเรียนรูชุมชน “ศูนยพัฒนาอาชพี

ทอเส่ือกกลายขิด” นักเรียนใหความสนใจมาก ที่ศูนยใหการตอนรับอยางดี และเปนกันเองมาก ทํา

ใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน แตในขณะที่นักเรียนตองเปนคนถามผูรู สังเกตไดวานักเรียน        

มีความต่ืนเตน และประหมา แตก็สามารถถามไดตามที่แตละกลุมวางแผนไว ผูรูไดสอนใหนักเรียน
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ไดลองปฏิบัติดู นักเรียนชอบและสนใจมาก อยากลองทํากันทุกคน หลังจากที่กลับมาจากศูนย

นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาที่ไดจากการศึกษามาไดเปนอยางดี ชวยกันสรุปตามคําตอบที่นักเรียน

รวบรวมมาได  การลงมือทําชิ้นงานการสานแบบงาย ๆ ไมใช  เร่ืองงายสําหรับนักเรียน ชิ้นงานที่

เสร็จสมบูรณอาจไมสวยนัก แตก็ถือวาใชไดที่สามารถทําชิ้นงานไดเสร็จสมบูรณ  

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 5 : ประเพณีควรอนุรักษ เร่ือง ประเพณีฮีตสิบสอง เชน 

บุญกุมขาวใหญ บุญผะเหวด บุญบ้ังไฟ บุญขาวประดับดิน และบุญขาวสาก ครูนําภาพประเพณีที่

สําคัญ ๆ เชน ประเพณีเขาพรรษา มาใหนักเรียนดูและรวมกันสนทนาเร่ืองประเพณีที่นักเรียนรูจัก 

ติดบัตรคําศัพท “ประเพณีฮีตสิบสอง” แลวใหนักเรียนลองอธิบายตามความเขาใจ ใหนักเรียนแต

ละกลุมศึกษาใบความรูเร่ือง ประเพณีฮีตสิบสอง กลุมละ 1 ประเพณี  และใหสรุปความรูที่ไดเปน

แผนผังความคิดแลวออกมานําเสนอ ครูกระตุนนักเรียนใหเกิดความรูสึกอยากศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

ครูเสนอกิจกรรม ผูเฒาเลาใหฟง นักเรียนเตรียมต้ังคําถามสําหรับสอบถามผูรู เชิญผูรูมาใหความรู

เกี่ยวกับเร่ือง ประเพณีฮีตสิบสอง วิธีปฏิบัติ ชวงเวลาในการปฏิบัติ ใหนักเรียนซักถามตามคําถาม

ที่เตรียมไว และบันทึกขอมูลลงในใบงาน ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายแผน 

  จากการทํากิจกรรมพบวา เมื่อนักเรียนไดดูภาพประเพณีเขาพรรษานักเรียนใหความ

สนใจมาก เพราะเปนประเพณีที่นักเรียนสวนใหญรูจัก แตเมื่อพูดถึงประเพณีฮีตสิบสอง นักเรียนไม

รูจักคํานี้ ครูจึงตองอธิบาย และใหนักเรียนศึกษาใบความรู แลวใหนักเรียนสรุปเปนแผนผัง

ความคิด นักเรียนแตละกลุมรวมมือกันทํากิจกรรมดีมากและสามารถสรุปความรูเปนแผนผัง

ความคิดได ทําใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับประเพณีฮีตสิบสอง และในการเตรียมคําถาม

ของนักเรียนแตละกลุม สามารถต้ังคําถามไดอยางดี จะมีเพียงบางคําถามที่นักเรียนอยากรูจริง ๆ 

แตอาจไมเกี่ยวกับประเพณีฮีตสิบสอง ครูใหคําแนะนํา เม่ือเชิญผูรูมาใหความรูแกนักเรียน 

นักเรียนใหความสนใจมาก ผูรูใหความเปนกันเอง ตอบคําถามนักเรียนแบบเลาใหฟง จากการ

สังเกต ผูวิจัยเห็นวานักเรียนฟงอยางต้ังใจ แตจากการสอบถามนักเรียนเพิ่มเติม จึงทราบวา 

ประเพณีบุญผะเหวด บุญขาวประดับดิน และบุญขาวสาก นักเรียนยังไมเขาใจเทาที่ควร เพราะผูรู

มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองเหลานี้ จึงเลาเร่ืองราวยาวมาก นักเรียนจึงไมสามารถจับใจความสําคัญ

ของประเพณีเหลานี้ได   

  แผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 6 : ผลิตผลนักคิด เร่ืองการจัดทําโครงงานที่มีเร่ืองราว

เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ ทบทวนความรูที่นักเรียนไดรับจากการเรียนเร่ืองชุมชนเสลภูมิที่ผานมา โดย

เลนเกมแฟนพันธุแทเสลภูมิ ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมความคิดวาถาพูดถึงคําวา 

“โครงงาน” นักเรียนคิดถึงอะไรบาง ใหนักเรียนศึกษาใบความรู เร่ือง การจัดทําโครงงาน ครูและ

นักเรียนสรุปรวมกันถึงการจัดทําโครงงานที่เหมาะสมกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม คือโครงงานประเภทสํารวจ และวิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน ใหนักเรียนแตละกลุม

ปฏิบัติตามใบงานที่ครูแจกให โดยเร่ิมจากเสนอเร่ืองที่ตองการศึกษาเพื่อนํามาเปนหัวขอในการทํา

โครงงาน เขียนเคาโครงยอของโครงงาน แตละกลุมนําเสนอเคาโครงยอของโครงงานใหครูและ

เพื่อนฟง พรอมกับรับฟงขอเสนอแนะ และปรับปรุงเคาโครงยอใหถูกตองสมบูรณ นักเรียนปฏิบัติ

ตามแผนการจัดทําโครงงานที่วางไว ซึ่งในสวนนี้ ครู ผูรู และผูวิจัย จะคอยสังเกตเพื่อประเมิน

ความสามารถในดานกระบวนการทําโครงงานของแตละกลุม จากนั้นครู ผูรู และผูวิจัยจะคอยให

คําแนะนําเพิ่มเติม จากนั้นในช่ัวโมงสุดทายของแผนนี้ จะใหนักเรียนนําเสนอโครงงานโดยจัดเปน

นิทรรศการ ประเมินโครงงานโดย ครู ผูรู และผูวิจัย ในสวนที่เหลือคือ ดานช้ินงาน และดานการ

นําเสนอผลงาน พรอมกับใหขอเสนอแนะที่ถูกตอง และรวมกันอภิปรายถึงประโยชนจากการเรียน

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

  จากการทํากิจกรรมพบวา กิจกรรมเกมสามารถสรางความสนใจในบทเรียนไดเปน  

อยางดี นักเรียนชอบทุกคน และเมื่อใหแตละกลุมระดมสมองคิดถึงคําวาโครงงาน นักเรียนแตละ

กลุมสามารถคิดไดอยางหลากหลายมาก ในการศึกษาใบความรูนักเรียนใหความสนใจ เพราะเปน

เร่ืองที่ใหมที่นักเรียนยังไมเคยไดปฏิบัติ นักเรียนมีความรูเร่ืองโครงงานอยูบาง แตไมเคยทํา

โครงงาน  ในการเสนอหัวขอแตละกลุมก็สามารถเสนอไดอยางนาสนใจ และไมซ้ํากัน แตจะมี

ลักษณะคลายกันบาง ในการเขียนเคาโครงยอของโครงงานหลายกลุมเขียนไดดี แตมีบางหัวขอ

เทานั้นที่นักเรียนไมเขาใจ แตเมื่อครูใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถทําได จากการสังเกต

กระบวนการทํางานของนักเรียนแตละกลุม จะเห็นวาสวนใหญจะดําเนินการตามแผนที่วางไว และ

ต้ังใจทํางานมาก ตรงตอเวลา แบงหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางดี และในการจัดนิทรรศการ เพื่อ

นําเสนอผลงานนั้น หลายกลุมทําช้ินงานไดนาประทับใจ มีความคิดสรางสรรค สวยงาม ในการ

นําเสนอผลงาน สวนใหญทําไดไมดีเทาที่ควร เพราะนักเรียนไมเคยชินกับการพูดหนาชั้นเรียน จึง

ทําใหไมมั่นใจ พูดแลวหัวเราะตลอดเวลา ประเมินความสามารถในการทําโครงงานโดยครู ผูรู

ทองถิ่น และผูวิจัย พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน อยูในระดับสูง 4 

กลุม และมีความสามารถในการทําโครงงาน อยูในระดับปานกลาง 1 กลุม 

  ในการจัดการเรียนรูทุกแผน ผูวิจัยใชส่ือเทคโนโลยี เชน กลองถายรูปดิจิตอลเพื่อ

บันทึกภาพเคล่ือนไหวในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนํามาเปนขอมูลยอนกลับใหกับนักเรียนไดชม   

การปฏิบัติที่ผานมา ประเมินผลการฝกปฏิบัติของเพื่อนและตนเอง และรวมแสดงความคิดเห็น

นอกจากนั้นยังใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชน

เสลภูมิเกี่ยวกับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ หลังการ
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จัดการเรียนรูทุกคร้ัง พบวานักเรียนใหความสนใจ และนําขอมูลยอนกลับที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง

ในกิจกรรมตอไป 

 
ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 
          ผลการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา ปที่ 3 โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ 

เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 มีครูผูสอน ผูรูทองถิ่น ผูวิจัยและผูปกครองนักเรียน รวมประเมิน

หลังการใชหลักสูตร โดยการประเมินผลนักเรียน 3 ดาน คือ 1) ผลการเรียนรู เร่ืองชุมชนเสลภูมิ                

2) ความสามารถในการทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิ โดยมีครูผูสอน ผูรูทองถิ่น และผูวิจัย

ประเมินรวมกัน 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร และมีการสอบถามความคิดเห็นของ

ผูรูทองถิ่น ครูผูสอน และผูปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ โดยมีผลการ

ประเมินดังนี้  
 
ผลการประเมินหลังการใชหลักสูตร 
          การประเมินหลังการใชหลักสูตร โดยการประเมินผลนักเรียน 3 ดาน คือ 1) ผลการ

เรียนรู เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 2) ความสามารถในการทําโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ โดยมี

ครูผูสอน ผูรูทองถิ่น และผูวิจัยประเมินรวมกัน และ3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร 

และมีการสอบถามความคิดเห็นของผูรูทองถิ่น ครูผูสอน และผูปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ โดยมีผลการประเมินดังนี้  
 
ผลการประเมินผลการเรียนรูเรื่องชุมชนเสลภูมิ 
          การประเมินผลการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู (กอนเรียน – หลังเรียน) จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน 

ตอนที่ 1 เปนขอสอบแบบเลือกตอบ มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ คะแนน 15 คะแนน และ

ตอนที่ 2 แบบอัตนัย (ขอเขียน) จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็มขอละ 3 คะแนน รวม 15 คะแนน ดังนั้น

แบบทดสอบชุดนี้มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นําผลการประเมินกอนการใชหลักสูตรเปรียบเทียบกับ

หลังการใชหลักสูตร สรุปไดดังรายละเอียดในตารางที่ 15  
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ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ กอนและหลังการใช   

                 หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวย       

                  t – test     แบบ Dependent    

การใช
หลักสูตร 

จํานวน
นักเรียน 

(n) 

คะแนน
เต็ม X  S.D. t Sig. 

กอนการใช

หลักสูตร 
40 30 13.60 4.08 

หลังการใช

หลักสูตร 
40 30 21.05 4.18 

-23.719 .000** 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

       

    จากตารางที่ 15 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ของนักเรียนกอน

การทดลองใช และหลังการทดลองใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย โดยคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรูหลังการทดลองใชหลักสูตร          

( X  = 21.05, S.D.= 4.18) สูงกวาคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรูกอนการทดลองใชหลักสูตร               

( X  = 13.60 ,S.D.= 4.08)  

          ในการประเมินผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ซึ่งไดประเมินครอบคลุมตามผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง เมื่อนําผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิของนักเรียนมาพิจารณาตามผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง นักเรียนมีคะแนนดังรายละเอียดในตารางที่ 16  

 

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย X  และรอยละ (%) ของคะแนนจากการประเมินผลการเรียนรู เร่ือง 

                  ชุมชนเสลภูมิ ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

X  S.D. X (%) 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คะแนน
เต็ม (30)    

ลําดับ
ที่ 

1.รูและเขาใจประวัติความเปนมา 

ของชุมชนเสลภูมิ 
6 4.95 0.93 82.50 1 

2.รูและเขาใจสภาพภูมิศาสตร

และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ

ของชุมชนเสลภูมิ 

7 5.50 1.13 78.57 2 
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คะแนนเฉลี่ย 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คะแนน
เต็ม (30)     X  S.D. (%) 

ลําดับ
ที่ 

3.รูและเขาใจวิธีการเลน และ       

เห็นประโยชนของการละเลน

พื้นบานในชุมชนเสลภูม ิ

7 5.25 1.14 75.00 3 

4.รูและเขาใจวิธีการสรางผลงาน

จากภูมิปญญาการทอเสื่อใน

ชุมชนเสลภูม ิ

5 3.50 1.04 70.00 4 

5. รูและเขาใจความหมายและ      

เห็นความสําคัญของประเพณี        

ฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูม ิ

5 3.00 0.93 60.00 5 

 

          จากตารางที่ 16 พบวา คะแนนผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิของนักเรียนเมื่อแยก

ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนมีคะแนนเปนลําดับที่ 1 ในผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ 1 รูและ

เขาใจประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.95 คิดเปนรอยละ 82.50 

รองลงมาลําดับที่ 2 คือผลการเรียนรูที่ 2 รูและเขาใจสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.50 คิดเปนรอยละ 78.57 และนักเรียนมีคะแนน

เปนลําดับสุดทายในผลการเรียนรูที่ 5 รูและเขาใจความหมายและเห็นความสําคัญของประเพณี   

ฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00 คิดเปนรอยละ  60.00  

 
ผลการประเมินดานความสามารถในการทําโครงงานท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ 
          การประเมินความสามารถ ในการทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิของนักเรียน        

ซึ่งประเมินเปนแบบกลุม มี 5 กลุม กลุมละ 8 คน ประกอบดวยโครงงาน 1. การทอผาในชุมชน  

ของฉัน  2.  ประเพณีออกพรรษาของบานเฮา 3.  ผักพื้นบานอีสานของเรา 4.  สถานที่สําคัญ      

ในชุมชนเสลภูมิ และ5. ปลาในแมน้ําชี ที่ประเมินโดยผูรูทองถิ่น ครูผูสอน และผูวิจัย ประเมิน

ความสามารถของนักเรียนในการทําโครงงาน ดานกระบวนการ ดานชิ้นงาน และดานการนําเสนอ

ผลงาน  ใชเกณฑความสามารถ 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และตํ่า มีผลการประเมินดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินความสามารถ ในการทําโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูมิของ 

                 นักเรียนซ่ึงประเมินเปนแบบกลุม 

รายการประเมนิ 

ดาน

กระบวนการ

(12) 

ดานชิ้นงาน 

(12) 

ดานการ

นําเสนอ

ผลงาน 

(6) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ชื่อโครงงาน 

กา
รว
าง
แผ
นก
าร
ทํา
งา
น 

กา
รแ
บง
หน
าที่
คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

กา
รทํ
าต
าม
หน
าท
ี่ที่รั
บผิ
ดช
อบ

 
กา
รต
รง
เว
ลา

 
ชื่อ
เรื่อ

ง 
เนื
้อห
าส
าร
ะข
อง
ชิ้น
งา
น 

คว
าม
คิด
สร
าง
สร
รค
 

คว
าม
สว
ยง
าม

 
กา
รร
าย
งา
นป

าก
เป
ลา

 

กา
รต
อบ
ขอ
ซัก
ถา
ม 

รวม 

(30) 

ระดับ

ความ 

สามารถ 

ลําดับ

ที ่

1.การทอผาในชุมชน

ของฉัน 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 สูง 1 

2. ประเพณีออกพรรษา

ของบานเฮา 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 27 สูง 1 

3. ผักพื้นบานอีสาน 

ของเรา 
3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 26 สูง 3 

4. สถานที่สําคัญใน

ชุมชนเสลภูม ิ
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 25 สูง 4 

5. ปลาในแมน้ําช ี 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 20 
ปาน

กลาง 
5 

รวม 14
 

12
 

12
 

10
 

15
 

14
 

13
 

13
 

12
 

10
 

125 - - 

X  2.
80

 
2.
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2.
40

 
2.

00
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00
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S.D. 0.
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0.
00

 
0.

45
 

0.
55

 
0.

55
 

0.
55
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00

 

2.
92

  

 
 

ลําดับที ่ 2 8 6 9 1 2 4 4 6 9 - - - 
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  จากตารางที่ 17 พบวา ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนแบงเปน 2 ระดับ 

คือ ความสามารถในการทําโครงงานระดับสูง จํานวน 4 กลุม คือ โครงงานเร่ือง การทอผาในชุมชน

ของฉัน ประเพณีออกพรรษาของบานเฮา ผักพื้นบานอีสานของเรา และสถานท่ีสําคัญในชุมชน  

เสลภูมิ ตามลําดับ และความสามารถในการทําโครงงานระดับปานกลาง จํานวน 1 กลุม คือ 

โครงงานเร่ืองปลาในแมน้ําชี  เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบวา นักเรียนมีคะแนน การต้ัง 

ชื่อเร่ือง สูงที่สุด ( X  = 3.00, S.D. = 0.00 ) รองลงมาคือ การวางแผนการทํางาน และเนื้อหาสาระ

ของช้ินงาน เทากัน ( X  = 2.80, S.D. = 0.45 ) และลําดับสุดทายคือ การตอบขอซักถาม ( X  = 

2.00, S.D. = 0.00 ) 

  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสอบถามความคิดเห็นของผูรูทองถิ่น และครูผูสอน เกี่ยวกับ

ความสามารถในการทําโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

          จากการสอบถามความคิดเห็นของผูรูทองถิ่น เกี่ยวกับความสามารถในการทํา

โครงงานเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิของนักเรียน พบวา การสืบคนขอมูลของนักเรียนเกีย่วกบัเร่ืองทีก่ลุม

ศึกษา ยังไมสมบูรณเทาที่ควร แตนักเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สืบคนขอมูลมาได

เทานี้ ถือวาดีมากแลว และมีวิธีการสืบคนขอมูลที่หลากหลายดวย ทั้งหาจากอินเตอรเน็ต ถามจาก

ผูใหญ และคนหาในหนังสือ เด็กระดับนี้สามารถทําโครงงานไดขนาดนี้ถือวาเกงมาก ๆ  

          ความคิดเห็นของครูผูสอนสรุปไดวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไมเคยมี

ประสบการณในการทําโครงงานมากอน สามารถทําโครงงานออกมาจนสามารถจัดเปนนิทรรศการ 

และสามารถนําเสนอผลงานของตนเองได ถึงแมวาการนําเสนอผลงานยังไมสมบูรณเทาที่ควร   

แตในดานของชิ้นงาน และการวางแผนการทํางาน ถือวาประสบความสําเร็จมาก แมวาในวิธีการ

ดําเนินการเก็บขอมูล หรือวิธีการเขียนขอมูลในช้ินงาน อาจยังเขียนไมถูกตองและยังเขียน           

ไมชัดเจนเทาที่ควร แตโดยภาพรวมทั้งหมด  ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเร่ืองราวที่กลุมของเขา

สนใจ เทานี้ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลวในการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3   

 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร 
          การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร 

เกี่ยวกับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ โดยใหนักเรียน

เขียนแบบเรียงความ โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามทายแผนทุกคร้ัง ผลการสอบถามความ

คิดเห็น มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  
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              ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความรูสึกชอบกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ครู 

ผูรูทองถิ่น และผูวิจัยจัดให กิจกรรมที่นักเรียนชอบที่สุดจะเปนกิจกรรมเกม การไปศึกษาแหลง

เรียนรูในชุมชน และการไดลองเลนการละเลนพื้นบาน นักเรียนใหความเห็นวาทีน่กัเรียนชอบเพราะ

การเรียนโดยกิจกรรมเหลานี้ทําใหมีความสนุกสนานในการเรียน รูสึกอยากเรียน และการไดไป

เรียนในสถานที่จริง ไดเห็นของจริง ไดพูดคุย สอบถามกับผูรูจริง ๆ ทําใหนักเรียนรูสึกวาส่ิงที่ตนเอง

เรียนนั้นมีคุณคา ทําใหเขาเขาใจในบทเรียนไดเปนอยางดี นอกจากนั้นกิจกรรมเหลานี้ยังเปนเร่ือง

ใหมสําหรับนักเรียน ทั้งในเร่ืองการไปศึกษานอกสถานที่ การทําโครงงาน ทําใหนักเรียนรูสึกวาเปน

เร่ืองที่นาสนใจมาก เพราะตนเองไมเคยไดปฏิบัติ พอไดลงมือปฏิบัติแลวรูสึกวาชอบมาก อยาก

เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในหลาย ๆ วิชา 

  ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนใหความเห็นวาทั้งครูผูสอน ผูรูทองถิ่น และ

ผูวิจัย  ใหความเปนกันเองกับตัวนักเรียนมาก ใจดี สอนสนุก ทําใหนักเรียนกลาที่จะถามเวลาที่

สงสัย หรืออยากรูอะไรเพิ่มเติมก็ไมกลัว เพราะเม่ือนักเรียนถามทั้งครูผูสอน ผูรูทองถิ่น และผูวิจัย 

ก็พยายามที่จะตอบคําถามเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ซึ่งยิ่งเพิ่มความนาสนใจในบทเรียน เพราะ

ครูผูสอน ผูรูทองถิ่น และผูวิจัย สามารถสรางบรรยากาศท่ีเหมาะแกการเรียนรูของนักเรียนไดเปน

อยางดี   ทําใหตัวนักเรียนนั้นอยากทํากิจกรรมทุกอยางที่ครูผูสอน ผูรูทองถิ่น และผูวิจัยใหทํา  

  ดานประโยชนที่ไดรับ นักเรียนใหความเห็นวาจากการที่นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองชุมชน     

เสลภูมิ นักเรียนไดรับประโยชนมากมาย ทั้งในเร่ืองความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชุมชน

เสลภูมิ ไดรูจักสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมในชุมชน เรียนรูเร่ืองการละเลนพื้นบาน และได

ทดลองเลน ทําใหเลนเปน ไดรูจักอาชีพการทอเสื่อกกและผลิตภัณฑจากเสื่อซ่ึงเปนผลงานของ   

ภูมิปญญาในทองถิ่น ไดเรียนรูประเพณีอีตสิบสอง และรูจักวิธีการทําโครงงาน นอกจากความรู    

ที่ไดรับ นักเรียนยังมีความรูสึกวา นักเรียนไดฝกการทํางานกลุมกับเพื่อน กลาแสดงออกในการ

นําเสนอผลงาน กลาที่จะสอบถามผูใหญ ไดฝกคิด และลงมือทํากับกิจกรรมที่ไมเคยไดทํา เชน 

การไปสํารวจชุมชน การสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ต การทําโครงงาน ทําใหนักเรียนรูสึกวาเร่ืองราว

ในชุมชนเสลภูมิยังมีเร่ืองนารูอีกมากมายที่เขายังไมรู และอยากที่จะเรียนรู ทําใหตัวนักเรียนรูสึก

ภูมิใจในความเปนคนในชุมชนเสลภูมิ และอยากที่จะอนุรักษส่ิงที่ดีงามเหลานี้ไว 

  สําหรับการสัมภาษณผูปกครองอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเร่ือง

ชุมชนเสลภูมิ สรุปไดวา การจัดการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิเปนเร่ืองที่ดี เพราะทําใหนักเรียนได

เรียนรูเร่ืองราวในชุมชนของตนเอง ใหรูวาในชุมชนนั้นมีเร่ืองราวที่นาสนใจที่ควรจะเรียนรูมากมาย 

จะทําใหตัวนักเรียนรูจักรัก หวงแหน และอนุรักษส่ิงที่ดีงามในชุมชนเอาไว นอกจากนี้ยังพบวา            
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ตัวนักเรียนมีความสนใจ เกี่ยวกับเร่ืองชุมชนเสลภูมิมากข้ึน จะศึกษาขอมูลในอินเตอรเน็ต และไป

ซักถามกับผูเฒา ผูแก ที่อยูที่บาน ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัวอีกดวย 

  ดานความคิดเห็นของผูรูทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สรุปไดวา 

การจัดใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมินั้นเปนเร่ืองที่จําเปนมาก เพราะเด็กรุนหลังไมมี

ความรูอะไรเก่ียวกับชุมชนของตนเองเลย ซึ่งถาปลอยใหเปนอยางนี้เร่ือยไป คิดวาคนที่อยูในชุมชน

เสลภูมิ ก็จะใชชีวิตอยูไปอยางนั้น แตไมไดรูสึกมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองเลย และเมื่อ

ไดเห็นเด็กรุนหลังไดเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ก็คิดวาสบายใจไดในระดับหนึ่งวา อยางนอยก็เร่ิมมี

เด็กรุนหลังไดเรียนรูเ ร่ืองราวของชุมชน และถามีการพัฒนาอยางตอเนื่องมีการเรียนรู ใน           

ทุกระดับชั้น จัดสาระที่ยากงายตามความเหมาะสม เช่ือวาส่ิงดีงามเหลานี้ ที่บรรพบุรุษสรางมา   

คงไมหายไปไหน แตจะคงกับชุมชนของเราตลอดไป 

  ดานความคิดเห็นของครูผูสอนสรุปไดวาหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิเปนหลักสูตร            

ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางที่นําขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียน      

ไดเรียนรูจากภูมิปญญาอยางแทจริง ทําใหหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความสมบูรณข้ึนจากการนําเร่ืองราวในทองถิ่นมาบูรณาการ และเปนหลักสูตร

บูรณาการ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ไดรับประสบการณตรง ไดฝกการทํางานเปนกลุม ได

ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรูใหม ๆ ที่ไมเคยไดลงมือทํา เชน การทําโครงงาน ทําใหนักเรียนได

เรียนรูกระบวนการในการทํางานกลุม และทําใหนักเรียนไดรูสึกภูมิใจในความเปนคนในชุมชน   

เสลภูมิของเขา หลักสูตรควรนําไปใชในระดับชั้นอ่ืน ๆ ดวยเพราะจะใหนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ 

ไดเรียนรูเร่ืองราวของชุมชนเสลภูมิเชนกัน  

 

ผลการปรับปรุงหลักสูตร  
          การปรับปรุงหลักสูตรเปนเร่ืองที่จะตองมีการดําเนินการเปนระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อใหได

หลักสูตรมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชอยางแทจริง ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง

ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดมีการประเมินกอนการนําไปทดลองใช โดย

ผูเชี่ยวชาญ และไดมีการปรับปรุงไปแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แตเม่ือนําหลักสูตรไปใช

พบวายังมีประเด็นที่จะตองปรับปรุงใบงานในแผนที่ 1 เสลภูมิมีที่มา จากการใหนักเรียนสรุป

ความรูที่ไดเปนความเรียง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อาจไมเหมาะกับการเขียนความเรียง 

เพราะยังขาดความสามารถในการสรุปความ ตองปรับโดยในการทํากิจกรรมครูตองชวยสรุป

เหตุการณสําคัญกอนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไรบาง เพื่อชวยในการเขียนความเรียงของ

นักเรียน และกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ภูมิทัศนเสลภูมิ ถาหองคอมพิวเตอร
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ไมพรอม ตองปรับเปนกิจกรรมอื่น และถานักเรียนยังไมคอยชํานาญในการใชคอมพิวเตอร ตองให

ครูคอมพิวเตอรเปนผูชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงจะประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

142 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
          การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and  Development : R& D)                 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 มีข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในดานการวิเคราะหหลักสูตร 

ศึกษาความตองการของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ และศึกษาขอมูล

ทองถิ่น 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 ) การทดลองใชหลักสูตร และ4) การประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ซึ่งไดจากการ

วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากผลการศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผล ผลการศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ จากบุคคลที่เกี่ยวของ

ไดแก ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรี

อรุณวิทยเสลภูมิ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูปกครองนักเรียน และสัมภาษณผูรูทองถิ่น

เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพการ    

ทอเส่ือและผลิตภัณฑจากเส่ือ และประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ นําขอมูลทั้งหมดที่รวบรวม

ไดมาสังเคราะหและนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ที่ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู   คําอธิบายรายวิชา โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน     

แนวการจัดการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู แลวนําไป

ใหผูเช่ียวชาญประเมินตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตรฉบับราง จากนั้นนําหลักสูตร        

ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 40 คน แลวประเมินผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูม ิ

ความสามารถในการทําโครงงาน สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และสัมภาณผูรูทองถิ่น 

ครูผูสอน และผูปกครอง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เคร่ืองมือสํารวจขอมูลพื้นฐาน 

ไดแก แบบสอบถามนักเรียน แบบสัมภาษณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และ  
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ศึกษานิเทศก ประเด็นสนทนากลุม และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางของผูรูทองถิ่น เกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมา สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเสื่อและ

ผลิตภัณฑจากเสื่อ และประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ 2) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองใช

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ และแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 แผน

ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา หลักสูตรมี

ความเหมาะสมในการนําไปทดลองใช  และ 3) เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตร ไดแก แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67     

มีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 – 0.50 และมีคา           

ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย และอัตนัย เทากับ 0.93 และ 0.90 ตามลําดับ  แบบประเมิน

ความสามารถในการทําโครงงาน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 

1.00  ดําเนินการเก็บขอมูลทุกข้ันตอนดวยตนเอง วิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ(%) คาเฉลี่ย 

( X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และt-test Dependent 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

         จากการดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

  1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

พบวา นักเรียนและผูเกี่ยวของตองการใหพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ มีความ

คาดหวังใหผู เ รียนไดเรียนรูเ ร่ืองราวในชุมชนของตนเอง ทั้งในเร่ือง ประวัติความเปนมา         

สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเส่ือ ผลิตภัณฑจากเส่ือ และ

ประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ และจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนศึกษานอกสถานที่ 

ลงสํารวจพื้นที่ในชุมชน ศึกษาใบความรู ลงมือปฏิบัติในใบงาน รายงานหนาช้ันเรียน สืบคนขอมูล

จากอินเตอรเน็ต รวมทั้งทําโครงงานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ มีผูรูทองถิ่นเขามารวมสอน 

และประเมินผล 

  2. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 พบวา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ประกอบดวย มาตรฐานการ

เรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู   คําอธิบายรายวิชา  โครงสรางหลักสูตร เวลา

เรียน  แนวการจัดการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู 

จํานวน 6 แผน ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ แผนที่ 1 เร่ืองเสลภูมิมีที่มา : ประวัติความเปนมาของ
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ชุมชนเสลภูมิ แผนที่ 2 เร่ืองภูมิทัศนเสลภูมิ : สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมในชุมชนเสลภูมิ 

แผนที่ 3 เร่ืองเพื่อนเลนในวัยเยาว : การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ แผนที่ 4 เร่ืองผลงาน     

ภูมิปญญา : อาชีพการทอเส่ือ และผลิตภัณฑจากเส่ือในชุมชนเสลภูมิ  แผนที่ 5 เร่ืองประเพณีควร

อนุรักษ : ประเพณีฮีตสิบสอง เชน บุญกุมขาวใหญ , บุญผะเหวด , บุญบ้ังไฟ ,บุญขาวประดับดิน ,

และบุญขาวสาก แผนที่ 6 เร่ืองผลิตผลนักคิด  : การจัดทําโครงงานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชน   

เสลภูมิ หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอง  

  3. ผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียน           

ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จํานวน 40 คน โดยผูวิจัย ครูผูสอน รวมกับผูรูทองถิ่น จัดการเรียนรูแบบ

กิจกรรมกลุม มีการสัมภาษณผูรูทองถิ่น มีการระดมความคิด รวมอภิปราย รายงาน สืบคนขอมูล

จากอินเตอรเน็ต มีการบรรยายและสาธิตการทอเส่ือ และผลิตภัณฑจากเส่ือ โดยผูรูทองถิ่น 

ออกไปสํารวจชุมชน และการทําโครงงานที่มีเ ร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ โดยครูใช ส่ือ              

ที่หลากหลาย เหมาะสมและทันสมัยกับกิจกรรมการเรียนรู ขณะทดลองใชหลักสูตร พบวา 

นักเรียนสนใจ รวมมือในการทํากิจกรรม สามารถสรุปเร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิ และสามารถทํา

โครงงานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิได  

  4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ พบวา       

ผลการเรียนรูของนักเรียนเร่ืองชุมชนเสลภูมิ กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร 

โดยมีคะแนนผลการเรียนรูเร่ืองประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิสูงที่สุด และตํ่าสุดเร่ือง

ประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการทําโครงงานอยูใน

ระดับสูง จํานวน 4 กลุมคือโครงงานเร่ืองการทอผาในชุมชนของฉัน ประเพณีออกพรรษาของ   

บานเฮา ผักพื้นบานอีสานของเรา และสถานที่สําคัญในชุมชนเสลภูมิ  และจํานวน 1 กลุม           

มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับปานกลาง คือโครงงานเร่ืองปลาในแมน้ําชี จาก    

ผลการประเมินภาพรวมในแตละดานของความสามารถในการทําโครงงาน ดานช้ินงาน มีคะแนน    

สูงที่สุด รองลงมาคือดานกระบวนการ และดานการนําเสนอผลงาน  และจากการสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ 

เกมการศึกษา การไปศึกษานอกสถานที่ และการไดลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมตาง ๆ เพราะ   

การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเขาใจบทเรียนงายข้ึน ดานบรรยากาศในการเรียนรู        

มีความสนุกในการเรียน ทําใหอยากรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครู ผูรู และผูวิจัยจัดให และดาน

ประโยชนที่ไดรับ ทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ ไดเรียนรู ไดทดลองปฏิบัติส่ิงใหม ๆ 
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รูสึกภาคภูมิใจ  ที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนเสลภูมิ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร 

เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 
 

อภิปรายผล 
 

         จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นํามาเพื่อการอภิปรายผลดังนี้  

 1. จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวานักเรียนและผูเกี่ยวของ มีความตองการให

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ และคาดหวังใหผูเรียนมีความรูในเร่ืองประวัติความ

เปนมา สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเส่ือ ผลิตภัณฑจากเส่ือ 

และประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ปจจุบันสังคมไทยไดเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุมาจากการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 

ไมใหความสําคัญกับเร่ืองจิตใจ จึงเกิดปญหากับสังคมไทยที่คนตองอยูกันอยางแกงแยงชิงดี      

ไมถอยทีถอยอาศัยเหมือนในอดีต ดังนั้นจําเปนตองเรงแกไขโดยแกที่คน เราตองพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ พอที่จะดํารงตนใหอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลงนี้อยางเปนสุข โดยต้ังอยูบนรากฐานของ

ความเปนไทย สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ไดบัญญัติ

ใหกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองมีความภูมิใจในความเปนไทย สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย มาตรา 23 (3) วรรคหนึ่ง ที่มุงให

นักเรียนมีความรูเร่ืองศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช        

ภูมิปญญาไทย และมาตรา 27 กําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระเก่ียวกับ

สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และใหสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกร   

ตาง ๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหผูเรียนไดใชกระบวนการในการแสวงหาความรูขอมูล

ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆในชุมชนตามมาตรา 29 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 13 - 33) และจากการศึกษาความตองการ พบวา 

ตองการใหผูรูทองถิ่นรวมสอน และประเมิน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาควรเปด

โอกาสใหผูรูทองถิ่น หรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาชุมชนไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตร

แกนกลางของประเทศที่ เปนกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดให

สถานศึกษาจัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูลทองถิ่นมารวม

จัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพและความตองการของ
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ผูเรียนและชุมชน ใหทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรข้ันพื้นฐานเพื่อเปนขอมูลในการ

พัฒนาปรับปรุงการจัดทําหลักสูตรใหครอบคลุมเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน

อยางแทจริงตองสอดคลองกับชีวิตจริง และในการถายทอดภูมิปญญา ผูรูทองถิ่นเปนผูที่มีความรู

ในเร่ืองภูมิปญญาเปนอยางดี และลึกซ้ึง สามารถใชวิธีการถายทอดภูมิปญญาไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบลรัตน กิจไมตรี (2544 : 177) ภัททิยา สามงามยา 

(2545 : 125) สมนึก บุญเต็ม (2546 : 180) และจตุพร จันทรเรือง (2549 : 134) ที่พัฒนาหลักสูตร

โดยมีผูรูทองถิ่นรวมจัดการเรียนรู ทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และในการจัดการเรียนรู 

และประเมินผลตองการใหมีการฝกปฏิบัติจริง และประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ในหลักสูตรเร่ือง

ชมุชน   เสลภูมิ เปนหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกระบวนการ

เรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ผูสอนจะตองใชวิธีการสอนที่หลากหลาย

ผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอ่ืน ๆ เพราะเหตุวาไมมีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด เพียงวิธี

เดียว การสอนที่ดี คือ การสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ และตองเหมาะสม

กับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน และบริบทที่แตกตางกัน  ตัวครูผูสอนเองก็จะตองมีความยืดหยุน 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) ที่กลาวถึง

การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด จึงตองจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนไดเรียนรู  

ทั้งในการออกสํารวจชุมชน การศึกษานอกสถานที่ และการสัมภาษณผูรูทองถิ่นดวยตนเอง        

ซึ่งสอดคลองกับความเช่ือของบลูม (Bloom,อางถึงในชาตรี สําราญ 2544 : 30) วาเม่ือนักเรียน

เปนผูลงมือกระทํา การเรียนรูที่ดีจะเกิดข้ึนกับตัวนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัททิยา     

สามงามยา (2545 : 125) สมนึก บุญเต็ม (2546 : 180) และจตุพร จันทรเรือง (2549 : 134) ที่

พัฒนาหลักสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และประเมินจากสภาพจริง 

  2. ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาข้ึน มีคาดัชนีความสอดคลองของ

หลักสูตร (IOC) แสดงวา หลักสูตรมีความสอดคลองและเหมาะสม ในการนําไปทดลองใช ทั้งนี้

อาจเปนเพราะวา หลักสูตรสรางจากการสํารวจความตองการของนักเรียนและผูเกี่ยวของซึ่ง 

นอกจากนี้ไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ สอดคลองกับแนวคิดของสงัด  อุทรานันท ใน

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรข้ันที่ 7 วา หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบและประเมินผลเบ้ืองตนแลว  

หากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองหรือเหมาะสม กอนที่จะนํา

หลักสูตรไปใชในสถานศึกษาจริง  ทั้งนี้เพื่อใหการใชหลักสูตรบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

และสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิเดช สําลีแกว (2545 : 142) ที่พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการ

อนุรักษปาชายเลน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  สมนึก บุญเต็ม (2546:180) ที่พัฒนา
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หลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เร่ืองพิธีเสนเรือนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จังหวัดเพชรบุรี และจตุพร จันทรเรือง (2549 : 131) ที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง เพลงบอก 

เพลงพื้นบานภาคใต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหลักสตูรโดย

ผูเชี่ยวชาญกอนนําหลักสูตรไปทดลองใช และไดนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  มาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ เนื่องจากวา การพัฒนาหลักสูตรหรือสรางหลักสูตร              

ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน ทําใหไดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและสังคม 

สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามสภาพและความตองการของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ     

โอลิวา (Oliva 2005 : 16 -17) ที่กลาววา เนื้อหาในหลักสูตรตองกําหนดใหสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีหนาที่ในการพัฒนาสังคมตอไป และสอดคลองกับ

งานวิจัยของอุบลรัตน กิจไมตรี (2544 : 32) ที่กลาววา ในการพัฒนาหลักสูตรตองสรางหลักสูตร 

หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม 

โดยมีจุดมุงหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก     

บุญเต็ม (2546 : 180) ที่พัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เร่ืองพิธีเสนเรือนสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี และจตุพร จันทรเรือง (2549 : 131) ที่พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง เพลงบอก เพลงพื้นบานภาคใต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5   

ที่นําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชในการพัฒนาหลักสูตร  ในการพัฒนาหลักสูตรเร่ือง

ชุมชนเสลภูมิ มีการนําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการศึกษา มากําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตร 

ที่ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา  

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และ

แผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคประกอบของหลักสูตร เปนสวนสําคัญที่ทําให

หลักสูตรสมบูรณ โดยทั่วไปหลักสูตรประกอบดวยสวนสําคัญไดแก  จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชาและ

ประสบการณ   กิจกรรมการเ รียนการสอน  และการประเมินผล  ดังแนวคิดของวิชั ย             

ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 50 - 52)  และสุนีย ภูพันธ (2546 : 18 - 19) มีความเห็นเชนเดียวกันวา

หลักสูตรประกอบดวย จุดมุงหมาย จุดประสงค เนื้อหาสาระและประสบการณ การนําหลักสูตร   

ไปใช และการประเมินผล ทํานองเดียวกับ จตุพร  จันทรเรือง (2549 :110 -113) ที่พัฒนาหลักสูตร

โดยมีองคประกอบ คือ ความสําคัญ วิสัยทัศน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คําอธิบาย

รายวิชา โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน แนวดําเนินการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู   

  3. ผลการทดลองใชหลักสูตร กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีอรุณวิทย

เสลภูมิ จํานวน 40 คน ที่จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง
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ชุมชนเสลภูมิ จํานวน 6 แผน พบวา นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนานในการเรียนรู กระตือรือรน 

ใหความรวมมือเปนอยางดี ทั้งในกิจกรรมที่ออกสํารวจชุมชน การไปศึกษานอกสถานที่ การไป

สัมภาษณผูรูทองถิ่น หรือการเชิญผูรูทองถิ่นมาสอนในหองเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กิจกรรม

การเรียนรูมีความนาสนใจ เนนการปฏิบัติจริง มีการใชเกม ซึ่งเหมาะกับระดับช้ัน มีการใชส่ือ 

แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ไดไปศึกษานอกสถานที่ 

ไดเรียนในส่ิงที่ไมเคยรู ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด ถือวาเปนส่ิงแปลกใหมสําหรับนักเรียน จึงทําใหเกิด

ความสนใจ สอดคลองกับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม (2537 : 270) ที่กลาววา ในการ

เรียนรูตองเนนความสําคัญของการใหนักเรียนเปนผูกระทํา มีสวนรวมในกิจกรรม และ

ประสบการณตาง ๆ เนนกระบวนการของการเรียนรู จัดบรรยากาศของหองเรียนใหสงเสริมความ

อยากรูอยากเห็นและเลือกวิธีการที่เรียนรูเองดวยการคนพบ สอดคลองกับชาตรี สําราญ (2544 : 

174) ที่กลาววา การเรียนรูที่ดีเม่ือนักเรียนไดลงมือกระทํา และถาไดทํา ซ้ํา ๆ บอย ๆ ยอมเกิดการ

เรียนรูแกผูเรียน เชนเดียวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปในรูปแบบที่      

บูรณาการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย สามารถนําความรูไปใชไดทั้งในและนอกโรงเรียน 

เนนการพัฒนา การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต คาดหวังใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะจัดการกับ

การเรียนรูของตนเอง และเนนการปฏิบัติ เนนการจัดกิจกรรมที่เปนจริงเพื่อใหผูเรียนนําความรู

ความสามารถ ไปใชในชีวิตได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของภัททิยา สามงามยา (2545:138) 

และจตุพร จันทรเรือง (2549:129) ที่พัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู เนนการปฏิบัติจริง มีกิจกรรม

ที่หลายหลาย ตอบสนองตอความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน 

และสนุกในการเรียนรู 

  4. ผลการประเมินหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิกอนใช

หลักสูตรและหลังการใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการ

ใชหลักสูตรมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการใชหลักสูตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรเร่ืองชุมชน

เสลภูมิ เปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมาจากความตองการของนักเรียน มีผูรูทองถิ่น ซึ่งเปนผูที่มีความรู

เร่ืองตาง ๆ ในชุมชนเสลภูมิอยางแทจริง มาเปนผูใหความรูแกนักเรียน และใชวิธีการจัดการเรียน

การสอนที่หลากหลาย และแปลกใหม ซึ่งสรางความสนใจใหกับผูเรียน และมีกิจกรรมกลุมที่อาศัย

ความรวมมือของนักเรียน ที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน เพราะแตละกลุมตองอาศัยความ

รวมมือ ชวยเหลือกัน จึงจะทําใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของสุรางค โควตระกูล

(2537 : 63) ที่กลาววาเด็กวัยประถมศึกษาเปนวัยที่เร่ิมเรียนรูที่จะใหความรวมมือ รูจักใหและรับ 

เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ จากเพื่อน ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนจึงสําคัญมาก นอกจากนั้น
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ยังสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองความตองการพ้ืนฐานจากทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว (Maslow, 

อางถึงในสุรางค โควตระกูล 2537 : 117) ที่กลาววา มนุษยทุกคนมีความปรารถนา จะเปนสวน

หนึ่งของกลุมและตองการการยอมรับการเปนสมาชิกในกลุม และดังที่ชาตรี สําราญ (2544 : 75) 

ไดกลาววา ถาครูปลอยใหเด็กไดคิด ไดปรึกษาในหมูเพื่อน ๆ ทําใหเขาไดเกิดการเรียนรู              

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชีวรัตน สาลีประเสริฐ (2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการอนุรักษ

โบราณสถานโบราณวัตถุ อําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สิทธิเดช สําลีแกว 

(2545 : 142) ที่พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการอนุรักษปาชายเลน สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5  และ  จตุพร จันทรเรือง (2549 : 131) ที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง   

เพลงบอก เพลงพื้นบานภาคใต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่พบวาหลังการใชหลักสูตร

นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการใชหลักสูตร จากคะแนนผลการเรียนรูหลังการใชหลักสูตร    

มีขอสังเกตวา ถึงแมคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการใชหลักสูตร แตคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 21.05 

ซึ่งถือวาคะแนนยังไมสูงเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 บางสวนมี

ปญหาเกี่ยวกับทักษะการอาน และการเขียนภาษาไทย ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจนักเรียนที่มี

ปญหาเกี่ยวกับทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย ของโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ และพบวา 

สวนใหญนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 

โครงงานเปนวิธีการเรียนรู  ที่บูรณาการหลักสูตรกับการจัดการเรียนรูไดอยางกลมกลืน            

เปนกระบวนการเรียนรูที่สรางใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต และเปนการหาคําตอบ      

ขอสงสัยโดยใชทักษะการเรียนรูหลาย ๆ ดานของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ 

(2545 : 106 – 122) ที่กลาววา โครงงานเปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดปฏิบัติเหมือนกับ

การทํางานในชีวิตจริง รูวิธีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ นอกจากนั้นโครงงานประเภท

สํารวจรวบรวมขอมูล เปนโครงงานประเภทที่ไมจําเปนจะตองมีตัวแปรเขามาเกี่ยวของ และมี

วิธีการที่ไมยุงยากซับซอน จึงเปนโครงงานที่มีความเหมาะสม กับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก บุญเต็ม 

(2546 : บทคัดยอ) พัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เร่ือง พิธีเสนเรือนสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี และอุไรรัตน ยุวธนากร (2546 : บทคัดยอ) พัฒนา

หลักสูตรเร่ืองสมุนไพร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีการประเมินความสามารถในการ

ทําโครงงานของนักเรียน และผลการประเมินความสามารถอยูในระดับสูง  และจากการพิจารณา

ตามรายการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน พบวา นักเรียนมีคะแนนช่ือเร่ืองสูงที่สุด 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการตั้งช่ือโครงงานของแตละกลุม ตองอาศัยความรวมมือ และคําแนะนํา

จากครู ซึ่งเปนขอมูลยอนกลับใหนักเรียนนําไปปรับปรุงงานของกลุมตนเอง สอดคลองกับแนวคิด
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ของบลูม (Bloom, อางถึงในชาตรี สําราญ 2544 : 31) ที่กลาววาการสอนท่ีมีคุณภาพนั้นตอง

อาศัยปจจัยหลายอยางเปนตัวสงเสริมการเรียนรู เชน คําแนะนําจากครู การมีสวนรวมจากนกัเรียน

โดยใหนักเรียนไดโตตอบในการเรียน การเสริมแรงเปนระยะ การใหขอมูลยอนกลับและการแกไข 

สวนการตอบขอซักถาม นักเรียนมีคะแนนตํ่าสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไมไดรับการฝกฝน

ในเร่ืองการตอบขอซักถามหนาช้ันเรียน เม่ือไมมีประสบการณจึงมีความประหมา และไมสามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนาได สอดคลองกับแนวคิดของฮิลการดและเบาเวอร  (Hilgard and Bower, 

อางถึงในอารี พันธมณี 2549 : 85) ที่กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรม

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  อันเปนผลจากการฝกฝน และประสบการณ การเรียนรูเปนเปนผล       

สืบเนื่องมาจากประสบการณที่แตละคนไดรับ ถาไมมีประสบการณก็ไมเกิดการเรียนรู และไมมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร โดย

เห็นวากิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมใหบทเรียนมีความนาสนใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 

กิจกรรมการเรียนรูหลายกิจกรรมนักเรียนไมเคยไดปฏิบัติ เชนการศึกษานอกสถานที่ การสืบคน

ขอมูลในอินเตอรเน็ต จึงเปนส่ิงแปลกใหมในการเรียนรู ดังนั้นในการรวมกิจกรรมการเรียนรูจึงทํา

ใหนักเรียนสนใจ กระตือรือรน และสนุกสนานในการเรียนมากกวาที่เคยเปน สอดคลองกับแนวคิด

ของชาตรี สําราญ(2544ข : 5) กลาววา ธรรมชาติของเด็ก อยากรู  อยากเห็น อยากลอง อยากเลน 

ส่ิงใดที่เขาสนใจเด็กจะจองไมกระพริบตา ครูจึงตองนําเสนอส่ิงที่เด็กสนใจ ส่ิงแปลกใหมใน

ความรูสึกที่ดีของเขา  ในดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนกลาพูดกลาถามเม่ือมีขอสงสัย มี

ความรูสึกวาครูผูสอนใจดี สอนสนุก ใหความอบอุนเปนกันเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการสอน

ครูใหการเสริมแรงเปนระยะท้ังการชมเชย และการใหรางวัล ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจการเรียนรู 

สอดคลองกับแนวคิดของ   สกินเนอร ( Skinner, อางถึงในประสาท อิศรปรีดา : 222) ที่กลาววา

การเสริมแรงมีอิทธิพลตอการตอบสนอง พฤติกรรมสวนใหญของมนุษยเกิดจากการไดรับการ

เสริมแรง และสอดคลองกับงานวิจัยของภัททิยา สามงามยา (2545 : บทคัดยอ)  สมนึก บุญเต็ม 

(2546 : บทคัดยอ) อุไรรัตน ยุวธนากร (2546 : บทคัดยอ) และ  จตุพร จันทรเรือง (2549 : 133) ที่

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจและความรูสึกที่ดีตอหลักสูตร เพราะวาหลักสูตรใหประโยชนกับตัว

เขามากมายทั้งในเร่ืองความรู การฝกปฏิบัติ และทําใหเขารูสึกรักและหวงแหนส่ิงที่มีคาในชุมชน

ของตนเอง 
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ขอเสนอแนะ 
 

          จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ือง ชุมชนเสลภูมิ  สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิด และขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ คือ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําหลักสูตรไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ัง

ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
          1. จากผลการวิจัยพบวา หลังการใชหลักสูตรนักเรียนมีผลการเรียนรูเร่ืองชุมชน    

เสลภูมิสูงข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการบูรณาการเร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิในกลุม

สาระอ่ืน ๆ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และภาษาไทย โดยรวมมือกับผูรูทองถิ่นในการจดัการ

เรียนรู 

          2. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูที่คาดหวังเร่ืองประเพณีฮีตสิบสองตํ่ากวาเร่ือง

อ่ืน ๆ ดังนั้นครูผูสอนควรปรับเนื้อหาใหงายข้ึน เพิ่มส่ือ และเวลาในการเรียนรูใหมากข้ึน 

  3. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการทําโครงงานดานการนําเสนอผลงาน   

การตอบขอซักถาม ตํ่ากวาดานอ่ืน ๆ ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะเหลานี้

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          1. จากผลการวิจัย พบวา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ สรางความ         

พึงพอใจใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมพัฒนาหลักสูตรเร่ืองชุมชน  

เสลภูม ิในทุกระดับช้ัน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจสภาพชุมชนของตนเอง 

          2. จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชส่ือที่ทันสมัย และหลากหลาย เชน 

ผูรูในทองถิ่น ชวยในการสืบคนความรูเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิไดดีข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริม

ใหมีการนําส่ือประเภทดังกลาวมาใชในการจัดการเรียนรู  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
          1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เชน นิทานพื้นบาน 

เพลงพื้นบานภาคอีสาน บุคคลสําคัญในชุมชน 

          2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ ในลักษณะของหลักสูตร    

บูรณาการกับกลุมสาระอ่ืน ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และภาษาไทย  

  3. ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
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ภาคผนวก ก 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

1. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ 

4. แบบสัมภาษณ 

5. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของ 

     ประเด็นสนทนากลุม 

6. ประเด็นสนทนากลุม 

7. รายชื่อผูใหสมัภาษณ  

8. รายชื่อผูรวมสนทนากลุม 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสอบถาม และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสอบถามเกี่ยวกับ          

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยทํา

เคร่ืองหมาย   ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ระดับ 

ความคิดเหน็ 

ขอ ประเด็น 

+ 1 0 -1 

ขอ  

เสนอแนะ 

1. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    

2. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ี

นักเรียนตองการเรียน เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

    

3. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

    

4. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะการวัด

และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองชุมชน

เสลภูมิ 

    

5. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความตองการ

ของนักเรียนในเร่ือง ผูรวมประเมินหลักสูตร ชุมชน  

เสลภูมิ  

    

6. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความตองการ

ของนักเรียนในเร่ืองส่ือการเรียนรู ที่ใชในหลักสูตร 

ชุมชนเสลภูมิ  

    

 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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(สําหรับนกัเรียน) 

 

 

 

 
คําชี้แจง  

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับ ความตองการของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูม ิโดยใหนกัเรียนตอบ

แบบสอบถาม 3 ตอน จํานวน 11  ขอ ดังนี ้

 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5  ขอ  

 ตอนที่ 2  ความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ  

          จํานวน 5 ขอ 

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
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(สําหรับนกัเรียน) 

ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อ ......................................................................... เพศ ........................ 

2. อายุ ............................ป 
3. อาชีพบิดา ...................................อาชีพมารดา......................................... 

4. นักเรียนเคยเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับอําเภอเสลภูมิมากอนหรือไม 
(   )  เคย   (   )  ไมเคย   

(ถาเคย) นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวอะไรบางที่เกี่ยวกับอําเภอเสลภูมิ (โปรดระบุ) 

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

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

5. นักเรียนสนใจและรูจักวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญในอําเภอเสลภูมิหรือไม 

(   )  ไมรูจัก             ( )  รูจัก  วัฒนธรรม ประเพณีใดบาง 

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

จาก ........................................................................................................... 

ตอนท่ี 2    ความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

 1. หากโรงเรียนจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับเร่ืองชุมชนเสลภูมิ นักเรียนตองการเรียนรู

เกี่ยวกับอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตามความตองการ)  

    (   ) สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม (   ) ประวัติความเปนมา 

    (   ) วัฒนธรรม และประเพณี  (   )    เส้ือผา การแตงกาย 

      (   ) ศาสนาและความเช่ือ  (   )   การประกอบอาชีพที่สําคัญ 

    (   )    เคร่ืองมือเคร่ืองใช  (   )  บุคคลสําคัญในทองถิ่น 

    (   )    การละเลนพื้นบาน  (   )    การแสดงหมอลําประเภทตาง ๆ  

    (   )  ผลงานที่เกิดข้ึนจากภูมิปญญาในทองถิ่น        (   ) การแสดงดนตรีพื้นบาน 

                       ไดแก การทอเส่ือกก การถักเชือกเปนรูปสัตว ฯลฯ   

    (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 

แบบสอบถาม 
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 2. นักเรียนตองการใหจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชน     

เสลภูมิ มีการดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตาม

ความตองการ)  

    (   ) การศึกษานอกสถานที่ จากแหลงการเรียนรูในชุมชน 

    (   )  การสัมภาษณผูเฒา ผูแก ในชุมชน 

    (   ) การจัดกิจกรรมโดยครูรวมกับผูรูในทองถิ่น 

    (   ) การเชิญผูรูทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน 

    (   )   การจัดการเรียนรูโดยครูผูสอน 

    (   )   การศึกษาจากใบความรูที่ครูเตรียมให 

    (   ) การจัดกิจกรรมกลุมในการศึกษาคนควา 

    (   ) การจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับเร่ืองราวในชุมชน 

    (   ) การฝกปฏิบัติ โดยการลงพ้ืนที่สํารวจชุมชน 

    (   )   การเปดเว็บไซด 

    (   )  การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา 

    (   )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................... 

 3. นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชน  

เสลภูมิอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตามความตองการ)  

    (   )   การตรวจผลงาน (ใบงาน)  

    (   )  การทดสอบโดยขอสอบ 

    (   )   การทําโครงงาน 

    (   ) การสอบถาม 

    (   )  การสัมภาษณ 

    (   ) การสังเกตพฤติกรรมการลงพื้นที่สํารวจชุมชน 

    (   ) การตรวจแฟมสะสมงาน 

    (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................. 
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 4. นักเรียนตองการใหใครเปนผูรวมประเมิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสหมายเลข

ลําดับความสําคัญตามความตองการ)  

    (   )  ประเมินตนเอง   (   ) เพื่อน 

    (   ) ครูผูสอน   (   ) ผูปกครอง 

    (   )   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................ 

 5. นักเรียนตองการใหเอกสาร ส่ือการเรียนรู ใบความรู และใบงานตาง ๆ ที่ครูจัดใหมี

ลักษณะอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตามความ

ตองการ)  

    (   )  มีเนื้อหามากเพื่อใหไดความรูเยอะ ๆ  

    (   ) เนื้อหาพอเหมาะ และมีภาพประกอบ 

    (   )         ใชตัวหนังสือที่อานงาย และภาษาที่เขาใจงาย  

    (   )   ภาพประกอบตองมีสีสันสวยงาม 

    (   ) อ่ืน  (โปรดระบุ) ............................................................................. 

 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

อยากบอกอะไรเพิ่มเติม  
บอกไดเลยนะครับ 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสัมภาษณ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โดยทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม 

ระดับความคิดเห็น ขอ ประเด็น 
+ 1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเ ก่ียวกับ

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

    

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

ความสําคัญ และความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 

    

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

จุดประสงคของหลักสูตร 

    

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

เน้ือหาสาระของหลักสูตร 

    

5. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

โครงสรางและเวลาเรียนของหลักสูตร 

    

6. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

วิธีการจัดการเรียนรู 

    

7. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับส่ือ

การเรียนรู 

    

8. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

การวัดและประเมินผลของหลักสูตร 
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ระดับความคิดเห็น ขอ ประเด็น 

+ 1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

9. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับปญหา

และอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนรู

สําหรับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

    

10. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู

สําหรับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

    

 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
........................................................................................................................................ 

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

....................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ 

 

สําหรบั 

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

2. ศึกษานิเทศก 

 
 

 

 
คําชี้แจง 

 แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนการสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา

หลักสูตร ผูวิจัยจึง  ขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดใหคําสัมภาษณตามความเปนจริง โดยแบบ

สัมภาษณ แบงเปน 3 ตอน จํานวน 9 ขอ 

 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ องคประกอบที่จําเปนเกี่ยวกับการพัฒนา     

              หลักสูตรสถานศึกษา และเนื้อหาสาระหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู   

              โดยการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 2 ขอ  

 ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการ 

                               เรียนรูโดยการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 2 ขอ  

 

 

 

 

 

 

เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียน 

            ชัน้ประถมศึกษาปที ่3 
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แบบสัมภาษณ 

 

ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ชื่อ..................................................................เพศ................อายุ................ป 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด .................................................................................... 

3. ตําแหนง .....................................................ประสบการณทํางาน....................ป 

4. ประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

      (   )  ไมมี 

      (   )   มี   เร่ือง............................................................................................. 

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

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

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

5. ประสบการณเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา 

     (   )  ไมมี 

     (   )   มี   เร่ือง.................................................................................................. 

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

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

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

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ องคประกอบที่จําเปนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และเนื้อหาสาระหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยการถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 1. ทานคิดวาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่น โดยใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวของแตละทองถิ่น/ชุมชน มีความสําคัญและจําเปนอยางไร 

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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  2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ ทานคิดวา ควรจะมี

จุดประสงคใหนักเรียนรูและทําอะไรได   ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบาง  ควรมีโครงสรางหลักสูตร 

เวลาเรียนอยางไร มีวิธีการจัดการเรียนรูอยางไร ควรใชส่ือการเรียนรูอะไรบาง ควรจะวัดและ

ประเมินผลอยางไร  จึงจะเหมาะสมกับนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูโดย

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

 1. ปญหาและอุปสรรค ที่ทานเคยประสบมาในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู

สําหรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น มีอะไรบาง และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 2. ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง      

ชุมชนเสลภูมิ  อยางไรบาง 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของประเด็นสนทนากลุม 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุม และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็นการ

สนทนากลุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 โดยทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ระดับความคิดเห็น ขอ ประเด็น 

+ 1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับสถานภาพ

และขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา 

    

2. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับ

ความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร 

    

3. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลจาก

การสัมภาษณและการสอบถาม ในเรื่องวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

    

4. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลจาก

การสัมภาษณและการสอบถาม ในเรื่องเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร 

    

5. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลจาก

การสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ืองการจัดการเรียนรู

ของหลักสูตร 

    

6. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลจาก

การสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ืองระยะเวลาที่ใชใน

การจัดการเรียนรู 

    

7. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลจาก

การสัมภาษณและการสอบถาม  ในเ ร่ืองการวัดและ

ประเมินผลหลักสูตร 

    

8. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลจาก

การสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ืองขอเสนอแนะ 

    

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................. 
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ประเด็นสนทนากลุม 

 
สําหรับ 

 

 

 

 
 

 

 

คําช้ีแจง 

 ประเด็นสนทนากลุม (Focus  Group  Discussion)  ฉบับนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบงเปน 3 ตอน จํานวน 13 ขอ 

 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา จํานวน 5 ขอ 

 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร 

               สถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ จํานวน 2 ขอ 

 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม และ 

               ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

2. กรรมการสถานศึกษา 

3. หัวหนาฝายวชิาการ 
4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

5. ผูปกครอง 
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ประเด็นสนทนากลุม 

 

ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา 

1. ชื่อ.................................................................................อายุ......................ป 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด ..................................................................................... 

3. อาชีพ............................................................................................................... 

4. สถานภาพ 

(   )  ผูบริหารสถานศึกษา  (   )  กรรมการสถานศึกษา 

(   )  หัวหนาฝายวิชาการ  (   ) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

(   )  ผูปกครองนักเรียน 

5. ทานมีความรูเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอด            

ภูมิปญญาทองถิ่น 

      (   )  ไมมี 

      (   )   มี   เกี่ยวกับเร่ือง..................................................................................... 

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

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

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

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา เร่ืองชุมชนเสลภูมิ  

 1. หากโรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอด   

ภูมิปญญาทองถิ่นเร่ืองชุมชนเสลภูมิ ทานคิดวาควรใหนักเรียนรูจัก และเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ

ความเปนชุมชนเสลภูมิ 

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

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

 2. ทานคิดวาจะรวมสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรม    

การเรียนรูในหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิไดอยางไรบาง 

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

.......................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม และขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 1. ทานตองการใหผูเรียน เรียนรูและทําอะไรไดบาง 

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

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

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

 2. ทานคิดวาเนื้อหาสาระที่ผูเรียนควรจะเรียนรู เกี่ยวกับความเปนชุมชนเสลภูมิ              

มีอะไรบาง 

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

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

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

 3. ทานคิดวาควรจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยวิธีการอยางไรบาง 

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

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

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

 4. ทานคิดวาในการจัดการเรียนรูควรใชเวลานานเทาใด 

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

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

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

 5. ทานคิดวาแนวทางในการวัด และประเมินผล ควรเปนอยางไร 

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

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

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

 6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อทําใหการจัดการเรียนรูคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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รายชื่อผูใหสมัภาษณ 
 

ผูใหสัมภาษณ สถานภาพ 

นายปรีชา  วงัคะฮาด 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

นายสมพงษ  มาลัยเถาว 
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

1. นายมนตรี  ประทุมทพิย (ประวัติความเปนมา) 

2. พระครูสุธรรมวรนาถ (หลวงปูแกว)(ผาผะเหวด) 

3. นางพนิ พลาชัย (อาชีพทอเส่ือ) 

4. นางระเบียบ  เพ็งพารา (ประเพณีฮีตสิบสอง) 

5. หลวงปูลี ทากุดเรือ (แมน้าํชี) 

 

ผูรูทองถิน่เกีย่วกับชุมชนเสลภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

175 

รายชื่อผูรวมสนทนากลุม 
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
ณ โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูม ิ

 
รายชื่อผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) สถานภาพ 

1. ดร.เฉลียว   คลายหนองสรวง 

2. นางปราณี   สีเทา 

3. นางสาวศุภรัตน สิงหสีโว 

4. นางสาวกล่ินผกา  โพธจิักร 

5. นายประมวล  เอกวุธ 

6. นางวัชราภรณ ธาระจันทร 

7. นายพนม  นอยบัวทพิย 

8. นายประภาส  มณีกัญญ 

ผูบริหารโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ 

หัวหนาฝายวชิาการ 

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ 

                        “ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                        “ 

 ผูปกครอง 

        “ 

 
 คณาจารยผูรวมดําเนินการสนทนากลุม 
 คณาจารยมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ    อาจารยที่ปรึกษา 

 2. รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ อาจารยที่ปรึกษา 
 นักศกึษามหาวิทยาลยัศลิปากร 
 นางสาวปยวรา   คลายหนองสรวง  ผูดําเนนิการสนทนากลุม 

 เจาหนาที่ทัว่ไป 
 1.นางสาวผกาวรรณ สมทรัพย  ผูจดบันทกึ 

 2. นางสาวสุกญัญา  โคตรบุตร  เจาหนาที่บริการ 

 3. นางสาวสุทนิ   เหมพนม      เจาหนาที่บริการ 

 4. นางสาวพูลทรัพย  แหลงสนาม  ผูบันทกึภาพ 
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แผนภาพที่ 22    การจัดสถานที่ในการสนทนากลุม  

 

ดร.เฉลียว 

รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ

ปยวรา 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ 

ผกาวรรณ 

ประมวล 

พนม 

ปราณี 

ศุภรัตน 

กล่ินผกา 

วัชราภรณ 

ประภาส 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรสถานศกึษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ 
สําหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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แนวการจัดการบูรณาการภายในกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 23 แนวการจัดการบูรณาการภายในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
เรื่อง ชุมชนเสลภมู ิ

ชั้นประถมศกึษาปที ่3 

 
สาระที ่2 หนาที่พลเมืองวฒันธรรม และ

การดําเนินชวีิตในสงัคม 
การละเลนพืน้บานในชุมชนเสลภูมิ 

 

สาระที ่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม
ประเพณีฮีตสิบสอง เชน 

บุญกุมขาวใหญ,บุญผะเหวด , บุญบั้งไฟ ,บุญ

ขาวประดับดินและ บุญขาวสาก 
 

 
สาระที ่3 เศรษฐศาสตร 

อาชีพการทอเสื่อและผลิตภัณฑจากเสื่อ

ในชุมชนเสลภูมิ 

สาระที ่5 ภูมิศาสตร
สภาพภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม         

ทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 
 

 
สาระที ่4 
ประวัติศาสตร 
ประวัติความเปนมา 

ของชุมชนเสลภูมิ 
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ตารางที่ 18 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูที ่
เรื่อง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

1 

เสลภูมิมีที่มา 

-  รูและเขาใจประวัติความเปนมา 

ของชุมชนเสลภูมิ 
ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ 

สาระที่ 4 ประวัตศิาสตร  มาตรฐาน ส.4.1(ขอ 3) เขาใจประวัติ ความเปนมา

ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐานของการใชขอมูลอยางเปนระบบ 

2 

ภูมิทัศนเสลภูมิ 

- รูและเขาใจสภาพภูมิศาสตรและ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชน

เสลภูมิ 

สภาพภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส.5.1(ขอ1) รูลักษณะทางกายภาพ หนาที่ 

และองคประกอบเชิงภูมิศาสตรและสรรพสิ่ง เขาใจความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

ในพื้นทีใ่กลตัว 

3 

เพื่อนเลนในวัยเยาว 
1.  รูและเขาใจวิธีการเลนของ

การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 

2.  รูและเขาใจประโยชนของ

การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 

การละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 

สาระที่ 2 หนาทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนนิชีวิตในสงัคม 
มาตรฐาน ส.2.1(ขอ3) รูและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมใน

ครอบครัว ทองถิ่น ตลอดจนเอกลักษณที่สําคัญของชาติ รวมทั้งเคารพใน

ความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกันไปโดยปราศจาก

อคติ  

4 

ผลงานภูมิปญญา 

- รูและเขาใจวิธีการสรางผลงานจาก 

ภูมิปญญาการทอเสื่อในชุมชนเสลภูมิ 

อาชีพการทอเสื่อและผลิตภัณฑจากเสื่อ 

 ในชุมชนเสลภูมิ 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส.3.2(ขอ1) รูและเขาใจการทํางานที่

กอใหเกิดรายไดทั้งการผลิตและการบริการ 

5 

ประเพณีควรอนุรักษ 

- รูและเขาใจความหมายและเห็น

ความสําคัญของประเพณีฮีตสิบสองใน

ชุมชนเสลภูมิ 

 

ประเพณีฮีตสิบสอง เชน  

บุญกุมขาวใหญ,บุญผะเหวด , บุญบั้งไฟ 

, บุญขาวประดับดินและ บุญขาวสาก 

สาระที่  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน ส.1.3(ขอ1)    รูและ

ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกี่ยวกับหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี

งาม และหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องเกี่ยวของกับตนเอง กลุม

เพื่อนและสิ่งแวดลอมใกลตัว เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

6 

ผลิตผลนักคิด 

สามารถทําโครงงานที่มีเรื่องราว

เกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ 

การจัดทําโครงงานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ

ชุมชนเสลภูมิ 
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หลักสูตรสถานศกึษา 

เรื่อง ชุมชนเสลภมู ิ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3          เวลา  14  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  สํารวจ  ฝกปฏิบัติ การศึกษาแหลงเรียนรู ออกไปสํารวจชุมชนในทองถิ่นมาใช

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  

สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ การละเลนพื้นบาน อาชีพการทอเส่ือ 

ผลิตภัณฑจากเส่ือ  และความสําคัญของประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนเสลภูมิ  สามารถจัดทํา

โครงงานที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิ  รูจักกระบวนการแสวงหาความรู และ

กระบวนการแกปญหา  มีเจตคติที่ดีตอทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู เพื่อที่จะไดรูจักรัก เห็นคุณคา 

และหวงแหนทองถิ่นของตน 
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โครงสรางหลกัสูตร / เวลาเรียน 

 
 
 

 

 

 

 

จํานวนชั่วโมง แผนการจัดการ
เรียนรูที ่

 
สาระการเรียนรู 

ความรู ปฏิบัติ 

1 

เร่ืองเสลภูมิมทีี่มา 
- ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูม ิ 2 - 

2 

เร่ืองภูมิทัศนเสลภูมิ 

- สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม            

ทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 
1 1 

3 

เร่ืองเพื่อนเลนในวัย

เยาว 

- การละเลนพืน้บานในชมุชนเสลภูม ิ 1 1 

4 

เร่ืองผลงานภูมิปญญา 

- อาชีพการทอเส่ือและผลิตภัณฑจาก

เส่ือ    ในชมุชนเสลภูม ิ
1 1 

5 

เร่ืองประเพณีควร

อนุรักษ 

- ประเพณีฮีตสิบสอง เชน 

   - บุญกุมขาวใหญ 

   - บุญผะเหวด 

   - บุญบ้ังไฟ 

   - บุญขาวประดับดิน 

   - บุญขาวสาก 

2 - 

6 

เร่ืองผลิตผลนกัคิด 

- การจัดทาํโครงงานที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองราว  ในชมุชนเสลภูม ิ
1 3 

รวม 8 6 
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แนวการดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 

    เพื่อใหการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ 

ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย จึงไดจัดแนวดําเนินการดังนี้  

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความสนใจและสภาพของผูเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูรูในทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอด    

            ความรูรวมกับครูในสถานศึกษา 

3. จัดการเรียนรูเนนเรียนรูจากประสบการณจริง โดยการออกไปสํารวจ 

            ชุมชน และฝกปฏิบัติทําโครงงาน เพื่อใหนักเรียนรูจักกระบวนการ 

            แสวงหาความรูและกระบวนการแกปญหา 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกิจกรรมกลุม เพื่อใหนักเรียนไดฝกการ 

            ทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือที่ทันสมัย เพื่อความนาสนใจของ 

            บทเรียน 

6. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรู 
            อยางมีความสุข 

สื่อและแหลงเรียนรู 
1. ผูรูทองถิ่น 

2. ใบความรู 
3. ใบงาน / แบบฝกหัด 

4. เกม / กิจกรรม 

5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส มัลติมีเดีย และอินเทอรเน็ต 

6. แหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

การวัดและประเมินผล 
       การวัดและประเมินผล เนนการประเมินตามสภาพจริง ครู นักเรียน ผูรู 

และผูปกครอง มีสวนรวมในการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานความรูความเขาใจ : ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ทําแบบฝกหัด   

ตรวจใบงานกลุม ใบงานรายบุคคล  และสังเกตจากการรายงาน 

ดานกระบวนการ : สังเกตจากการทํากิจกรรมกลุม ประเมินความสามารถในการ   

ทําโครงงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศกึษาปที ่3 

แผนท่ี 1 เสลภูมิมีทีม่า      เวลา  2  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ 

 ชุมชนเสลภูมิเปนชุมชนที่เกิดข้ึนจากความพยายามและความมุงมั่นของหลวง    

จุมพลภักดี ซึ่งเปนผูมีความรอบรูในเร่ืองภูมิประเทศที่เหมาะสมจะต้ังเมือง ซึ่งบริเวณที่เหมาะสม 

คือ ดงโตงโตน ซึ่งอยูใกลบึงโดน จึงเปนที่มาของชื่อชุมชนในตอนแรกวา บานโตงโตนบึงโดน 

บริเวณนั้นจะมีลักษณะเปนที่ราบลุม มีแมน้ําชีไหลผาน มีทุงนาลอมรอบ มีปาไม มีเนินเล้ียงสัตว   

มีแหลงน้ําตามธรรมชาติมากมาย และเปนพื้นที่ที่สามารถขยายออกไปไดอีกมาก หลังจากชุมชน

ไดเปล่ียนเปนเมืองเสลภูมินิคม หลวงจุมพลภักดีจึงไดสถาปนาเปนเจาเมืองช่ือ พระนิคมบริรักษ 

หลังจากมีการจัดรูปแบบการปกครองใหมสมัยรัชกาลที่ 6 ชุมชนนี้จึงกลายเปนอําเภอเสลภูม ิ

สังกัดจังหวัดรอยเอ็ด ต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 รูและเขาใจประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ 

จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถ 

1. ลําดับเหตุการณประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิได 
2. ระบุเหตุผลของการเลือกพืน้ที่ในการต้ังเมอืงเสลภูมิได 

สาระการเรียนรู 
 - ประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูม ิ

กิจกรรมการเรียนรู 
1. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน  

2. นักเรียนเลนเกมภาพปริศนา โดยครูนําภาพปริศนาติดบนกระดานแลวใหนกัเรียน 

แตละกลุมผลัดกันเปดภาพทลีะสวนแลวทายวาเปนภาพอะไร  กลุมใดทายถูกจะไดรับดาวคนเกง 

1 ดวง 

3. ครูและนักเรียนรวมกนัสนทนาถึงภาพปริศนาวาเปนภาพใคร และมีความสําคัญ 

อยางไรตอชุมชนของเรา 
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4. ครูเลาประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิใหนกัเรียนฟง เมื่อฟงจบใหนักเรียน       

แตละกลุมระดมสมองเพื่อรวบรวมส่ิงที่รูเกี่ยวกับประวติัความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ โดยทาํเปน

แผนผังความคิด (Mind Map) แลวนําเสนอผลงาน 

5. ครูและนักเรียนรวมกนัสนทนาสรุปเร่ืองราวประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิ     
อีกคร้ังแลวใหนักเรียนแตละกลุมเขียนเรียบเรียงเนื้อหาเปนความเรียง พรอมทัง้ต้ัง   ชื่อเร่ืองที่เขียน

และวาดภาพประกอบ แลวนําผลงานที่ได จัดปายนิเทศเพื่อนาํเสนอผลงาน 

6. นักเรียนทาํใบงานเปนรายบุคคล 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. เกมภาพปริศนา 

2. ใบความรู 
3. ใบงาน 

การประเมินผล 
1. ตรวจผลงาน 

- ใบงานกลุม 

- ใบงานรายบุคคล 

2. สังเกตจาก 

- การทาํงานกลุม 

- ความสนใจในการรวมกจิกรรม 
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เกมภาพปริศนา 
1. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน  

2. ครูนําภาพปริศนา (ภาพเจาเมืองเสลภูมิ พระนิคมบริรักษ)   

ที่มีกระดาษชิ้นเล็ก ๆ 9 สวน ปดทับไว 

3. ใหนักเรียนแตละกลุมผลัดกันเปดทีละสวน แลวทายวา

เปนภาพอะไร 

4. กลุมใดที่ทายถูกจะไดรับดาวคนเกง 1 ดวง  

5. ครูเฉลยภาพปริศนาโดยเปดกระดาษทั้งหมดออก    

เพ่ือใหเห็นภาพที่สมบรูณ  

หมายเหตุ : คําตอบที่ถูก คือ 1. เจาเมืองเสลภูมิ                

2. พระนิคมบริรักษ  หรือ  3. หลวงจุมพลภักดี    

(ตอบคําตอบใดก็ได ถือวาถูกตอง)  
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 ที่มาของขอมูล    

 เร่ืองราวของเมืองเสลภูมินิคม มีปรากฏอยูในหนังสือประถมพงศาวดารภาค 4  

และประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ (คนเช้ือสายจําปาศักด์ิ) ซึ่งมีเพียง 7 – 8 บรรทัด 

จึงไดคนควารวบรวมจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 – 5 และจากเร่ืองหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ด ของ

นายปรี อมาตยกุล หัวหนากองวรรณคดี ประวัติศาสตรกรมศิลปากร นอกจากนี้ไดจากบันทึก

คําใหการของพอใหญเถิง ไชยพิศ (หลานทาวเมืองแสน) 

ประวัติเมืองเสลภูมิ 
 บรรพบุรุษของผูสรางเมืองเสลภูมิ คือ เจาปางคํา ผูสรางเมืองหนองบัวลําภู เจาคําผงเปน

หลานของเจาปางคํา ไดสมรสกับธิดาของเจานครจําปาศักด์ิ และมีบุตรดวยกัน 7 คน    ทาวแพง 

เปนบุตรคนหนึ่ง ในป พ.ศ.2369 ทาวแพงไดเปนอุปราชเมืองยโสธร และมีบุตร 4 คน ทาวเสน เปน

บุตรคนที่ 3 ซึ่งหลังจากที่ทาวแพงถึงแกกรรม ก็ไดรับตําแหนงเปนหลวงจุมพล-ภกัดี กรมการเมอืง

ยโสธร มีหนาที่เก็บสวยอากรตามเสนทาง ดานเมืองยโสธรต้ังแตบานเดิด  บานบาก  ดานตะวันตก

ต้ังแตบานหวยตาแหลวตรงขามเมืองธวัชบุรี ทางทิศใตต้ังแตลําน้ําชีตลอดบานชีโหลน จนเปนที่

รูจักมักคุนชอบพอของผูคนในแถบลุมน้ํายัง ลุมน้ําแกว ลุมน้ําหวยตาแหลว  หลวงจุมพลภักดีเปน 

ผูที่มีความรอบรูภูมิประเทศในอาณาบริเวณที่ตนเก็บสวยอากร จึงรูดีวาทําเลแหงใดควรจะต้ังเปน

เมืองไดเหมาะสม พอดีไดมาพบเห็นดงโตงโตน ซ่ึงมีลักษณะเปนดงเนินสันยาวใหญเหยียด   

มีทั้งแหลงนํ้า ปาเขา ทุงนาลอมรอบ คือ ดานทิศใตเปนที่ราบลุม มีแมน้ําชีไหลผาน        

ดานตะวันตกเปนหนองใหญ และบึงโดน  ดานทิศเหนือเปนปาโคกภูเขาดิน และลําธาร     

คําหมากเวไหลลงสูบึงใหญ ดานตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเปนทุงนาใหญกวาง 

หลวงจุมพลภักดีเกิดความรูสึกพอใจ และรูสึกวาตนเองควรหาหนทางเปนเจาเมืองตอไป โดยคดิวา 

บรรพบุรุษก็เปนถึงเจาประเทศราช  ข้ันแรกจึงไดใชวิธีอพยพครอบครัว ญาติพี่นอง ชาวบานเดิด 

บานบาก มากอน แลวจึงคอยทยอยมาจนเกิดเปนหมูบานใหญข้ึน เรียกวา   “บานโตงโตน      

บึงโดน”  ความกวางขวาง และความอุดมสมบูรณของพื้นที่ทําใหผูคนทางยโสธรก็พากันอพยพมา

อยูมากข้ึน พระสุนทรวงศา เจาเมืองยโสธรสืบทราบวา หลวงจุมพลภักดีได  ทําการเกล้ียกลอม

ญาติพี่นองใหอพยพไปต้ังเมืองใหมก็ไมพอใจ จึงส่ังจับหลวงจุมพลภักดี เมื่อหลวงจุมพลภักดี     

ใบความรู
เร่ือง ประวัติความเปนมาของชมุชนเสลภูมิ 
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ถูกจับไปแลว บรรดาญาติพี่นองก็ยังมีความมั่นใจ ที่จะต้ังเมืองข้ึนใหได จึงพยายามรวบรวม

ทรัพยสินเงินทอง เพื่อนําไปหาทางชวยใหหลวงจุมพลภักดีหลุดออกมา  ในที่สุดก็ไดหลบหนี

ออกมาจากที่คุมขังได เมื่อกลับมาแลวไดปรึกษาหารือคณะญาติ ตัดสินใจไปเรียนที่กรุงเทพฯ แต

ไมมีเงินจึงไดรับความชวยเหลือจาก เจาเมืองกมลาไสย และในปพ.ศ.2422 หลวงจุมพลภักดีไดเขา

เฝากราบบังคมทูลขอพระราชทาน ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมตามความประสงค 

ใหต้ังบานโตงโตนบึงโดน เปนเมืองเสลภูมินิคม หลวงจุมพลภักดีจึงไดสถาปนาขึ้นเปนพระ

นิคมบริรักษ   เจาเมืองเสลภูมินิคม ไดข้ึนตอเมืองกมลาไสย  

  เปนอันวา หลวงจุมพลภักดีไดใชความพยายามมานะตอสูจนกวาจะไดเปนเจาเมือง ต้ังแต

พ.ศ.2415 ถึง พ.ศ.2422 รวม 7 ป จึงมีความภูมิใจเม่ือไดมีตราต้ังเปนเจาเมืองแลว จึงไปชักชวน  

พี่นองบานเดิด บานบาก และบานอ่ืน ๆ ตามมาอีกดวย และมีญาติทางเมืองยโสธรไดติดตามมา

อีกหลายครอบครัว  เมื่อหลวงจุมพลภักดีไดเปนพระนิคมบริรักษเจาเมืองเสลภูมินิคมแลว ไดต้ัง

ที่วาการเมืองอยูที่คุมเมืองเกา คุมในโฮง ตอนน้ันยังไมรํ่ารวยเงินทอง และตองสงทั้งสวยหัวเมือง

กมลาไสย สงตอขาหลวงตางพระเนตรพระกรรณที่มาประทับอยูที่เมืองอุบล แตเนื่องดวยเมือง   

เสลภูมินิคมพื้นที่ทําเลดี และมีความอุดมสมบูรณ จึงมีทุกอยาง ในน้ํามีปลา ในนามีขาว มีปา มี

เนินเลี้ยงวัว เล้ียงควาย มีปามีไมทําบานเรือนไดสบาย นับวาหลวงจุมพลภักดีเปนผูมองการณไกล 

ที่ต้ังเมืองเสลภูมิเปนทําเลเหมาะ สามารถขยับขยายไปไดอีกมาก 

ในปพ.ศ.2451 ทางกรุงเทพฯ ไดมีการจัดระบบการปกครองหัวเมืองฝายอีสาน              

ยุบแวนแควนเปนมณฑล มีมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด มณฑล

อุดรธานี   หัวเมืองใหญยุบลงเปนจังหวัด หัวเมืองเล็กยุบลงเปนอําเภอ มณทลรอยเอ็ด มีจังหวัด

มหาสารคาม กับจังหวัดกาฬสินธุ ระหวาง พ.ศ.2451-2456 เมืองเสลภูมิเปนอําเภอข้ึนตรงตอ

จังหวัดกาฬสินธุ ความสัมพันธทางการปกครองตอกัน และสวนอําเภอเสลภูมิไดแยกระบบการ

ปกครองใหรัดกุมข้ึน โดยแบงเปน 2 อําเภอ คืออําเภอดานใต ใหทาวอัครบุตรเปนผูดูแลบริเวณลุม

น้ําชี  สวนพระนิคมบริรักษเปนนายอําเภอดานเหนือ ดูแลบริเวณลุมน้ํายัง น้ําแกว ลุมหวยตาแหลว  

พระนิคมบริรักษชราภาพและถึงแกกรรม พ.ศ.2450 ทางการไดต้ังทาวอัครบุตรเปนนายอําเภอดูแล

ทั้งดานเหนือและใต และตอมาในปพ.ศ.2453 ทางราชการไดยุบใหเปนอําเภอเดียว เรียกวา 

“อําเภอเสลภูมิ” 
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ในพ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดการปกครองทองที่ใหม 

จัดรูปแบบการปกครองข้ึนเปนจังหวัด อําเภอเสลภูมิ จึงสังกัดจังหวัดรอยเอ็ดต้ังแตบัดนั้น         

เปนตนมา  ทาวอัครบุตรพิศาลไดรับแตงต้ังเปนนายอําเภอคนแรก (พ.ศ. 2457) ของอําเภอเสลภูมิ 

เมื่อชราภาพมากจึงลาออกจากราชการ จึงแตงต้ังขุนรักษรัฐกิจนายอําเภอภูแลนชางมาดํารง

ตําแหนงแทนนายอําเภอเสลภูมิ นับเปนคนที่ 2 ขุนรักษรัฐกิจไดยายที่วาการอําเภอจาก             

คุมเมืองเกาที่คุมในโฮง  มาสรางใหม ณ บริเวณตลาดสดทุกวันนี้ และเปนผูตัดทางผานหนา    

ที่วาการอําเภอไปถึงบานทาไคร และตัดทางเรียบเมืองไปยโสธร ผานหนาที่วาการอําเภอสําเร็จ  

ทําใหการคมนาคมสะดวก เพราะแตกอนจะตองเดินทางไปจังหวัดรอยเอ็ดดวยเกวียน ตองขาม  

ลําน้ําชีที่ทาวังเกิ้งซ่ึงเปนเสนทางที่ออมมาก. 
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ใบงานท่ี 1 (1) 
จุดประสงค  
เพื่อรวบรวมส่ิงที่รูเกีย่วกับประวัติความเปนมาของ

ชุมชนเสลภูม ิ

 

ชื่อกลุม.................................................... 

1……………………2……………………. 

3……………………4……………………. 

5……………………6……………………. 

7……………………8……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการฟงเร่ืองประวัติความเปนมาของชุมชนเสลภูมิใหเด็ก ๆ 
ชวยกันระดมสมองแลวเขียนแผนผังความคิดใหสมบูรณดวยนะครับ 

ประวัติความเปนมา 
ของชุมชนเสลภูมิ 

บุคคลสําคัญในเรื่อง 

ลักษณะเดนของชุมชน 

เหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึน 
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ใบงานท่ี 2 (1) 
จุดประสงค  
เพื่อใหนักเรียนเขียนอธิบายประวัติความเปนมา

ของชุมชนเสลภูมิ 

 

ชื่อกลุม............................................ 

1……………………2……………… 

3……………………4……………… 

5……………………6……………… 

7……………………8………………… 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง ...........................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ใหเด็ก ๆชวยกันเขียนประวัติความเปนมาของ 

ชุมชนเสลภูมิ  ตั้งชื่อเร่ืองและวาดภาพประกอบ
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1. เจาเมืองเสลภูมิ 

2. ชื่อแรกของชมุชน 

3. คุมเมืองเกา คุมนายโฮง 

4. ทาวอัครบุตรพิศาล  

- บานโตงโตนบึงโดน 

- นายอําเภอคนแรก 

- พระนิคมบริรักษ 

- ที่ตั้งที่วาการเมือง 

ใบงานที ่3 (1) 

ชื่อ...............................................................................ชั้น ป. 3 / ....... เลขที ่.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                      ……………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………. 

ตอนที่ 1 

ใหนอง ๆ ขีดเสนโยงขอความทางซายมือและขวามือทีม่ีความสมัพนัธกัน 

ตอนที่ 2 

นอง ๆ ชวยตอบคําถามหนอยวา “เพราะเหตุใดพระนิคมบริรักษ จึงเลือกบริเวณ

ดงโตงโตน เปนที่ตั้งชุมชน” 
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 แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศกึษาปที ่3  

แผนท่ี 2 ภูมิทัศนเสลภูม ิ     เวลา  2  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ 
  สภาพภูมิศาสตรในแตละชุมชนที่มีความแตกตางกัน ยอมสงผลถึงส่ิงแวดลอมใน

ชุมชนที่แตกตางกันไปดวยทั้งส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมทางสังคม และวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนดวย ลักษณะโดยทั่วไปของอําเภอเสลภูมิเปนที่ราบลุมตอนกลางและตอนลางมีลําน้ําชี

และลําน้ํายังไหลผาน แตถาในฤดูน้ําหลาก ตอนลางของอําเภอน้ําจะทวมพื้นที่การเกษตรเปน

ประจําทุกป สรางความเสียหายตอนาขาวเปนจํานวนมาก ตอนเหนือของอําเภอเปนที่ดอน

คอนขางสูง ซึ่งเหมาะแกการเล้ียงสัตว การต้ังบานเรือน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 รูและเขาใจสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 จากแผนที่ทางกายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายลักษณะสภาพภูมิประเทศ ของชุมชนเสลภูมิได 

2. ใชแผนผัง แผนที่ เพื่อคนหาขอมูลในพื้นที่ของชุมชนได 
3. ยกตัวอยางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชนเสลภูมิได 

สาระการเรียนรู 
 - สภาพภูมิศาสตร และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชนเสลภูมิ 

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูติดปายคําขวัญอําเภอเสลภูมิ ที่ยังไมสมบูรณ แลวใหนักเรียนแตละกลุม 

ชวยกัน ตอทีละสวน กลุมใดตอได จะไดรับดาวคนเกง 1 ดวง 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาสรุปจุดเดนของอําเภอเสลภูมิ จากคําขวัญ  วามี 

อะไรบาง” (เมืองอุดมทั่วแดนดิน  ทองถิ่นปลาชุม ลุมน้ํายัง  ชี   ประเพณีอนุรักษ ) 

3. ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดวา ถาจะศึกษาเร่ืองสภาพภูมิศาสตรในชุมชน     

ของเรา จะมีวิธีการศึกษาไดอยางไรบาง โดยทําเปนผังใยแมงมุม แลวออกมานําเสนอ กลุมใดทํา

ผังใยแมงมุมไดมากที่สุดจะไดรับดาวคนเกง 1 ดวง  

4. ครูกระตุนนักเรียนใหสนใจวิธีการศึกษา เร่ืองสภาพภูมิศาสตรในชุมชนของเรา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

195 

โดยการเปดเว็บไซด “วิธีการศึกษาเร่ืองสภาพภูมิศาสตร ปจจุบันทําไดรวดเร็วเพียงแคเราใช

อินเตอรเน็ต จะทําใหเราเห็นภาพแผนผัง แผนที่ ไดอยางงายดาย“  

5. ใหนักเรียนจับคูกัน และพานักเรียนไปหองคอมพิวเตอร เรียนรูจากการเปด       

เว็บไซด “thaigoogleearth.com” โดยจะมีใบงานใหนักเรียนตอบคําถามดวย  

6.  ครูพานักเรียนไปสํารวจพื้นที่ในชุมชนเสลภูมิ เพื่อใหนักเรียนไดเห็นสภาพภูมิ 

ประเทศ และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน พรอมทั้งใหนักเรียนทําใบงานที่ครูแจกให  

7. สุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน นําผลงานทั้งหมดจัดบอรด “ภูมิทัศนเสลภูมิ” 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. ปายคําขวัญ 

2. การเปดเว็บไซด “thaigoogleearth.com” 

3. ใบงาน 

4. แหลงเรียนรูในชุมชน  
 
การประเมินผล 

1. ตรวจผลงาน 

- ใบงานกลุม 

- ใบงานรายบุคคล 

2. สังเกตจาก 

- การทาํงานกลุม 

- ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
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ใบงานท่ี 1 (2) 
จุดประสงค  
เพื่อสํารวจความรูพืน้ฐานของนักเรียนเกีย่วกับวิธี

การศึกษาสภาพภูมิศาสตรในชุมชนของเรา 

 

ชื่อกลุม............................................ 

1……………………2……………… 

3……………………4……………… 

5……………………6……………… 

7……………………8……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเด็ก ๆ ชวยกันระดมความคิด วาถาจะศึกษาเร่ือง 

สภาพภูมิศาสตรในชุมชนของเรา เด็ก ๆ จะมีวิธกีารศึกษา 

อยางไรไดบาง เขียนลงในผังใยแมงมุมนี้  

(สามารถเพ่ิมเติมใยแมงมุมไดนะครับ) 

วิธีการศึกษา 
สภาพภูมิศาสตร 

ในชุมชน 
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ใบงานท่ี 2 (2) 
จุดประสงค  
เพื่อสรุปความรูที่ไดจากเปดเว็บไซด 

“thaigoogleearth.com” 

 

ชื่อ.................................................... 

ชั้น .........................เลขที่ ................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

คําถาม คําตอบ 

1. สภาพภูมิประเทศของชุมชนเสลภูมิเปน

อยางไร 

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

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

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

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

2. แมน้ําทีม่ีความสาํคัญตอวิถีชีวิตของคน       

ในชุมชนเสลภูมิ คือแมน้าํอะไร  และมีตนกําเนิด

อยูที่จงัหวัดใด 

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

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

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

3. ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชนเสลภูมิ     

ที่สําคัญมีอะไรบาง ใหยกตัวอยางมา 3 ขอ 

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

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

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

คําชี้แจง 

ใหนักเรียนเปดเว็บไซด “thaigoogleearth.com” แลวตอบคําถามตอไปนี้  

ตอบใหครบทุกขอนะคะ 

 

ใหนักเรียนวาดแผนที่อําเภอเสลภูมิดวยนะคะ 
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ใบงานท่ี 3 (2) 
จุดประสงค  
เพื่อสรุปความรูที่ไดจากการสํารวจชุมชน 

 

ชื่อ.................................................... 

ชั้น .........................เลขที่ ................ 

 
 
 
 
 
 

 

สถานที่ 
ที่ไปศึกษาส่ิงแวดลอม 

ทางธรรมชาต ิ

มีลักษณะเปนอยางไร 

1. ………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

2. ……………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

3. ……………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

4. ………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

5. ………………………… 
……………………………………………… 

……………………………………………… 

คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกคําตอบลงในตารางตอไปนี้ 

พรอมทั้งวาดภาพประกอบดวยนะครับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภา
พป

ระ
กอ

บ 
ใบ

งา
นท

ี่ 3
 (2

) 
ภา

พ.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

   
   

   
   

   
ชื่อ
กลุ
ม.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

200 

แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศกึษาปที ่3 

แผนท่ี 3 เพือ่นเลนในวัยเยาว     เวลา  2  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ 
 การละเลนพื้นบาน เปนวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวบานในแตละทองถิ่น 

ซึ่งไดรับการสืบทอดตอ ๆ กันมาจากคนรุนหนึ่งมาสูคนอีกรุนหนึ่ง ในแตละทองถิ่นจะมีความ

แตกตางกันไปตามส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของทองถิ่นนั้น การละเลนพื้นบานนอกจากจะเลน

เพื่อความสนุกสนานแลว ยังกอใหเกิดประโยชนอีกมากมาย เชน ไดเรียนรูกฎกติกา รูจักคําวา

มิตรภาพ รูแพ รูชนะ และการใหอภัย ทั้งยังเปนการออกกําลังกายอีกทางหนึ่งดวย  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 - รูและเขาใจวธิีเลนของการละเลนพื้นบานในชุมชนเสลภูมิ 

 - รูและเขาใจประโยชนของการละเลนพืน้บานในชุมชนเสลภูมิ 

จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายวิธีเลนและสาธิตการละเลนพื้นบานในชุมชนได 
2. บอกประโยชนของการละเลนพืน้บานในชุมชนได 

สาระการเรียนรู 
 - การละเลนพืน้บานในชมุชนเสลภูม ิ

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูติดบัตรคําศัพทที่เปนชื่อการละเลนพืน้บานหลาย ๆ ชนิด แลวสนทนากบั 

นักเรียนวา “นกัเรียนรูหรือไมวาคําศัพทเหลานี้เปนชื่อของอะไร” (การละเลนพื้นบาน)  

2. แบงนักเรียนเปน 5 กลุม ใหแตละกลุมชวยกันระดมสมองวาการละเลนพืน้บาน ที ่

นักเรียนรูจักมอีะไรบาง โดยทําเปนผังใยแมงมุม กลุมใดทําผังใยแมงมมุไดมากที่สุดจะไดรับดาว

คนเกง 1 ดวง  

3. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน กลุมใดที่มีชื่อการละเลนพื้นบานที่แตกตาง 

จากกลุมอ่ืน ตองใหกลุมนัน้อธิบายใหเพื่อนฟงถงึการละเลนชนิดนัน้ 
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4. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการละเลนพืน้บานในชุมชนเสลภูมิกลุมละ 2 อยาง        

ไมซ้ํากนั แลวใหนักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบายวิธเีลนพรอมทั้งสาธิตใหเพื่อนดู 

5. นักเรียนแตละกลุมเลือกการละเลนพื้นบานที่ชอบมา 1 อยาง แลวใหนักเรียนกลุม    

อ่ืน ๆ ไดรวมกนัเลน  

6. นักเรียนแตละกลุมรวมกนัสรุปประโยชนของการละเลนพื้นบาน 

7. นักเรียนทาํใบงานเปนรายบุคคล 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. บัตรคําศัพท 
2. ใบความรู 
3. ใบงาน 

4. อุปกรณการเลน  

การประเมินผล 
1. ตรวจผลงาน 

-  ใบงานกลุม 

-  ใบงานรายบุคคล 

2. สังเกตจาก 

-  การทํางานกลุม 

-  ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
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ใบงานท่ี 1 (3) 
จุดประสงค  
เพื่อสํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียน

เก่ียวกับการละเลนพืน้บานในชุมชน 
 

ชื่อกลุม............................................. 

1……………………2……………….. 

3……………………4………………… 

5……………………6………………… 

7……………………8………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหเด็ก ๆ ชวยกันระดมความคิด  

แลวเขียนชื่อการละเลนพืน้บานที่รูจัก  

ลงในผังใยแมงมุมนี้ (สามารถเพ่ิมเติมใยแมงมุมไดนะ

การละเลนพ้ืนบาน
ในชุมชน 
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สถานที่เลน บริเวณลานกวาง เชน 

ลานบาน ลานวัด ทุงนา หรือ สนาม  
 
ผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง แต

สวนมากจะนยิมเลนกันใน  หมูผูชาย 

ไมจํากัดจํานวน 
อุปกรณ 
ขาโถกเถก จะทําจากไมไผ  ลําตนตรง

และแข็งแรง 2 ตน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 -2 นิ้ว    ความสูง ต้ังแต 1 เมตรข้ึนไปหรือตามความ

เหมาะสมของผูเลน  ใชมีดตัดเจาะรูลําตนไมไผ    ขนาดพอใหทอนไมขนาดเล็กที่เตรียมมาสอดเขา

ไปในตําแหนงเหนือขอไมไผขอแรก โดยนบัจากพื้นข้ึนมา แลวนําทอนไมขนาดเล็กมาทาํเปนล่ิม

สอดเขาไปในรู แลวนาํเชือกมาผูกทอนไมกับลําตันของไมไผใหแนน เพื่อเวลาเหยียบจะไดไมเกิด

อันตราย 

วิธีการเลน 
1. ผูเขาแขงขันประจําทีพ่รอมรอสัญญาณการแขงขันจากกรรมการ 
2. เมื่อกรรมการใหสัญญาณเร่ิม ใหผูเลนข้ึนเหยียบทีพ่ักเทา และกาวเดินหรือวิ่งไป

ขางหนา  

3. ผูเลนคนใดถงึเสนชัยกอนจะเปนผูชนะ ถาผูเลนลมหรือตกลงมาจากไม  จะใหเร่ิม

ใหมหรือจะปรับแพก็ไดตามแตขอตกลงของ    ผูเลน 

 

 

ใบความรู เรื่องการละเลนพ้ืนบานในชุมชน 
กลุมที่ 1 ขาโถกเถก และ เตย 
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สถานที่เลน  

บริเวณลานกวาง  เชน ลานบาน  ลานวัด  สนามกีฬา 

อุปกรณ  ไมมี    

ผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง ไมจํากัดจํานวนผูเลน  

           แตสวนใหญจะประมาณ 6 – 8 คน 

วิธีการเลน 
1. แบงผูเลนเปน 2 ฝายเทา ๆ กัน 

และเร่ิมขีดเสนบนพ้ืนใหเปนตาราง

ขนาดไมกวางหรือแคบจนเกินไป       

ขีดเสนขวาง ตามจํานวนผูเลนฝายหนึ่ง     

ขีดเสนกลางตามยาว 1 เสน   เสนขาง

ตามยาว 2 เสน (เสนกําหนดบริเวณ

ไมใหวิ่งออก) ตกลงกันวา   ฝายใดจะ

เลนกอน 

2. ฝายที่กันจะยืนประจําเสน  

สวนฝายที่เลนตองพยายามว่ิงผานไปใหได โดยอยาใหฝายที่กันแตะตัวได  

3. คนที่กันจะตองวิ่งตามเสน หามออกนอกเสน ถาคนที่กันแตะถูกตัว 

ฝายที่เลนคนใดคนหนึ่งถือวา “ฝายนั้นตาย” ตองเปลี่ยนมาเปนฝายกันบาง 

4. แตถาฝายที่เลนสามารถวิ่งไป และกลับไปทีจุ่ดเร่ิมตนได ถือวาผาน  

ตองรองวา “เตย” เสียงดัง ๆ ถือวาชนะ 
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สถานท่ีเลน  
บริเวณลานกวาง  เชน  

ลานบาน  ลานวัด  สนามกีฬา 
 
ผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง ไมจํากัดจํานวนผูเลน  

 
อุปกรณ  

1. ยางรถจักรยาน 1 วงลอ หรือขอบกระดง  

 2. ไมขนาดเหมาะมือ ยาวประมาณ 1-2 ฟุต 
 

วิธีการเลน  

     1. ผูเลนตองกําหนดจุดเร่ิมตนและเสนชัยเอาไวกอน 

2. ผูเลนยืนที่จุดเร่ิมตนโดยมีลูกลอของตนเองอยูดวยเมื่อไดยิน 

     สัญญาณเร่ิมผูเลนทุกคนตองเอาไมตีลูกลอของตนเอง ใหกลิ้งไปขางหนา 

3. ผูเลนคนใดถึงเสนชัยกอนเปนจะเปนผูชนะ  
  

   

ใบความรู เรื่องการละเลนพ้ืนบานในชุมชน 
กลุมที่ 2 ตีลูกลอ และ อีตัก 
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สถานท่ีเลน  เลนไดทุกที ่ที่เหมาะสม  

(บริเวณที่มีพื้นเรียบ ๆ) เชน หองนั่งเลน        

ใตตนไม หองเรียน  
 
 
ผูเลน  เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง         

ไมจํากัดจํานวนผูเลน  
 

อุปกรณ  1. เม็ดมะขามหรือเม็ดนอยหนา    

     2. ใบไมหรือกระดาษที่ไมออนหรือไมแข็งเกินไป    

(ถาเปนกระดาษ ใหตัดเปนรูปสี่เหลีย่มผืนผา โดยจับมุม

กระดาษขางหน่ึงมาซอนอีกขางหนึ่ง ทําเปนที่ตัก) 

 
วิธีเลน  
1. ใหผูเลนทุกคนโปรยเม็ดมะขามหรือเม็ดนอยหนาท่ีเตรียมมาลงพื้น 

โดยโปรยลงไปคนละเทา ๆ กัน 

2. นําใบไมหรือกระดาษที่เตรียมไวมาทําเปนที่ตัก 

3. ผูเลนตกลงกันวาใครจะเริ่มเลนกอน ผูเลนคนแรกใหตักเม็ดมะขาม

หรือเม็ดนอยหนาข้ึนมาทีละเม็ด ถาผูเลนตักไปถูกเม็ดอ่ืน ก็หมดสิทธิ์เลนทันที  

4. ผูเลนคนตอไปมาเลนแทน ผูเลนคนใดมีเมด็มะขามหรือเม็ดนอยหนา

มากที่สุดจะเปนผูชนะ   
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สถานท่ีเลน    บริเวณลานกวาง  แต

ตองเปนพื้นที่ไมมีหญา เชน ลานบาน  

ลานวัด  สนามกีฬา 

ผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง   

          จํานวนผูเลน ไมนอยกวา 3 คน  
อุปกรณ  
ผลไม  กอนหิน หรือสิ่งของที่ไมใชแลว แตขนาดจะตองพอดีกับมือจับ  

จํานวนอุปกรณก็ตองเทากับจํานวนผูเลน ยกเวนคนท่ีเปนกา 1 คนไมนับ 
 
วิธีการเลน  
 1. ขีดเสนเปนวงกลมลงบนพื้นดินใหกวางพอประมาณ  1 วง  และขีดวงเล็ก   

อีก  1  วง ใหอยูในวงแรก 

2. เลือกผูเลน 1 คน ใหเปนกา และนาํสิ่งของที่สมมุติวาเปนไขมาวางไวที่วงกลม

วงเล็ก โดยคนท่ีเปนกาจะยืนหรือนั่งครอมวงกลมวงเล็กไว เพ่ือระวังไมใหใครมาเอาไข

ไปได  

3. ผูเลนคนอ่ืน ๆ ตองยืนอยูรอบนอกของวงกลมวงใหญ คอยแยงเอาไขมา ใหได 

แตหามเขาไปในวงกลม เขาไดเฉพาะแขน และตองระวังไมใหกาถูกตัว หากถูกกาตี 

จะตองมาเปนกาแทน แลวคนที่เปนกาก็จะออกมาแยงไขแทน 

4. หากแยงไขออกมาจนหมดแลว คนที่เปนกาตองปดตา แลวผูเลนที่เหลอืตอง

เอาไขไปซอนเพื่อใหกาตามหาไขใหเจอ ถากาเจอไขของผูเลนคนไหนกอน ผูนัน้ตองมา

เปนกาแทน 

ใบความรู เรื่องการละเลนพ้ืนบานในชุมชน 
กลุมที่ 3 กาฟกไข  และ หมากเก็บ 
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สถานท่ีเลน  เลนไดทุกทีท่ี่

เหมาะสม เชน โตะมาหิน 

หองนั่งเลน หรือสนามหญา  

ผูเลน   เลนไดทั้งผูชายและ

ผูหญิง  จํานวน  2 คนขึ้นไป 

วิธีการเลน  
ใชกอนกรวดที่มีลักษณะกลมๆ 5 กอน เสี่ยงทายวาใครจะเลนกอน โดยวธิี        

ขึ้นราน คือ ถือหมากทั้ง 5 เม็ดไวแลวโยนพลิกหงายหลังมือรับ แลวพลิกมือกลับ        

รับอีกที ใครเหลือหินอยูในมือมากท่ีสุด  คนนั้นเลนกอน มีทั้งหมด 5 หมาก  

หมากที่ 1 ทอดหมากหรือหวานกอนกรวดลงพื้นใหหางๆ กนั แลวหยิบกรวดมา

ไว 1 กอน ควรใชเม็ดกรวดที่หางที่สุด โยนขึ้นไปพอประมาณและรีบหยิบกอนกรวดที่พื้น

หนึ่งกอนขึ้นมาไวในมือพรอมกับรอรับกอนกรวดที่โยนขึ้นไปใหได ทําไปเร่ือย ๆ จนหยิบ

ครบทั้ง 4 กอน  ถารับไมไดถือวา "ตาย" ขณะทีห่ยบิเม็ดที่ทอดนั้น ถามือไปถูกเม็ดอ่ืนถือ

วา ตาย  

หมากที่ 2 เก็บทีละ 2 กอน 

หมากที่ 3 เก็บทีละ 3 กอน 

หมากที่ 4 ใชโปะ ไมทอด คือ ถือหมากทั้งหมดไวในมือ โยนขึน้ไป 1 กอน แลว

โปะเม็ดทีเ่หลือลงพื้น รับกอนที่โยนขึน้ไป โยนขึ้นไปอีกคร้ัง พรอมกับเก็บทั้ง 4 กอนที่พื้น

มาถือไวแลวรับลูกที่โยนใหได  

หมากที่ 5  "ขี้นราน"  ไดกี่กอนเปนแตมของคนนั้น ถาขึ้นรานแลวมีกอนกรวด

หลนตองเก็บใหหมดตามวิธีเลนในหมากที่ผานมา ถาเก็บไมหมดถือวาตาย คนอ่ืนเลน

ตอ  แตถาขึน้รานแลวใชหลังมือรับไมได  กอนกรวดหลนหมด ถือวา "ตาย"   ไมไดแตม 

คนอ่ืนเลนตอไป  ถาใครตายหมากไหนก็เร่ิมตนหมากนั้น สวนมากกําหนดแตม 50-100 

แตม เม่ือแตมใกลจะครบ เวลาขึ้นรานตองคอยระวังไมใหเกินแตมที่กําหนด  
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สถานท่ีเลน  บริเวณสนาม ลานบาน ใตรมไม 
 
ผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง  ไมจํากัดจํานวนผูเลน  
 
อุปกรณ  1. กะลามะพราว  2  ใบ (กะลาที่มีรู) 

     2. เชือกยาว 1.5 – 2 เมตร  

   นํากะลามะพราว 2 ใบมารอยดวยเชือกแลวนําไม       

อันเล็ก มาผกูขวางรูกะลาเอาไวเพื่อไมใหเชือกหลดุออก

จากกะลา 

 

 

 
วิธีการเลน  
 1. ใหกําหนดจุดเร่ิมตน และเสนชัย กอนเร่ิมเลน 

 2. ผูเลนทุกคนยืนอยูบนกะลา โดยใชนิ้วหัวแมเทากับนิ้วช้ีหนีบเชือก ที่

กนกะลาไวทั้ง 2 ขาง แลวเอามือดึงเชือกใหตึง  

 3. ผูเลนทุกคนยืนอยูในแนวเดียวกัน พรอมรอสัญญาณ 

เตรียมตัวแขงเดิน 

 4. เมื่อสัญญาณดังข้ึนทุกคนตองรีบเดินไปใหถึงเสนชัย  

ใครถึงกอนเปนผูชนะ   ถาระหวางทางที่เดิน ใครคนใดเทาหลุดจากกะลา แลว

แตะพ้ืนใหปรับแพทันที 
 

ใบความรู เรื่องการละเลนพ้ืนบานในชุมชน 
กลุมที่ 4  เดินกะลา และ มอญซอนผา 
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สถานท่ีเลน  บริเวณสนาม ลานบาน ใตรมไม 
 
ผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง   ไมจํากัดจํานวนผูเลน 
 
อุปกรณ  ผา 1 ผืน 

 
วิธีการเลน  
     จับไมสั้นไมยาว เลือกคนที่เปนมอญ คนอ่ืนๆ นั่งลอมวง คนที่เปนมอญถือ

ผาไวในมือ เดินวนอยูนอกวง คนที่นั่งลอมวงอยูจะรองเพลง   

"มอญซอนผา ตุกตาอยูขางหลัง ไวโนนไวนี่ ฉันจะตีกนเธอ" 

 ระหวางนั้น คนท่ีเปนมอญจะทิ้งผาไวหลังใครก็ได แตตองทําเปนวายัง        

ถือผาอยู  คนที่นั่งอยูในวงตองคอยระวัง ถาผามาอยูที่หลังของตนเองตองหยิบ

ข้ึนแลววิ่งไลตีมอญ มอญจะวิ่งหนี 1 รอบ แลวมานั่งแทนที่คนที่วิ่งไล ผูไลถาตี

มอญไดกอน คนท่ีถูกตีก็จะตองเปนมอญตอ แตถามอญนั่งแลว คนไลตองเปน

มอญแทน  
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สถานท่ีเลน  บริเวณลานกวาง เชน ลาน 

วัด สนามกฬีา  

ผูเลน  เลนไดทั้งชายและหญิง                

ไมจํากัดจํานวน  แตละฝายจะมีผูเลน 

เทากัน 

อุปกรณ  เชือกเสนใหญ 1 เสน       

ความยาวประมาณ 8 เมตรขึ้นไป 
วิธีการเลน 

1.แบงผูเลนเปน 2 ฝายเทา ๆ กัน  และผูตัดสิน 1 คน  ผูเลนทั้ง 2 ฝายจะตองสง

ตัวแทนมาจบัไมสั้นไมยาวเพื่อเลือกแดนของตน   ฝายชนะจะไดเลือกแดนกอน 

      2 .เม่ือเลือกแดนไดแลว ใหผูเลนทั้ง 2 ฝาย เขาไปยืนประจําที่เชือก  โดยเวน

ระยะหางจากผูเลนฝายตรงขามประมาณ 2 - 3 เมตร 

          3.เม่ือทั้ง 2 ฝายพรอม ใหหยิบเชือกขึ้นมาจับระดับเอว  แลวรอสัญญาณ จาก   

ผูตัดสิน  โดยผูตัดสินจะเขาไปใหสัญญาณอยูตรงเสนศูนยกลางของเชือกและให ถือวา

จุดที่ผูตัดสนิยืนอยูเปนเสนชัย 

       4.เม่ือกรรมการใหสัญญาณ  ผูเลนทัง้สองฝายตองออกแรงดึงใหมากที่สุด

เพื่อใหฝายตรงขามเขามายังฝงตนเอง 

        5.หากฝายใดฝายหนึ่งดึงใหฝายตรงขามเขามายังเสนชัยได  ก็ถือวา 

ฝายน้ันชนะ 

 

 

 

 

ใบความรู เรื่องการละเลนพ้ืนบานในชุมชน 
กลุมที่ 5  ชักเยอ และ กระโดดยาง 
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สถานท่ีเลน  บริเวณลานกวาง เชน ลานวัด สนามกีฬา  
 
ผูเลน  เลนไดทั้งชายและหญิงไมจํากัดจํานวน   
 
อุปกรณ  ยางมารอยตอกันเปนเสนยาวพอประมาณ 
 
วิธีการเลน 

ตกลงกันกอนวาใครจะเปนผูถือยาง 2 คน จากนัน้นํายางที่ตอกันแลวมาให  ผู

ถือ 2 คน ถือไว 2 ขางโดยดึงยางใหตึง ผูเลนที่เหลอืกระโดดขามยางทีละคน  

ใครกระโดดไมขามหรือกระโดดถูกหนังยาง จะตองมาเปนผูถือปลายยางแตละดาน เพื่อ

สลับใหผูถือยางไปกระโดดบาง การกระโดดระดับของการถือยางจะเพ่ิมระดับ สูงขึ้น

เร่ือย ๆ จากพื้น เขา เอว  อก  หู  ศีรษะ หรือชูสุดแขน ในระดับสูง ๆ อาจมีการอนุโลมให

โดนยางได  
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ใบงานท่ี 2 (3) 
ชื่อ..........................................................................ชัน้ ...........................เลขที่ ............... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การละเลนพ้ืนบาน ช่ือ ......................................................... 

ประโยชนของการละเลนพ้ืนบาน คือ  

1.  ………………………………………………………………………….. 

2.  …………………………………………………………………………. 

3.  …………………………………………………………… 

 

คําชี้แจง 

ใหนักเรียนเลือกการละเลนพื้นบานที่ชอบมา 1 อยาง แลวเขียนประโยชนของ         

การละเลนพืน้บานชนิดนัน้มาอยางนอย 3 ขอ  พรอมทั้งวาดภาพประกอบดวยนะคะ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศกึษาปที ่3 

แผนท่ี 4 ผลงานภมูปิญญา     เวลา  2  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ 

 คนในชุมชนเสลภูมิ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาและเล้ียงสัตว เปน

อาชีพหลัก เพราะในบริเวณนี้มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม และมีแมน้ําชีไหลผาน  เหมาะแก

การทําเกษตร แตจากการวางเวนในชวงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งทําใหไมมีรายได หรือในชวงฤดูน้ําหลากท่ี

สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกร คนในชุมชนเสลภูมิจึงมีปญหาในเร่ืองหนี้สิน ในการแกปญหา

ชาวบานจึงรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมที่สรางรายไดเพิ่มใหกับครอบครัว ซึ่งอาชีพการทอ

เส่ือ เปนอาชีพเสริมที่สําคัญอีกอาชีพหนึ่งที่สรางรายไดใหกับชุมชนนี้ไดอยางดีจนกระทั่งสามารถ

พัฒนาฝมือ และทําเปนอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งไดอีกดวย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- รูและเขาใจวิธกีารสรางผลงานจากภูมิปญญาการทอเส่ือในชุมชนเสลภูมิ 

จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายข้ันตอนการทํางานของอาชีพการทอเส่ือในชุมชนเสลภูมิได 
2. บอกความสําคัญของอาชีพการทอเส่ือได 

สาระการเรียนรู 
 - อาชีพการทอเส่ือในชุมชนเสลภูมิ 

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในชุมชน ครูยกตัวอยางอาชีพ 

ที่สําคัญในชุมชนเสลภูมิ คือ อาชีพการทอเส่ือ ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมสมองแลวตอบ

วาอาชีพการทอเส่ือมีความสําคัญอยางไร  

2. ครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูอาชีพการทอเส่ือ เชน “อาชีพนี้ 

เปนอาชีพที่กอใหเกิดผลงานจากภูมิปญญาของคนในชุมชน ถาอยากรูเร่ืองราวเกี่ยวกับอาชีพนี้

อยางละเอียด ตองไปสอบถามจากคนท่ีทําอาชีพนี้จริง ๆ” ครูเสนอกิจกรรม ภูมิปญญาตายาย 
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3. นักเรียนเตรียมต้ังคําถามสําหรับกิจกรรม ภูมิปญญาตายาย โดยบันทึกลงใน     

ใบงาน ที่ครูแจก และนําคําถามมารวมกันพิจารณาโดยครูใหคําแนะนําเพื่อใหนักเรียนสามารถ

รวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ แลวจึงนําคําถามไปใชเปนแนวทางในการสอบถามผูรู  

4. ครูพานักเรียนไปเรียนรูที่ แหลงเรียนรูชุมชน “ศูนยพัฒนาอาชีพทอเส่ือกกลายขิด”  

ใหนักเรียนแตละกลุมนําคําถามที่เตรียมไวไปสอบถามผูรู และใหผูรูสอนนักเรียนลองปฏิบัติดู 

5. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามผูรู และวิเคราะห 
ความสําคัญของอาชีพการทอเส่ือ แลวสรุปเปนผลงานของหอง โดยการเขียนพรรณนา 

6. ครูจัดทําขอมูลที่รวบรวมของหอง เปนเอกสารความรู แจกใหนักเรียนทุกคน และ 

ใหนักเรียนทําช้ินงานการสานแบบงาย ๆ คนละ 1 ชิ้นงาน 

7. นักเรียนแสดงผลงานโดยการจัดบอรด “ภูมิปญญาตายาย” 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. กิจกรรมภูมิปญญาตายาย 

2. ใบงาน 

3. ผูรูทองถิน่ เร่ืองอาชพีการทอเส่ือ 

4. อุปกรณฝกหัดสาน 

การประเมินผล 
1. ตรวจผลงาน 

- ใบงานกลุม 

- ชิ้นงานรายบุคคล 

 2.   สังเกตจาก 

- การทาํงานกลุม 

- ความสนใจในการรวมกจิกรรม 
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กิจกรรมภูมิปญญาตายาย 
1. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน  

2. ใหนักเรียนเขียนสิ่งที่ตองการรูเก่ียวกับอาชีพการทอเส่ือ 

3. นักเรียนเตรียมคําถามเพ่ือการสัมภาษณผูรูทองถ่ิน    

เร่ืองอาชีพการทอเสื่อ 

4. นักเรียนสัมภาษณ พูดคุยกับผูรูทองถ่ินเร่ืองการทอเสื่อ
และใหนักเรียนลองหัดสานแบบงาย ๆ 

5. นําขอมูลของแตละกลุมมารวมกันวิเคราะหแลวสรุปเปน
ผลงานของหองโดยการเขียนพรรณนา 

6. ครูจัดทําขอมูลที่รวบรวมของหองเปนเอกสารความรู แจก
ใหนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนทําช้ินงานการสาน  

แบบงาย ๆ คนละ 1 ช้ิน 

7. นักเรียนแสดงผลงานโดยการจัดบอรด                         

“ภูมิปญญาตายาย” 
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ใบงานท่ี 1 (4) 
จุดประสงค  
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับอาชพีการทอเสื่อในชุมชนเสลภูมิ 

จากการสอบถามผูรูในชุมชน 

ชื่อกลุม............................................ 

1……………………2……………… 

3……………………4……………… 

5……………………6……………… 

7……………………8………………. 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมคําถามเพ่ือ

ถามผูรู 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………… 

คําตอบที่ไดจากการสอบถาม 
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

คําช้ีแจง 

1. แบงกลุม กลุมละ 8 คน เตรียมต้ังคําถามเพื่อสอบถามผูรูเกี่ยวกับอาชีพ          

การทอเส่ือ 

2. บันทึกคําตอบลงในแบบบันทกึที่ครูแจก 

3. นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาเขียนพรรณนาความ 
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ใบงานท่ี 2 (4) 
จุดประสงค  
เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลจากการสอบถามผูรู 

มานําเสนอ 

ชื่อกลุม................................................. 

1……………………2………………… 

3……………………4……………… 

5……………………6……………… 

7……………………8……………… 

 

 

 

 

 
               กิจกรรมภมูิปญญาตายาย 
 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ใหนักเรียนนาํขอมูลจากการสอบถามผูรูมานําเสนอ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศกึษาปที ่3 

แผนท่ี 5 ประเพณีควรอนุรักษ     เวลา  2  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ 

 ประเพณี คือ เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนใหมีความรัก ความสามัคคี และ 

อยูรวมกันอยางมีแบบแผน ประเพณีที่คนในชุมชนเสลภูมิยึดถือปฏิบัติมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ

ในพระพุทธศาสนา และส่ิงเหนือธรรมชาติอ่ืน ๆ แบบชาวอีสานทั่วไป โดยมีกรอบและแบบแผนใน

การปฏิบัติอยูภายใตประเพณีฮีตสิบสอง หรือจารีตประเพณี ซึ่งประกอบข้ึนในเดือนทั้ง 12  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- รูและเขาใจความหมายและเห็นความสําคัญของประเพณีฮีตสิบสอง 

จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถ 

   1.   บอกความหมายของประเพณีฮีตสิบสองได 

 2.   ยกตัวอยางและอธิบายวิธีการปฏิบัติเกีย่วกับประเพณีที่สําคัญในชุมชนได 

3. บอกวิธกีารอนรัุกษประเพณีที่สําคัญในชุมชนได 

สาระการเรียนรู 
 - ประเพณีฮีตสิบสอง เชน บญุกุมขาวใหญ , บุญผะเหวด , บุญบ้ังไฟ , บุญขาว

ประดับดิน ,และบุญขาวสาก เปนตน 

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูนําภาพประเพณีที่สําคัญ ๆ เชน ประเพณีเขาพรรษา มาใหนักเรียนดูและ 

รวมกันสนทนาเร่ืองประเพณีที่นักเรียนรูจัก 

2. ครูติดบัตรคําศัพท “ประเพณีฮีตสิบสอง” แลวถามนักเรียนวา “รูจักคํานี้ 

หรือไม” ใหนักเรียนลองอธิบายตามความเขาใจ  

3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเร่ือง ประเพณีฮีตสิบสองกลุมละ 1  

ประเพณี  และใหสรุปความรูที่ไดเปนแผนผังความคิด (Mind Map) แลวออกมานําเสนอ 
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4. ครูกระตุนนักเรียนใหเกิดความรูสึกอยากศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เชน “ขอมูลที่ 

นักเรียนไดศึกษาเปนเพียงสวนนอยเทานั้น ยังมีเร่ืองราวที่นาสนใจเกี่ยวกับประเพณีนี้อีกมากมาย” 

ครูเสนอกิจกรรม ผูเฒาเลาใหฟง 

5. นักเรียนเตรียมต้ังคําถามสําหรับกิจกรรมผูเฒาเลาใหฟง โดยบันทึกลงในใบงานที่    
ครูแจก และนําคําถามมารวมกันพิจารณา โดยครูใหคําแนะนําเพื่อใหนักเรียนสามารถรวบรวม

ขอมูลที่มีคุณภาพ แลวจึงนําคําถามไปใชเปนแนวทางในการสอบถามผูรู 

6. ผูรูมาใหความรูเกี่ยวกับเร่ือง ประเพณีฮีตสิบสอง วิธีปฏิบัติ ชวงเวลาในการปฏิบัติ    

ใหนักเรียนซักถามตามคําถามที่เตรียมไว และบันทึกขอมูลลงในใบงาน 

7. นักเรียนเลือกประเพณีที่ประทับใจมา 1 ประเพณี แลวทําใบงานรายบุคคล 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. ภาพประเพณี 

2. บัตรคําศัพท “ประเพณีฮีตสิบสอง” 
3. ใบความรู 
4. ใบงาน 

5. กิจกรรมผูเฒาเลาใหฟง 

การประเมินผล 
1. ตรวจผลงาน 

-  ใบงานกลุม 

-  ใบงานรายบุคคล 

2. สังเกตจาก 

-  การทํางานกลุม 

-  ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
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ประเพณีที่คนในชุมชนเสลภูมิยึดถือปฏิบัติมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ            

ในพระพุทธศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ืน ๆ แบบชาวอีสานทั่วไป โดยมี    

กรอบและแบบแผนในการปฏิบัติอยูภายใตประเพณีฮีตสิบสอง หรือจารีตประเพณี ซึ่ง

ประกอบขึ้นในเดือนทั้ง 12  

 
 

 

 

 

 

 

เดือน ประเพณ ี

เดือนที ่1  ฮีตเดือนอาย/บุญเดือนอาย บุญเขากรรม 

เดือนที ่2  ฮีตเดือนยี่/บุญเดือนยี ่ บุญคูนลาน , บุญกุมขาวใหญ(เสลภูมิ) 

เดือนที ่3  ฮีตเดือนสาม  บุญขาวจ่ี 

เดือนที ่4  ฮีตเดือนส่ี บุญผะเหวด 

เดือนที ่5  ฮีตเดือนหา/บุญเดือนหา บุญสรงน้ํา 

เดือนที ่6  ฮีตเดือนหก บุญบ้ังไฟ 

เดือนที ่7  ฮีตเดือนเจ็ด ทําบุญซาํฮะ (ชําระ)/บุญเบิกบาน(เสลภูมิ) 

เดือนที ่8  ฮีตเดือนแปด บุญเขาพรรษา 

เดือนที ่9  ฮีตเดือนเกา บุญขาวประดับดิน 

เดือนที ่10  ฮีตเดือนสิบ บุญขาวสาก/บุญขาวสลาก 

เดือนที ่11 ฮีตเดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา ไหลเรือไฟ แหปราสาทผ้ึง 

เดือนที ่12  ฮีตเดือนสิบสอง บุญทอดกฐิน 

 

ที่มา : จากหนงัสือวัฒนธรรม พฒันาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา 

          จงัหวัดรอยเอ็ด,2542. 

ใบความรูเร่ือง ประเพณีฮตีสิบสอง 

ประเพณีฮีตสิบสองประเพณีฮีตสิบสอง  
คําวา ฮีตสิบสอง คือ จารีตประเพณี 12 เดือน อีสานเรียกสั้น ตัดคําวา จา ออก 

แผลง  ร เปน ฮ เรียกวา “ฮีต” นิยมเอาศัพทไวทายประเพณีจึงเปนประเพณี   

ฮีตสิบสอง หรือประเพณี 12 เดือน คือในเดือนหนึ่ง ๆ มีจารีตประเพณีทํา

ประจําเดือนแตละเดือน 
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เดือนที่ 2  ฮีตเดือนยี่/บุญเดือนยี่ บุญคูนลาน 
จะทาํเมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลว ในพิธนีี้จะมีการทําบุญตักบาตร เล้ียงพระประพรม             

น้ําพระพทุธมนต แกชาวบานลานขาว ที่นาและตอขาวบริเวณใกลลานขาวถือวาเปนสิริมงคล     

ทําใหขาวในนาอุดมสมบูรณ เจาของนาจะอยูเปนสุข ฝนตกตองตามฤดูกาลขาวกลาจะงอกงาม

และไดผลดีในปตอไป เมื่อเสร็จพิธีทาํบุญคูณลานขาวแลวชาวบานจึงจะขนขาวใสยุงและ        

เชิญขวัญขาวคือแมโพสพไปยังยุงขาวและทําพิธีสูขวัญกับสูขาวเลา(ยุง)ขาวเพื่อเปนสิริมงคล 

ตอไป 

นอกจากนีย้ังมีบางหมูบาน เชนในชุมชนเสลภูมิ จะเปนประเพณีที่คลายกนัแตเรียกวา 

บุญกุมขาวใหญ  เปนการรวมทาํบุญของคนในหมูบานทกุครัวเรือน โดยนาํเอาขาวเปลือกจาก  

ยุงของตนนาํมากองรวมกัน ไวที่บริเวณลานวัดในหมูบาน ซึ่งเปนการถวายทานขาวเปลือกใหกับ

วัดเพื่อทางวัดจะไดนําเอาไปจัดการเปล่ียนแปลงใหเกิดเปนรายไดของวัด นําไปทํานุบํารุงศาสนา

สืบไป ซึ่งเชื่อวาจะทําใหการทํานาปตอไปขาวจะเจริญงอกงามดี ไดผลผลิตมากข้ึน การทาํบุญ   

กุมขาวใหญถอืวามีอานิสงสมาก คนจงึนยิมทํากันเปนประจําทกุป 

ใบความรูกลุมที่ 1 “บุญกุมขาวใหญ” 
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เดือนที่ 4  ฮีตเดือนสี่ บญุผะเหวด 
 (บุญพระเวสสนัดรหรือบุญมหาชาติ) คํานีอ้อกเสียงวา ผะเหวด เปนสําเนียงของชาวอีสาน

ที่มาจากคําวา พระเวส ซึง่หมายถงึพระเวสสันดร การทาํบุญผะเหวด เปนการทาํบุญและฟงเทศน

เร่ืองพระเวสสันดรชาดก หรือเทศนมหาชาติ ซึ่งมีจาํนวน 13 กัณฑ ทัง้นี้เพื่อเปนการรําลึกถึงพระ

เวสสันดร ผูซึ่งบําเพ็ญบารมอัีนยิ่งใหญดวยการใหทานหรือทานบารมีในชาติสุดทายกอนที่จะมา

เสวยชาติและตรัสรูเปนพระพุทธเจา บุญพระเวสเปนงานบุญทีย่ิ่งใหญของชาวอีสาน นยิมทาํกนั

ทุกหมูบาน ดวยความเชื่อวาหากไดฟงเทศนมหาชาติทัง้ 13 กัณฑจบภายในวันเดียว อานิสงสจะ

ดลบันดาลใหไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งเปนยุคแหงความสุขความสมบูรณตาม

พุทธคตทิี่มีมาแตคร้ังพุทธกาล  

 แมวาจงัหวัดรอยเอ็ดจะไดจัดใหเปนบุญประเพณีประจําจังหวัดก็ตาม แตชาวบานทกุ

หมูบานกย็ังจดัใหมีบุญผะเหวดประจําหมูบานของตนเองข้ึน เพราะเช่ือวาเปนบุญที่ทาํแลวได    

     กุศลมาก จะละเวนการทําบุญผะเหวดไมไดเปนอันขาด 

ใบความรูกลุมที่ 2 “บุญผะเหวด” 
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เดือนที่ 6  ฮีตเดือนหก บญุบ้ังไฟ 

บุญบ้ังไฟเปนงานสําคัญของชาวอีสานกอนลงมือทํานา ดวยความเชื่อวาเปนการ             

ขอฝนเพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาในนาอุดมสมบูรณ ประชาชนอยูอยางมี 

ความสุข ในงานจะมีการแหบั้งไฟ และจุดบ้ังไฟเพราะเช่ือวาเปนการสงสัญญาณข้ึนไป  

บอกพญาแถน ใหสงน้ําฝนลงมา ระหวางที่มีการจุดบ้ังไฟชาวบานจะมีการเซ้ิงอยาง 

สนุกสนาน การทําบุญบ้ังไฟนับเปนการชุมนุมที่สําคัญของคนในทองถิน่ที่มารวมงาน       

บุญ กันอยางสนุกสนานเต็มที่การทาํบุญบ้ังไฟนีบ้างทีจะตรงกับประเพณีบุญวนั 

วิสาขบูชาดวย  

     นอกจากนั้นตามหมูบานจะมีความเชื่ออีกอยางหนึ่ง คือการจุดบ้ังไฟเพื่อ จุดถวายปูตา 

ประจําหมูบาน บุญนี้ทําเพื่อบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพนับถือของหมูบาน เพื่อดลบันดาล    

ใหส่ิงศักด์ิสิทธิ์คุมครอง และเปนการขอฝนกอนที่จะลงทํานา ถึงแมวาความเชื่อในการ 

จุดบ้ังไฟจะจุดเพื่อถวายส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ตางกัน แตจุดประสงคหลักก็เพื่อขอฝนกอนการ     

ทํานาเหมือนกัน  

 

 

ใบความรูกลุมที่ 3 “บุญบั้งไฟ” 
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เดือนที่ 9  ฮีตเดือนเกา บุญขาวประดับดิน 

 

เปนการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว เมื่อถึงวันแรม 14 คํ่า 

เดือน 9 ชาวบานพากันทําขาวปลาอาหารคาวหวานพรอมหมากพลูต้ังแตเชามืดหอใสใบตอง 

เรียกวา ขาวประดับดิน นําไปวางไวตามโคนตนไมในบริเวณวัด เพื่อใหผูที่ลวงลับไปแลวนั้น มากิน 

เพราะเช่ือวาในชวงเดือนเกาผูที่ลวงลับแลวจะไดรับการปลดปลอยใหออกมาทองเที่ยวได ในพิธี

บุญขาวประดับดิน ชาวบานจะวางขาวประดับดินไวพรอมจุดเทียนบอกกลาวใหมารับเอาอาหาร

และสวนบุญนี้ จากนั้นชาวบานจะเอาอาหารไปทําบุญตักบาตรถวายทานแดพระภิกษุสามเณร 

สมาทานศีล ฟงเทศนและกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวงลับไปแลว 

 

ตอมานิยมทําบุญตักบาตรและกรวดน้ําอุทิศกุศลตามแบบพุทธ แตมีผูใหญบางทานวา

บุญประดับดินนี้ เปนพิธีระลึกถึงคุณของแผนดิน มนุษยไดอาศัยแผนดินอยูและทํากิน พอถึงเดือน 

9 ขาวปลาพืชผลกําลังเจริญ ชาวบานจึงทําพิธีขอบคุณแผนดิน 

ใบความรูกลุมที่ 4 “บุญขาวประดับดิน” 
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เดือนที่ 10  ฮีตเดือนสิบ บุญขาวสาก (บุญขาวสลาก) หรือ(สลากภัต) 

 

ทําในวันเพ็ญเดือน 10 เปนการทําบุญใหเปรต  ผีไรญาติ ผีเฝาไรนา ผีตาแฮก ซึ่งเปนผูปก

ปกรักษาไรนา  และเปนการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหญาติผูที่ลวงลับไปแลว  ระยะหางจากบุญ

ขาวประดับดิน 15 วัน เปนการทําบุญที่ตอเนื่องจากพิธีในเดือนเกาเพราะถือวาเปนการทําบุญสงผู

ลวงลับไปแลว ที่ไดออกมาทองเที่ยว ใหกลับสูแดนของตน ในเดือนสิบนี้ชาวบานจะนําหอขาวสาก

ไปวางไวบริเวณวัดพรอมจุดเทียนและบอกใหญาติมิตรที่ลวงลับไปแลวมารับอาหารและผลบุญที่

อุทิศให    บางถ่ินเวลาทําบุญมีการจดชื่อของตนใสกระดาษทําเปนสลากใสลงในภาชนะบาตรดวย 

เมื่อพระเณรรูปใดไดรับสลากนั้น ก็เรียกเจาของยกพานไปถวาย  

 

       

ใบความรูกลุมที่ 5 “บุญขาวสาก” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

227 

ใบงานท่ี 1 (5) 
จุดประสงค  
เพื่อสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาเร่ือง   

ประเพณีฮีตสิบสอง 

ชื่อกลุม.............................................. 

1……………………2………………. 

3……………………4………………. 

5……………………6………………. 

7……………………8………………. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาเรื่องประเพณีฮีตสิบสอง ใหเด็ก ๆ ชวยกันระดม
สมองแลวเขียนแผนผงัความคิดใหสมบูรณดวยนะครับ 

ประเพณี 
..................................... 

วิธีการปฏิบัติ 

ความเชื่อ 

จัดข้ึนในชวง  
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กิจกรรมผูเฒาเลาใหฟง 
1. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน  

2. ใหนักเรียนเขียนสิ่งที่ตองการรูเก่ียวกับเร่ืองประเพณีฮีตสิบสอง 
3. นักเรียนเตรียมคําถามเพ่ือการสัมภาษณผูรูทองถ่ิน เร่ือง

ประเพณีฮีตสิบสอง 

4. นักเรียนสัมภาษณ พูดคุยกับผูรูทองถ่ินเร่ืองประเพณี               

ฮีตสิบสอง แลวสรุปความรูลงในใบงานที่ไดรับ 
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ใบงานท่ี 2 (5) 
จุดประสงค  
เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลในเร่ืองประเพณี        

ฮีตสิบสอง 

ชื่อกลุม............................................. 

1……………………2……………… 

3……………………4……………… 

5……………………6……………… 

7……………………8……………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

    ประเพณีที่สําคัญในชุมชนเสลภูมิ 
ชวงเวลา(เดือน) ประเพณ ี วิธีการปฏิบติั ความเชื่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใหนักเรียนต้ังประเด็นคําถามที่จะใชถามผูรู 

ใหนักเรียนเขียนขอมูลที่ไดจากการสอบถาม ดังนี้ 
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ใบงานท่ี 2 (5)(ตอ) 
 

ชื่อกลุม.................................. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

มีอะไรนารูเกี่ยวกับประเพณี      
ฮีตสิบสอง เพ่ิมเติมบาง 

ถาอยากใหประเพณีสําคัญเหลานี้คงอยูกับชุมชนของเราตลอดไป 

เด็ก ๆ ชวยบอกวิธีการหนอยวา เราจะทําอยางไรดี 
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ใบงานท่ี 3 (5) 
จุดประสงค  
เพื่อสรุปความรูที่ไดจากเร่ืองประเพณี 

ฮีตสิบสอง 

 

ชื่อ................................................. 

ชั้น............................เลขที่ ................ 

 

 

 

 

 

 

ประเพณี .................................................... 
 

 

จัดในชวงเดือน ............. 
   มีวิธีการปฏิบัติอยางไร  มีความเชื่อเร่ืองเกี่ยวกับ 

  .................................................. ………………………………….. 

  .................................................. …………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ใหนักเรียนเลือกประเพณีที่ประทับใจมา 1 เร่ือง 

แลวเติมขอมูลใหครบ พรอมทั้งวาดภาพประกอบดวย 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศกึษาปที ่3 

แผนท่ี 6 ผลติผลนักคิด          เวลา  4  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ 

 โครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่บูรณาการหลักสูตรกับการจัดการเรียนรูไดอยางกลมกลืน 

เปนกระบวนการเรียนรูที่สรางใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต และเปนการหาคําตอบ

ขอสงสัยโดยใชทักษะในการเรียนรูหลายๆ ดานของผูเรียน โครงงานท่ีมีความเหมาะสมกับกลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และช้ันประถมศึกษาปที่ 3  คือโครงงานประเภทสํารวจ

รวบรวมขอมูล เพราะเปนโครงงานประเภทที่ไมจําเปนจะตองมีตัวแปรเขามาเก่ียวของ และมี

วิธีการที่ไมยุงยากซับซอน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- สามารถทําโครงงานที่มีเร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชนเสลภูม ิ

จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถ 

1. จัดทําโครงงานที่มเีร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนเสลภูมิ 

สาระการเรียนรู 
 - การจัดทาํโครงงานที่มีเร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชนเสลภูม ิ

กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทบทวนความรูที่นักเรียนไดรับจากการเรียนเร่ืองชุมชนเสลภูมิที่ผานมา โดยเลน 

เกมแฟนพันธุแทเสลภูมิ กลุมใดมีคะแนนสูงสุดจะไดรับดาวคนเกง 1 ดวง 

2. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมความคิดวาถาพูดถึงคําวา “โครงงาน” นักเรียน 

คิดถึงอะไรบาง กลุมใดตอบไดมากที่สุดไดรับดาวคนเกง  1 ดวง 

3. ใหนักเรียนศึกษาใบความรู เร่ือง การจัดทําโครงงาน (ซึ่งจะมีตัวอยางโครงงาน   

ใหนักเรียนไดศึกษาดวย) 

4. ครูและนักเรียนสรุปรวมกันถึงการจัดทําโครงงานที่เหมาะสมกับกลุมสาระ     

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือโครงงานประเภทสํารวจ และวิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน 

5. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน 
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6. แตละกลุมปฏิบัติตามใบงานที่ครูแจกให โดยเร่ิมจากเสนอเร่ืองที่ตองการศึกษา 

เพื่อนํามาเปนหัวขอในการทําโครงงาน 

7. เขียนเคาโครงยอของโครงงานตามแบบที่ครูแจกให 
8. แตละกลุมนําเสนอเคาโครงยอของโครงงานใหครูและเพื่อนฟง พรอมกับรับฟง 

ขอเสนอแนะ และปรับปรุงเคาโครงยอใหถูกตองสมบูรณ 

9. นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติตามแผนการจัดทําโครงงานที่วางไว ครูคอยให 
คําแนะนํา 

10. แตละกลุมนําเสนอโครงงานโดยจัดเปนนิทรรศการ 
11. ประเมินโครงงานโดยตนเอง เพื่อน ครู ผูรู และผูปกครอง พรอมกับให 

ขอเสนอแนะที่ถูกตอง 

12. รวมกันอภิปรายวา “นักเรียนไดรับประโยชนอยางไรบางจากการเรียนเร่ืองชุมชน       

เสลภูมิ”  

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. เกมแฟนพนัธุแทเสลภูมิ  
2.   ใบงาน 

3. ใบความรู/ เอกสารเกี่ยวกับการจัดทาํโครงงาน 

4. แบบรายงานเคาโครงยอของโครงงาน 

5. ผูรูทองถิน่ 

6. ตัวอยางโครงงาน 

การประเมินผล 
1. ตรวจผลงาน 

-  ใบงาน 

-  โครงงาน 

2. สังเกตจาก 

-  การทํางานกลุม 

-  ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
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เกมแฟนพันธุแทเสลภมูิ 
1. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน  

2. ครูจะมีคําถามทั้งหมด 4 ชุด คือ 

- ชุดที่ 1 เปนภาพประเพณีที่สําคัญ 5 ภาพ ใหตอบช่ือ

ประเพณีใหถูกตอง ภาพละ 5 คะแนน 

- ชุดที่ 2 เปนคําถาม-คําตอบ จะมคีําถามอยู 1 คําถามตอง

ตอบใหถูกตองจะได 25 คะแนน 

- ชุดที่ 3 เปนภาพตัดตอ ที่มีกระดาษปดทับอยูใหนักเรียน

เปดกระดาษได 1 ช้ิน แลวตอบวาเปนภาพอะไร  ตอบถูกได 

25 คะแนน แตถาไมแนใจ ขอเปดเพ่ิมได ตัด คร้ังละ 5 

คะแนน 

- ชุดที่ 4 เปนคุณสมบัติของสิ่งสําคัญในชุมชน มี 5 ขอ  ให

นักเรียนทายวา เปนอะไร ทายถูกได 25 คะแนน ถาขอดู

คุณสมบัติเพ่ิมตัดคร้ังละ 5 คะแนน 

3. นักเรียนเลือกเลนเกม 2 ชุด แลวรวบรวมคะแนน  กลุมใด         

มีคะแนนมากที่สุดรับดาวคนเกง 1 ดวง 
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ใบงานท่ี 1 (6) 
จุดประสงค  
เพื่อสํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียน

เก่ียวกับเร่ืองโครงงาน 
 

ชื่อกลุม............................................. 

1……………………2………………. 

3……………………4………………. 

5……………………6………………. 

7……………………8………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเด็ก ๆ ชวยกันระดมความคิด  

วา ถาพูดถงึ “โครงงาน” นักเรียนนกึถงึอะไรบาง  

ลงในผังใยแมงมุมนี้ (สามารถเพิ่มเติมใยแมงมุมไดนะครับ) 

โครงงาน 
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โครงงานมีหลายประเภท สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแบงประเภทของ

โครงงานออกเปน  4 ประเภทดังนี้  

 1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  

 2. โครงงานประเภททดลอง  

 3. โครงงานประเภทประดิษฐ  

 4. โครงงานประเภทสรางทฤษฎีหรืออธิบาย  

  

โครงงานท่ีมีความเหมาะสมกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และระดับ

ชวงช้ันที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ) คือโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล เพราะเปน

โครงงานประเภทท่ีไมจําเปนจะตองมีตัวแปรเขามาเกี่ยวของ และมีวิธีการที่ไมยุงยากซับซอน 
 

โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล โครงงานประเภทน้ี ผูเรียนเพียงตองการสํารวจและ

รวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให

เห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเร่ืองที่ตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

การดําเนินโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  ควรดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 1. ขั้นกําหนดปญหา/อยากรู เปนสิ่งที่เกิดขึ้นรอบขางตัวเรา แตตัวเราไม

สามารถ   หาคําตอบได ขั้นกําหนดปญหาขั้นนี้จะเกิดคําถามขึ้นในใจวา “ทําไม” และก็

ทําใหผูทําโครงงานสนใจ อยากรู อยากทําเพ่ือเปนการหาคําตอบตอไป 

 

 

  

ใบความรูเร่ืองการจัดทําโครงงาน 
ท่ีเกี่ยวกบัเร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิ 

โครงงาน เปนวิธกีารเรียนรูทีท่ําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูหลาย ๆ 

ดาน เชน การทํางานเปนกลุม การรูจักหนาที ่ความรับผิดชอบ รูจักรับฟง   

ความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
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2. ขั้นต้ังสมมติฐาน สมมติฐานก็คือการเดาคําตอบของปญหาที่ผูทําโครงงานเร่ือง   

นั้น ๆ เดาคําตอบวา นาจะเปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนี้ กอนที่จะมีการทํากิจกรรม

หรือปฏิบัติโครงงาน การตอบหรือการคาดเดาคําตอบลวงหนานี้เรียกวาสมมติฐาน ซึ่ง

หากมีการศึกษาหรือทํากิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองนี้แลว คําตอบที่ผูทําเดาคําตอบ

ไวกอนอาจจะไมถูกตองก็ได  

 3. ขั้นการรวบรวมขอมูล ขั้นนี้เปนขั้นตอนที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูล วาจะได

ขอมูล     มาอยางไร เชน จะใชคําถามอยางไร จะถามใคร หรือสัมภาษณ จะสัมภาษณ

อะไร สัมภาษณใคร ถาสังเกตจะสังเกตอะไร เวลาในการสังเกตคือเวลาใด ในทาง

ปฏิบัติแลวผูทําโครงงาน ก็อาจจะปรึกษากับครูผูสอนหรือครูที่ปรึกษา ที่มีความรู

ทางดานที่ผูทําโครงงานทําก็จะทําใหไดขอมูลถูกตอง 

 4. ขั้นวิเคราะห ขั้นนี้เปนการนําขอมูลที่เก็บได มาจัดเรียบเรียงเปนระบบตาม

จริง  ที่เก็บขอมูลมาได อาจเสนอเปนแผนภูมิใหงายในการดู หรือตารางหรือเปนภาพก็

ได เพื่อทําใหผูอานเขาใจรวดเร็ว และถูกตองมากข้ึน 

 5. ขั้นสรุปอภิปรายผล เปนขั้นสุดทายของการนําเสนอ ดวยการสรุปยอ 

(Summary) หลังจากกลาวถึงขอความที่เปนปญหา และอธิบายถึงวิธีการทําโครงงาน

ยอๆ แลวก็จะตองกลาวถึงขอเท็จจริงที่คนพบและขอสรุปตางๆจากการวิเคราะหขอมูลที่

ไดรวบรวมมา 

ตัวอยางชื่อโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 

1. สํารวจช่ือพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่อาศัยอยู 
2. รวบรวมสภาพภูมิศาสตรของชุมชนของฉัน 

3. รวบรวมขอมูลทั่วไปของชุมชน 

4. รวบรวมแหลงทองเที่ยวในจังหวัดของฉัน 

5. การปูจาตาวตั้งสี่ (ทาวท้ังสี่) เปนประเพณีพ้ืนบาน จังหวัด

แพร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

238 

ใบงานท่ี 2 (6) 
จุดประสงค  
เพื่อใหนักเรียนชวยกันระดมสมองเก่ียวกับ

การจัดทําโครงงานของกลุมตนเอง  
 

ชื่อกลุม............................................... 

1……………………2……………..…. 

3……………………4………………. 

5……………………6………………. 

7……………………8………………. 

 
 
 
 
 
 

คําถาม คําตอบ 
1. นักเรียนในกลุมมีความสนใจหรือ

อยากรูเร่ืองอะไรที่เก่ียวกับชุมชน  

เสลภูมิ 

(ใหเลือกเร่ืองที่สนใจมากที่สุด) 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

2. นักเรียนคิดวาจะศึกษาเร่ืองที่

นักเรียนสนใจหรือหาคําตอบใหกับสิง่

ที่นักเรียนอยากรูไดอยางไร นักเรียน

จะใชวิธีใดในการศึกษา 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กอนที่นักเรียนจะทําโครงงานใหนักเรียนชวยกันระดมสมอง 

แลวตอบคําถามเหลานี้ใหได 
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ใบงานที่ 3 (6) 
แบบรายงานการเขียนเคาโครงยอของโครงงานเก่ียวกับเร่ืองราวในชุมชน 

1. ช่ือโครงงาน ................................................................................. 

2. ช่ือผูทําโครงงาน 

2.1 ...................................................................................... 

2.2 ...................................................................................... 

2.3 ...................................................................................... 

2.4 ...................................................................................... 

2.5 ...................................................................................... 

2.6 ...................................................................................... 

2.7 ...................................................................................... 

2.8 ...................................................................................... 

3. ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน ............................................................ 

4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

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

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

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

5. จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

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

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

...................................................................................................... 
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6. วิธีดําเนินการ 
........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
.................................................................................................... 

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

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

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

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

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

    10. เอกสารอางอิง 

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

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือสําหรับการประเมนิ 

หลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูม ิ

1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
2. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

3. แบบสอบถามความคิดเหน็นักเรียนทีม่ีตอหลักสูตร 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง ชุมชนเสลภูม ิ
 
คําชี้แจง 
 แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองชุมชนเสลภูมิ คะแนนเต็ม 

30 คะแนน ใชเวลาในการทํา 40 นาที แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 15 ขอ  รวม 15 คะแนน   ใหนักเรียนอาน

คําถามในแตละขอ แลวเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเคร่ืองหมาย ✕ ลงใน

กระดาษคําตอบที่ตรงกับคําตอบที่เลือก 
 ตัวอยาง   
 ขอสอบ ขอ 0. การเปล่ียนแปลงประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                    มาจากสาเหตุใด 

ก. การเกิด 

ข. การยายถิ่นฐาน 

ค. การตาย 

ง. การขาดแคลนนํ้า 

 คําตอบ 

ขอ ก ข ค ง 

0  ✕   

 
 
ตอนท่ี 2 เปนแบบขอเขียน จํานวน 5 ขอ  คะแนนเต็มขอละ 3 คะแนน  รวม 15 คะแนน  

ใหนักเรียนอานคําถามในแตละขออยางรอบคอบ แลวจึงตอบคําถาม 
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ตอนท่ี 1 ใหนกัเรียน  เลือกคําตอบที่ถกูที่สุด ลงในกระดาษคําตอบ ( 15 คะแนน) 

1. ทําเลเหมาะสมที่สุดแกการต้ังเมือง  

    ควรมีลักษณะใด 

  ก. มีแมน้ําไหลผาน          

  ข. เปนที่ดอนตํ่า เปนโคก เนิน 

  ค. มีทุงนากวางใหญลอมรอบ 

  ง. เปนที่ราบลุม อุดมสมบูรณ 

2. อําเภอเสลภูมิเดิมชื่อ ........................... 

  ก. บานเดิด 

  ข. บานชีโหลน 

  ค. บานโตงโตนบึงโดน 

  ง. บานหวยตาแหลว 

3. ขอความในขอใดถูกตอง 

  ก. พระนิคมบริรักษมีเชื้อสายจําปาศักด์ิ 

  ข. พระนิคมบริรักษใชความพยายามเปน 

       เวลา 10 ป จึงไดเปนเจาเมือง 

  ค. หลังจากพระนิคมบริรักษถงึแกกรรม 

       เมืองเสลภูมิแยกระบบการปกครอง  

       เปน 2 อําเภอ 

  ง. พระนิคมบริรักษเปนนายอําเภอคนแรก 

      ของอําเภอเสลภูมิ 

4. พระมหากษัตริยรัชกาลใดทรง 

    จัดรูปแบบการปกครองข้ึนเปนจังหวัด 

  ก. รัชกาลที ่4          ข. รัชกาลที ่5 

  ค. รัชกาลที่ 6          ง. รัชกาลที ่7 

 

 

 

5. แมน้ําทีม่ีความสาํคัญที่สุดตอชีวิตความ 

     เปนอยูของคนในชุมชนเสลภูมิคือ 

  ก. แมน้ําชี               ข. แมน้ําโขง 

  ค. แมน้าํยงั             ง. แมน้ํายม 

6. สาเหตุทีท่ําใหพืน้ที่ตอนลางของอําเภอเสลภูมิ

ในฤดูน้าํหลากน้ําทวมทกุป คือ    ขอใด 

  ก. บริเวณนัน้เปนที่คอนขางสูง 

  ข. เปนบริเวนที่ฝนตกหนกั 

  ค.มีแมน้ําไหลผานถงึ 2 สาย 

  ง. บริเวณนัน้เปนที่ราบลุม 

7. ส่ิงใดเปนเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาสภาพ

ภูมิศาสตรได 

  ก. อินเตอรเน็ต               ข. แผนที่  

  ค. สายวัด                      ง. ถูกทั้ง กและข 

8. การละเลนพื้นบานชนิดใดตองใชทักษะการ

สังเกตเปนหลัก 

  ก. เดินกะลา                  ข. กระโดดยาง 

  ค. มอญซอนผา             ง. หมากเก็บ 

9. การละเลนพื้นบานชนิดใดที่ไมตอง       ใช

อุปกรณในการเลน  

  ก. เตย                          ข. หมากเก็บ 

  ค. กาฟกไข                   ง. ตีลูกลอ 
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10. ถาจะเลนชักเยอใหชนะ นักเรียนตองอาศัย

ส่ิงใดมากที่สุด 

  ก. การมหีัวหนาทีมที่ดี 

  ข. ความสามคัคีรวมแรงรวมใจกัน 

  ค. ปฏิภาณไหวพริบ 

  ง. เลนใหถูกตองตามกฎกติกา 

11. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการละเลน

พื้นบาน  

  ก. การละเลนพืน้บานสรางความสามัคคี 

      ใหแกคนในชุมชนได 

  ข. ในแตละทองถิ่น การละเลนพืน้บาน 

       มีความแตกตางกนั 

  ค. การละเลนพืน้บานทุกชนิดมีแต 

      ประโยชน ไมมีโทษ 

  ง. การละเลนพืน้บานเปนวัฒนธรรม         

      ที่เกิดจากภูมิปญญาของคนในทองถิ่น 

12. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่สุดทีท่ําใหชาวบาน

รวมกลุมคิดทาํอาชีพเสริม  

  ก. มหีนี้สิน 

  ข. ตองการเพิ่มรายไดใหกบัครอบครัว 

  ค. ไมมีรายไดในชวงทีว่างเวนจากการเก็บเกี่ยว 

  ง. ฤดูน้าํหลากสรางความเสียหายใหแกพื้นที่

เกษตรกรรม 

13. ครอบครัวใด นาจะมีรายไดที่แนนอนและ

ยั่งยนื 

  ก. ครอบครัวของนิดทาํนา 

  ข. ครอบครัวของหนอยทาํนา 

      และเล้ียงสัตว 

  ค. ครอบครัวของนอยทํานา 

       และทอเส่ือเปนอาชีพเสริม 

  ง. ครอบครัวของหนองไปทาํงาน 

      ในโรงงานที่กรุงเทพฯ 

14. ขอใดไมใชประเพณีฮีตสิบสอง 

  ก. บุญบ้ังไฟ           ข. บุญกระยาสาทร         

  ค. บุญขาวจ่ี            ง. บุญสรงน้ํา 

15. ประเพณีฮีตสิบสองมีพืน้ฐานมาจาก 

       ความเช่ือในเร่ือง..................... 

  ก. พระพทุธศาสนา 

  ข. ส่ิงเหนือธรรมชาติ 

  ค. นทิานพ้ืนบาน 

  ง. ถูกทั้ง ขอ ก. และ ขอ  ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยขอสอบ 

1. ง 2. ค 3. ก 4. ค 5. ก  

6. ค 7. ง 8. ค 9. ก 10. ข  

11.ค 12.ข 13.ค 14.ข 15.ง 
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนอานคําถามในแตละขออยางรอบคอบ แลวจึงตอบคําถามจํานวน 5 ขอ  

คะแนนเต็มขอละ 3 คะแนน  รวม 15 คะแนน  

1. “เพราะเหตุใดพระนิคมบริรักษ จึงเลือกบริเวณดงโตงโตน เปนที่ตั้งเมือง” 

      …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………… 

2. นักเรียนคิดวา“ การละเลนพ้ืนบาน มปีระโยชนอยางไรบาง” 

     1. .……………………………………………………………………… 

      2.  ……………………………………………………………………… 

      3.  ….…………………………………………………………………… 

3.  อาชีพการทอเสื่อ  มีความสาํคัญอยางไร 

      1. .……………………………………………………………………… 

      2.  ……………………………………………………………………… 

      3.  ….…………………………………………………………………… 

4. นักเรียนจะทําอยางไรที่จะชวยอนุรักษประเพณีฮีตสิบสองใหคงอยูกับชุมชน

ของเราตลอดไป 

      1. .……………………………………………………………………… 

      2.  ……………………………………………………………………… 

      3.  ….…………………………………………………………………… 

5. ทําไมนักเรียนจึงตองเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับ “ชุมชนเสลภูม”ิ 

      1. .……………………………………………………………………… 

      2.  ……………………………………………………………………… 

      3.  ….…………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองราวในชุมชนเสลภูมิ 

 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 
 
 
 
 

คําชี้แจง  
1. ใหใสเคร่ืองหมาย  ที่ผูประเมิน 

2. ใหใสเคร่ืองหมาย  ที่ตัวบงชี้  ในชองรายการประเมนิที่ตรงกับความคิดเหน็ 

ของทาน 

3. ถามีตัวบงชี้ครบทั้ง 3 ขอ จะได 3 คะแนน ให ใส  ในชองระดับคุณภาพดวย 

ถามีตัวบงชี ้ 2  ขอ จะได 2 คะแนน  และถามีตัวบงชี ้ 1  ขอ จะได 1 คะแนน   

4. รวมคะแนนทัง้หมด แลวนําไปแปรคาผลการประเมินเปนระดับความสามารถ 
      การแปรคาผลการประเมินระดับความสามารถ 

                     คะแนนรวม  25-30  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับสูง 

                     คะแนนรวม  19-24  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับปานกลาง 

    คะแนนรวม  1-18  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับตํ่า 
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เครื่องมือวัดผลภาคปฏบิติั 
แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานท่ีเกีย่วกับเรื่องราวในชุมชนเสลภมู ิ

ชั้นประถมศกึษาปที ่3  

ผูประเมิน  ตนเอง    เพื่อน  ครู      ผูรู        ผูปกครอง 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

3 2 1 
เกณฑ 

ประเมินสวนที ่1 กระบวนการ (12 คะแนน) 

1. การวางแผนการทํางาน 

    � มีการวางแผนการทาํงานอยางเปนระบบ 

    � มีข้ันตอนการดําเนนิงานที่ชัดเจนตามแผน 

    � มีการประเมินและปรับปรุงแผน 

 
 
 

... 

 
 
 

... 

 
 
 
... 

2. การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

    � แบงหนาที่อยางชัดเจน 

    � ทุกคนในกลุมมีสวนรวม 

    � มีความรวมแรงรวมใจ ชวยเหลือกนั 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

3. การทําตามหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

    � ทําตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

    � มีความต้ังใจ เอาใจใสในการทํางาน 

    � มีความสุขในการทาํงาน 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

4. การตรงเวลา 

    � ตรงเวลาในการนัดหมาย 

    � ตรงเวลาในการสงผลงาน 

    � ตรงเวลาในการเสนอผลงาน 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

ประเมินสวนที ่2 ชิ้นงาน( 12 คะแนน) 

1. ชื่อเร่ือง 

    � ระบุส่ิงที่ตองการศึกษา 

    � ใชภาษากะทัดรัด ชัดเจน 

    � นาสนใจและมีประโยชน 
 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

3 = มีตัวบงชีค้รบทั้ง 3 ขอ 

2 = มีตัวบงชีอ้ยางนอย        

      2 ขอ          

1 = มีตัวบงชีข้อใดขอหนึ่ง 
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ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

3 2 1 
เกณฑ 

2. เนื้อหาสาระของช้ินงาน 

    � มีความถูกตองของเนือ้หา 

    � เนื้อหานาสนใจ 

    � เนื้อหามีประโยชนตอผูอ่ืน 

 
 
 

... 

 
 
 

... 

 
 
 
... 

3. ความคิดสรางสรรค 

    � ต้ังช่ือเร่ืองไดนาสนใจ 

    � มีความแปลกใหมในการออกแบบชิ้นงาน 

    � รูปแบบของชิ้นงานนาสนใจ 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

4. ความสวยงาม 

    � มีสีสันทีส่วยงาม 

    � ภาพรวมของช้ินงานมีความสวยงาม 

    � มีการตกแตงที่เหมาะสม 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

ประเมินสวนที ่3 การนําเสนอผลงาน ( 6 คะแนน) 

1. การรายงานปากเปลา 

    � มีข้ันตอนการนําเสนอไดครบถวน 

    � ใชภาษาถูกตอง 

    � มีความมั่นใจในตนเอง เสียงดังฟงชดั 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

2. การตอบขอซักถาม 

    � การตอบขอซักถามไดถูกตองตามทักษะ 

         ตรงประเด็นและมีความมั่นใจในการตอบ 

    � มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 

    � การแสดงความช่ืนชมตอผลงาน 

 
 

... 

 
 

... 

 
 

... 

3 = มีตัวบงชีค้รบทั้ง 3 ขอ 

2 = มีตัวบงชีอ้ยางนอย     

      2 ขอ 

1 = มีตัวบงชีข้อใดขอหนึ่ง 

 

รวม    ................... คะแนน 
 

การแปรคาผลการประเมนิระดับความสามารถ 
                     คะแนนรวม  25-30  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับสูง 

                     คะแนนรวม  19-24  คะแนน   หมายถงึ   ความสามารถระดับปานกลาง 

คะแนนรวม  1-18  คะแนน   หมายถึง   ความสามารถระดับตํ่า 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรสถานศกึษา 

เรื่องชุมชนเสลภมูิ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 3 
 
 
 
 
คําชี้แจง  
       ใหนักเ รียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา  เ ร่ืองชุมชนเสลภูมิ       

เกี่ยวกับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ 

 

หมายเหตุ : โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามหลังเรียนจบในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
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กิจกรรมการจดัการเรียนรู ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

บรรยากาศในการเรียนรู ........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ประโยชนที่ไดรับ …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร 

เร่ือง ชุมชนเสลภูมิแบบเรียงความ เกี่ยวกบั กิจกรรมการจัดการเรียนรู  

บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ 

 

ชื่อ...............................................................................ชั้น ป. 3 / ....... เลขที ่..............

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ง 

คุณภาพเคร่ืองมือ 

 

แบบประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศึกษา 
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ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

นางสาวปยวรา  คลายหนองสรวง

แบบประเมินโครงราง 
หลักสูตรสถานศกึษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ 
สําหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

คําชี้แจง 
 แบบประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ ฉบับนี้เปนแบบประเมินเพื่อ

การตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูประเมินตอง

พิจารณารายละเอียดความสอดคลองของส่ิงตอไปนี้ 

1. องคประกอบของโครงรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 

-  มาตรฐานการเรียนรู 

-  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

-  สาระการเรียนรู  

-  คําอธิบายรายวิชา  

-  โครงสรางหลักสูตร/ เวลาเรียน    

-  แนวการดําเนินการจัดการเรียนรู  

-  ส่ือ และแหลงการเรียนรู  

-   การวัดและประเมินผล 

 2. แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 6 แผน มีองคประกอบดังนี้ 

  -   สาระสําคัญ 

  -   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

-   จุดประสงคการเรียนรู 

-   สาระการเรียนรู 

-   กิจกรรมการเรียนรู 

-   ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

-   การประเมินผล 

และไดกาํหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังนี ้

 คะแนน  +1    เมื่อแนใจวาสอดคลอง 

 คะแนน    0 เมื่อไมแนใจวาสอดคลอง 

 คะแนน   -1 เมื่อแนใจวาไมสอดคลอง 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศกึษาเรื่อง ชุมชนเสลภูม ิ

สําหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคลองของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยทําเคร่ืองหมาย (✓) 

ลงในชองของแบบประเมินแตละขอ 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1. ความสอดคลองขององคประกอบในหลักสูตรฉบับราง     

2. ความสอดคลองระหวางแนวการดําเนินการ        

จัดการเรียนรูตามหลักสูตรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แตละแผน 

    

3. ความสอดคลองขององคประกอบในแผน                

การจัดการเรียนรูที่ 1 
    

4. ความสอดคลองขององคประกอบในแผน                

การจัดการเรียนรูที่ 2 
    

5. ความสอดคลองขององคประกอบในแผน                

การจัดการเรียนรูที่ 3 
    

6. ความสอดคลองขององคประกอบในแผน                

การจัดการเรียนรูที่ 4 
    

7. ความสอดคลองขององคประกอบในแผน                

การจัดการเรียนรูที่ 5 
    

8. ความสอดคลองขององคประกอบในแผน                

การจัดการเรียนรูที่ 6 
    

9. ความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับเวลา              

ในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
    

10. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับเวลา              

ในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
    

ขอเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………..................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
+1 +1 +1 1.00 

2. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ี

นักเรียนตองการเรียน เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 
+1 +1 +1 1.00 

3. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 
+1 +1 +1 1.00 

4. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะการวัด

และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองชุมชน

เสลภูมิ 

+1 +1 +1 1.00 

5. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความตองการ

ของนักเรียนในเร่ือง ผูรวมประเมินหลักสูตร ชุมชน  

เสลภูมิ  

+1 +1 +1 1.00 

6. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความตองการ

ของนักเรียนในเร่ืองส่ือการเรียนรู ที่ใชในหลักสูตร 

ชุมชนเสลภูมิ  

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 
1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับสถานภาพ

และขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
+1 +1 +1 1.00 

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับความสําคัญ 

และความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับจุดประสงคของ

หลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับเน้ือหาสาระของ

หลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

5. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับโครงสรางและ

เวลาเรียนของหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

6. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับวิธีการจัดการ

เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

7. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู 
+1 +1 +1 1.00 

8. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

ที่มีตอหลักสูตร เ ร่ืองชุมชนเสลภูมิ เก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลของหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

9. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรูสําหรับการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

+1 +1 +1 1.00 

10. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรูสําหรับการถายทอด

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา 
+1 +1 +1 1.00 

2. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ความคิดเหน็ที่มีตอหลกัสูตร เร่ืองชุมชนเสลภูมิ 

เกี่ยวกับความสําคัญ และความจาํเปนของการ

พัฒนาหลักสตูร 

+1 +1 +1 1.00 

3. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ือง

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

4. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ือง

เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

5. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ือง

การจัดการเรียนรูของหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

6. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ือง

ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

7. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ือง

การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 

8. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถาม ในเร่ือง

ขอเสนอแนะ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียน      

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 

1 2 3 

รวม

คา 

IOC 

1. ความสอดคลองขององคประกอบในหลักสูตรฉบับราง +1 +1 0 0.67 

2. ความสอดคลองระหวางแนวการดําเนนิการจัดการเรียนรู    

ตามหลักสูตรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผน 
0 +1 +1 0.67 

3. ความสอดคลองขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 +1 +1 +1 1.00 

4. ความสอดคลองขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 +1 +1 +1 1.00 

5. ความสอดคลองขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 +1 +1 +1 1.00 

6. ความสอดคลองขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 +1 +1 +1 1.00 

7. ความสอดคลองขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 +1 +1 +1 1.00 

8. ความสอดคลองขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 +1 +1 +1 1.00 

9. ความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับเวลาในแตละ          

แผนการจัดการเรียนรู 
+1 +1 +1 1.00 

10. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกบัเวลาในแตละ

แผนการจัดการเรียนรู 
+1 0 +1 0.67 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบ 

 วัดผลการเรียนรู เร่ือง ชุมชนเสลภูมิ 

 

ขอที่ คาความยากงาย (P) คาอํานาจจาํแนก (D) 

1 0.68 0.38 

2 0.78 0.46 

3 0.25 0.38 

4 0.30 0.23 

5 0.73 0.23 

6 0.28 0.23 

7 0.63 0.23 

8 0.23 0.46 

9 0.75 0.38 

10 0.75 0.46 

11 0.40 0.23 

12 0.53 0.38 

13 0.58 0.23 

14 0.33 0.23 

15 0.58 0.23 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการนาํหลักสูตรไปใช 
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ภาพแสดงกจิกรรมการนาํหลกัสูตรไปใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 สํารวจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่2  ศึกษานอกสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ความสุขจากการไปศึกษานอกสถานที ่
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ภาพที ่4 ลงมอืปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 ผลิตภัณฑที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  ใหความรูเร่ืองประเพณีฮีตสิบสอง 
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ภาพที ่7 ผลงานจากกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 ผลงานจากโครงงานเก่ียวกับชุมชนเสลภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที ่9 ปายนิเทศแสดงผลงานนกัเรียน   
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

 

1. นางศันสนีย มาลัยเถาว  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ตําแหนง ครูชํานาญการ (คศ 2) โรงเรียน 

บานกลางเสลภูมิ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอยเอ็ด เขต 3 

2. นางจริยา  ศรีเพชร   ผูเชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา 

     ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ตําแหนง ครูเชี่ยวชาญ (คศ 4) โรงเรียน 

คลองมหาสวัสด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต 2 

3. นายพูนศักด์ิ  ปยะมาตย  ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลทองถิ่นอําเภอเสลภูมิ 

การศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกุล    นางสาวปยวรา คลายหนองสรวง 

ที่อยู    20 หมู 6 ตําบลขวัญเมือง อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 

    45120 

ที่ทาํงาน   โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก 

      การประถมศึกษา จากมหาวทิยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2548 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 
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