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บทคัดย่อ 

 
              การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยด าเนินการวิจัย  
ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง  
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นการวิจัย                  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการประยุกต์ใช้การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย และ เพื่อพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นท่ีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน                    
77 จังหวัด/แห่ง  และ ผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 จ านวน 18 แห่ง  เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับจังหวัด และระดับภาค  แบบสัมภาษณ์                 
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structural in-depth interview) การน าเสนอผลการด าเนินงาน และแบบติดตาม
สรุปผลการด าเนินโครงการ  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการด าเนินการศึกษา 2 วิธี คือ วิธีการวิจัยเอกสาร  และ 
วิธีวิจัยภาคสนาม  
            ผลการวิจัย พบว่า 
             1. ผลการส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เ ช่ือมโยงการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ การรับรู้ และ ความเข้าใจโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
โครงการส่งผลกระทบด้านบวก ระดับมากท่ีสุด และ มีความคิดเห็นว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรเป็น
หน่วยงานหลัก ในการประสานการด าเนินงานโครงการ ระดับมากท่ีสุด  ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 ประสบผลส าเร็จ คือ การให้ความส าคัญในโครงการของผู้บริหาร ความต่อเนื่อง องค์ความรู้ของบุคลากร 
ทักษะเกี่ยวกับการบริหารโครงการความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/และ
ผู้บริหารอุดมศึกษา ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน  วิธีการและกลไกความร่วมมือ และ
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ผู้บริหารโรงเรียน/ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/และผู้บริหารอุดมศึกษา   ผลลัพธ์ ท่ีได้จาก                           
การด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า 
เพิ่มรูปแบบในการศึกษาให้หลากหลาย รองลงมาผลลัพธ์เกี่ยวกับจ านวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา คุณภาพดีกว่าการจัดการเรียนการสอนปกติ                       
เกิดผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
            2. ผลการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย   
              หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่                 
เกิดขึ้นมาจากร่วมสร้างหลักสูตรร่วมกัน รองลงมา คือ สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ  ลักษณะของ
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่วนใหญ่สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตหรือประสบการณ์ โดยมีกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
และมีลักษณะของการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันคู่พัฒนาท่ีชัดเจน รองลงมา คือ หลักสูตรสอดคล้องกับ                   
ความจ าเป็นตามบริบทของการพัฒนาพื้นท่ีและตลาดแรงงานลักษณะของการเช่ือมโยงแต่ละระดับ
การศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่
เช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปอาชีวศึกษา (ม.ต้น ไป ปวช.) รองลงมาเช่ือมโยงระดับการศึกษา  
ขัน้พื้นฐานไป อาชีวศึกษา (ม.ปลาย ไป ปวส.)  วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนเจ้าของหลักสูตร รองลงมา 
คือ ร่วมกันสอน  สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เรียนท่ีสถาบันร่วมพัฒนา รองลงมาเรียนท่ีสถาบัน
เจ้าของหลักสูตร และกระบวนการประเมินผลของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ร่วมประเมินท้ังสองสถาบัน รองลงมาอาจารย์ผู้สอนประเมิน                   
ฝ่ายเดียว 

           3. ผลการพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             3.1. แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้าน                  
ความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ                   
1) ความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา 2) ความต่อเนื่องเช่ือมโยง
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา 3) ความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ด้านความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0               
มี 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  5) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์  ด้านการสร้างข้อตกลงพันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ มี 3 ระดับ 
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คือ 1) ระดับขั้นพื้นฐาน  2) ระดับอาชีวศึกษา  3) ระดับอุดมศึกษา ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร     
มี 3 ลักษณะ คือ 1) พัฒนาร่วมกับสถานศึกษา สถาบัน 2) ใช้หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
ของสถานศึกษา สถาบัน  3) พัฒนาด้วยตนเอง ด้านรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง                  
มี 3 ลักษณะ 1) รูปแบบเทียบสมรรถนะ บางรายวิชาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต 2) รูปแบบ
รายวิชาสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา หรือเตรียมเช้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดเวลาเรียนและ
เทียบโอนหน่วยกิต 3) รูปแบบรายวิชาพื้นฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพื่อการศึกษาต่อในระดับอื่นโดยไม่ต้อง
สอบคัดเลือก ด้านการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  มี 2 ลักษณะ คือ 1) การด าเนินงาน
เช่ือมโยง 2 ระดับ 2) การด าเนินงานเช่ือมโยง 3 ระดับ  
           3.2. ด้านผลการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ได้ด าเนินงานตามแนวทางของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัด  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นการสร้างทีมงาน  (Team Empowerment)  
2) ขั้นการจัดการข้อมูล (Information Management) 3) ขั้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Potential  
Enhancement) 4) ขั้นการนิเทศงานท่ีทันสมัย (Modern Supervision) 5) ขั้นการใส่ใจสะท้อนผล  
(Assessment  and  Report)  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) 
ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผลในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ ระบุให้มีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค     
ทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน                 
เพื่อประชาชน  และประโยชน์ส่วนรวม  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
             ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี                      
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
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ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจ
ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าใน
สังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 4    
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่น ค่ังและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ท่ี 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
            กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร                
และกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน               
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ ตามแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) มีนโยบายในการเพิ่ม สัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพและสายสามัญ โดยก าหนดเป้าหมายปี พ .ศ. 2564  ให้ได้ 50 ต่อ 50 ท้ังนี้จ าเป็นต้องปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการพัฒนาครู เพื่อท าให้การเรียนการสอนในสายอาชีพ           
มีคุณภาพสูงขึ้น   
            จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 พบว่า คุณภาพ                     
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ 
ร้อยละ 62.30 ซึ่งต่ ากว่า ปี พ.ศ.2561 ท่ีมีผลการประเมินร้อยละ 63.00 และมีรายงานผลสัดส่วนการเข้า
เรียนอาชีวศึกษา ต่อสามัญ ระดับประเทศ พบว่า ปีการศึกษา 2561 สัดส่วนผู้เรียน 27.20 ต่อ 72.80 
และ                        ปีการศึกษา 2562 สัดส่วนผู้เรียน 35.62 ต่อ 64.38  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังไม่
บรรลุตามเป้าหมาย                    ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  ดังนั้น  การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับ
หลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะท่ีจ าเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง กับ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดท้ังสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ี  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานท า 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงกับหลักสูตร   ในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า เพื่อให้
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ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ  
            ภารกิจการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน คือ เป้าหมายท่ีเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  มุ่งส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีเกิดขึ้น จากโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  อันจะส่งผลต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  ประชาชน พลเมืองไทย มีความรู้น าไปสู่อาชีพและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในชีวิตฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
            3. เพื่อพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
               1.1 บริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               1.2 รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ 
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
               1.3 รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           2.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
               กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
               2.1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 แห่ง  
               2.2. ส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 แห่ง 
           3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
               3.1 บริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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               3.2 รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ 
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
               3.3 รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           4.  การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ ช่วง วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1) หลักสูตรต่อเนื่ อง เ ช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  กับอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา                          
(Continuous and Linking Curriculum : CLC) หมายถึง หลักสูตรท่ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิต                 
หรือประสบการณ์ จากสถานศึกษาแห่งหนึ่งเพื่อให้ได้รับการรับรอง (Accreditation) ในสถานศึกษาอื่น                   
ในสมรรถนะเดียวกัน โดยมีกระบวนการอย่างเป็นระบบเช่ือมโยงกันอย่างน้อย 2 ระดับ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐานของหลักสูตร1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียนการสอน  และ 4) การ
ประเมินผล 
            2) ลักษณะของการเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา หมายถึง 
วิธีการท่ีสถานศึกษาคู่พัฒนาร่วมกันจัดการศึกษาต้ังแต่สองสถาบัน มี 5 ลักษณะของการเช่ือมโยง ดังนี้  
                2.1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของ อาชีวศึกษา (ม.1-3  ปวช.) 
                2.2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (ม.4-6 เทียบโอนกับ ปวส.) 
                2.3) ระดับการศึกษาอาชีวศึกษาเช่ือมโยงกับระดับอุดมศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสามารถเทียบโอนผลการเรียน (ปวช. หรือ ปวส. เทียบโอนกับ ป.ตรี) 
                2.4) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่ือมโยงกับ ระดับอุดมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ ป.ตรี) (ม. 4-6 เทียบโอนกับ ป.ตรี) 
                2.5) การศึกษาข้ันพื้นฐาน เช่ือมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา และอาชีวศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับอุดมศึกษา)  
            3) Degree certification หมายถึง ประกาศนียบัตรของสถาบันท่ีได้รับรองคุณวุฒิการศึกษา
อย่างเป็นทางการจากภาครัฐ และมีการตีค่าระดับเงินเดือนจาก ส านักงาน ก.พ.  
            4) Non-Degree certification หมายถึง ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองท่ีสถาบันการศึกษาจัด
ขึ้นเป็นการเฉพาะ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน  
            5) ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต หมายถึง การน าผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหนึ่ง 
เปรียบเทียบและขอรับรองสมรรถนะในผลการศึกษาของสถาบันอีกแห่งหนึ่ง โดยท าข้อตกลงและ
กระบวนการในการเทียบโอนหน่วยกิตอย่างเป็นระบบ 
            6) ระบบการเทียบโอนประสบการณ์ หมายถึง การน าประสบการณ์ในการท างานในสมรรถนะท่ี
ก าหนดไว้ในรายวิชาของสถาบันการศึกษา เปรียบเทียบเพื่อให้ได้รับการรับรอง (Accreditation) ว่าเป็น
สมรรถนะของรายวิชาในสถานศึกษานั้น เพื่อน าไปใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนต่อไป 
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            7) หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency base curriculum) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการ
วิเคราะห์สมรรถนะท่ีคาดหวังอย่างเป็นระบบ แล้วน ามาจัดการเรียนการเรียนรู้ในรูปแบบของการมุ่งเน้น
การฝึกทักษะ ทักษะผ่านการปฏิบัติจริง มีการประเมินโดยอิงสมรรถนะ 
            8) กลุ่มอาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง กลุ่มสาขาอาชีพที่ภาครัฐให้การส่งเสริม และ
เป็นท่ีต้องการของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ 
                (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ          
                (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
                (3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
                (4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
                (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง   
            9) First S Curve หมายถึง อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพในปัจจุบัน ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
            10) New S Curve หมายถึง อุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
            11) ตลาดแรงงาน หมายถึง จ านวนต าแหน่งงาน ท่ีมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ท่ีสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีความต้องการในปัจจุบัน 
            12) ข้อมูลเกี่ยวกับ CLC หมายถึง จ านวนของส่ิงประกอบท่ีเกี่ยวข้องในการท าโครงการ ได้แก่ 
จ านวนองค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ ท้ังร่วมจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร และร่วมงานในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ของโครงการจ านวนหลักสูตร CLC ท่ีมีการเช่ือมโยงกันในลักษณะต่าง ๆ , จ านวนรายวิชา, จ านวนสถาบัน
เช่ือมโยง เป็นต้น รวมถึงค่าเป้าหมายท่ีหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรเช่ือมโยงสามารถจัดเก็บหลักฐานเป็น
รูปธรรม ได้แก่ ระยะเวลาเรียนลดลง, ลดค่าใช้จ่ายในการเรียน, ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน, 
โอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น, โอกาสในการได้งานท าเพิ่มขึ้ น, จ านวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น, 
ภาพลักษณ์ของการเรียนสายอาชีพดีขึ้น, การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง, การเพิ่ม
รูปแบบในการศึกษาให้หลากหลาย, การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน การสร้างโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการในชุมชน และข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียนต่อสายอาชีพต่อสายสามัญ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของแต่ละปี 
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            13) สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ หมายถึง ร้อยละของผู้เข้าเรียนต่อในระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช.1) เทียบกับ ร้อยละของผู้เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นท่ี 
            2.  หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท่ีสอดคล้อง         
กับความต้องการและบริบทในพื้นท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
ท่ีส าเร็จ 

จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อ อัตราส่วน 

ปวช. ม.4 ปวช. ม.4 

2562 A B (  
   

)  

     
(  
   

)  

     

2563 C D (
 

   
)

     

(
 

   
)
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
            การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา                   
และอุดมศึกษาของประเทศไทย  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   ผู้วิจัย                
ได้ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดต่างๆ  ดังนี้ 
            1. การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล 
            2. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
            3. การพัฒนาหลักสูตร 
            4. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
            5. แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการนิเทศ 
            6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1.  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
            การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 -2569 คณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
            1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
                1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
                1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50  วิทยาลัยท่ีมีปัญหาการออกกลางคันสูง 
                1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
                1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
                1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 
นักเรียน และผู้ปกครอง  
            2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
                2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
                2.2) จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง   
                2.3) จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอช้ันหนึ่ง 
                2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ
การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  
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                2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  
อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ  
                2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ 
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะส้ัน/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ.  
                Re-Skill คือการสร้างทักษะใหม่ๆ ท่ีตอบรับกับโลกในปัจจุบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านดิจิทัล และการท างานกับข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data Up-Skill คือการ
เสริมสร้างทักษะเดิมท่ีมีอยู่ ให้ยังสามารถใช้กับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากแล้วก็คือ
การปรับใช้ดิจิทัลให้เข้ากับทักษะท่ีมีอยู่ หรือการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
                2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กรร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่ง ได้แก่ สถานประกอบการ อปท. 
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ  
                2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
                2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุ เพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio Network) 
 
2.  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

            กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ วัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ดังนี้ 
           2.1 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
                1) สร้าง “TRUST” หรือ “ความเช่ือมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นท่ีพึ่งได้ 
                    T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
                    R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
                    U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอนัเดียว 
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                    S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
                    T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

              2) ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกัน
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานท่ีจะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ท้ังในเชิงกระบวนการท างาน และ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

                3) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            2.2. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
                1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 
                2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ท้ัง
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
                3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
                4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
                6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
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และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ัง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 
                7) การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา
ท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
                8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
                9) การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
                10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้        
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
                11) การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
           2.3 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
                1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
                2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 
                3) ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                4) ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
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และตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัด 
การเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
                5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 
                7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
            2.4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัด 
การศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
                2) ให้คณะกรรมการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค าแนะน า แก้ไข
ในระดับพื้น ท่ี โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
                3) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี ท าหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
                4) กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 
                5) ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
3.  การพัฒนาหลักสูตร 

           3.1 การพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               การเรียนการสอนจะด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอนจะต้องรู้ถึงหลักการของหลักสูตรและวิธีใช้ ด้วยการรู้หลักการจะช่วยให้ครูผู้สอน 
อ่านหลักสูตรได้เข้าใจและดียิ่งขึ้นหลักสูตรแบ่งตามแบบต่างๆ 
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                1) หลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรแม่บท (National level) เป็นหลักสูตรแกนท่ีเขียนไว้
กว้างและบรรจุสาระท่ีจ าเป็นต่อทุกคนในประเทศท่ีจะต้องเรียนรู้เหมือนกัน เพื่อเสริมสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไว้ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจึงเน้นเป็นวิชาบังคับให้ทุกคนต้อง
เรียนการพัฒนา     
                2) หลักสูตรระดับชาติมีหน่วยงานท่ีพัฒนาหลักสูตร คือ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นี้มีหน้าท่ีประสานงานในการบรับปรุงหลักสูตรทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local level) เป็นการน าเอาหลักสูตรระดับชาติมาใช้พิจารณา ถึงลักษณะของ
ท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของแต่ละท้องถิ่นและลักษณะของผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้ 
ท่ีน าไปใช้ในชีวิตจริง 
                3) หลักสูตรระดับห้องเรียน (Classroom level) สังคมจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
หลักสูตรระดับนี้ ผู้สอนส่วนมากมักเข้าใจผิดมักคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรแต่จริง
แล้วผู้สอนน าเอาหลักสูตรระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาใช้ให้เหมาะสมและบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ ผู้สอนแต่ละคนในวิชาต่างๆ ก็จะท าให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นท้ังระบบ 
คือ รู้จักจุดมุ่งหมายการสอนเรื่องวิชานั้นๆ ว่ามีความหมายความจ าเป็นต่อผู้เรียนอย่างไร ท าไมจึงต้อง
สอน สามารถใช้วิธีการสอน ส่ือการสอน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด สามารถวัดผลและประเมินผล เพื่อ
พิจารณาพฤติกรรมของผู้เรียนว่าได้เปล่ียนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
                การพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป            
การวางแผนจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงจุดเริ่มต้นของการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
หลักสูตรว่าจะเริ่มต้นท่ีใดก่อน และด าเนินการอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรท่ีได้สร้างขึ้นมาใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม ต้องค านึงถึงการด าเนินงานวิธีการต่างๆ รวมท้ังหลักการและ
แนวปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมครูประจ าการให้เข้าใจใน
หลักสูตรใหม่รวมท้ังทักษะในด้านต่างๆ และต้องค านึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของ
ผู้เรียนด้วย ต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดี จากเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในด้านหลักสูตร
ทุกๆ ด้าน 
                ระดับประถมศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรในระดับนี้เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง 
ชุมชน และสังคม โดยเช่ือว่าหากพัฒนาตนแล้วรู้ทันการเปล่ียนแปลงของสังคม สามารถอ่านออก เขียนได้
ค านวณได้ ซึ่งนับว่าเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในอนาคต ผู้เรียนรู้ จักรักและเข้าใจในธรรมชาติ 
สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวและท าความเข้าใจสุขพลานามัย
ส่วนร่วมแล้ว ย่อมรู้จักรักทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อให้เกิดจิตภาพต่อการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างเป็น
ปกติสุข และค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดโยชน์คุ้มค่า วิเคราะห์เหตุผลและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอท างานร่วมกับคนอื่นได้ ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น รักการท างาน และท างานเป็น รู้เข้าใจสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีบ้าน สามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของบ้านตลอดจนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การพัฒนาหลักสูตรในระดับนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักรักและ
แสวงหาความรู้ ก าแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญ 
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เข้าใจในการเปล่ียนแปลงของสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และติดตามความเจริญ 
ก้าวหน้าวิทยาการต่างๆ รู้จักรักและเอาใจใส่ในสุขภาพของตน บุคคลรอบข้าง และส่ิงแวดล้อม เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยส่วนตน และชุมชน ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านต่างๆ ส าหรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ผู้เรียนสามารถเสนอแนะทางเลือกอย่างหลากหลายในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
ช่วยเหลือผู้อื่น ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการท างานและรู้กระบวนการ
จัดการ เข้าใจสภาพการเปล่ียนแปลงสังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนภูมิใจในการปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีในชุมชน ส่ิงแวดล้อมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจคุณค่าตนเอง วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนาหลักสูตรในระดับนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท า
ประโยชน์ให้สังคมตามความสามารถของตน มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญเฉพาะด้านและรอบรู้ทัน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการอนามัยชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพ วางแนวปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมได้ ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้แนวทางและวิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการท างานมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจสภาพและการเปล่ียนแปลง
ของสังคมในประเทศและโลกมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและเข้าใจร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคมตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นตามแนวทางประชาธิปไตย 
                การท่ีจะช่วยให้ผู้สอนเกิดความช านาญ และมั่นใจในการใช้หรือพัฒนาหลักสูตรนั้นควรจะมี
บริการช่วยผู้สอนให้ค าปรึกษาหรือวิธีสอนในการจัดบริการหลักสูตรนี้ ซึ่งจะช่วยผู้สอนในการพัฒนา
หลักสูตรในการน าหลักสูตรไปใช้โดยเป็นไปอย่างมีเหตุผล การพัฒนาหลักสูตรจะเกิดขึ้นเมื่อมีวิทยาการ
ต่างๆ ของสังคมและของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามนโยบาย ปรัชญา และแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
            3.2 การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

                1) ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจะน ามาใช้ด าเนินการการน าแนวคิดและ
รูปแบบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 27 วรรคสองท่ีก าหนดให้ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น เป็นการพัฒนาหลักสูตรครบวงจร ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
                    ขั้นท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานเพื่อให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเรียนการสอน รวมท้ังส่ิงท่ีคาดหวังให้
ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ 
                        1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน 
                            โรงเรียนมีหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ปลูกฝังเยาวชนในชุมชนให้เป็นพลเมืองท่ีดี               
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป จึงต้องทราบข้อมูลชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้นๆ 
ข้อมูลของชุมชนท่ีส าคัญมีดังนี้ 
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                            1.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของชุมชน เช่นแผนท่ีต้ัง ประวัติความเป็นมา จ านวนประชากร 
เพศ อายุ ศาสนาฯลฯ 
                            1.1.2 ข้อมูลด้านการศึกษา จ านวนผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ จ านวนนักเรียน
ในระดับต่างๆ ฯลฯ 
                            1.1.3 ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม เช่นภาษาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ 
                            1.1.4 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่นรายได้ อาชีพ 
                            1.1.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                            1.1.6 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น ยาเสพติด มิจฉาชีพ โจร เป็นต้น 
                        วิธีการศึกษาชุมชน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
                            -ศึกษาแบบทุติยภูมิ (เอกสาร, งานวิจัย, ส่ือส่ิงพิมพ์) 
                            -ศึกษาแบบปฐมภูมิ (ส ารวจ, ลงพื้นท่ี, สอบถาม, สังเกต) 
                        1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และส่ือต่างๆ 
ห้องต่างๆ ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม 
                        1.3 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
                            1.3.1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ให้
พิจารณาจาก 
                                (1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
                                (2) จุดประสงค์ของรายวิชา (ความมุ่งหวังท่ีต้องการ) 
                                (3) เนื้อหาสาระ (โครงสร้างหลักสูตร) 
                                (4) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
                            1.3.2. หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้พิจารณาจาก 
                                (1) มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
                                (2) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ัน 
                                     - 8 กลุ่มสาระ 
                                     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                                (3) การจัดการเรียนรู้ 
                                (4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                            1.3.3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับมาตรฐาน               
การเรียนรู้จากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
                                (1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ัน 
                                     - 8 กลุ่มสาระ (เท่าเดิม) 
                                     - วิสัยทัศน์ 
                                     - พันธกิจ 
                                     - คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
                                     - สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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                                     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                                     - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
                                (2) การจัดการเรียนรู ้
                                (3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                ซึ่งสถานศึกษาควรน าข้อมูลท้ังสามอย่างนี้มาศึกษาและวิเคราะห์ ได้แก่ สภาพและความต้องการ
ของชุมชน ศักยภาพของโรงเรียน และหลักสูตรแกนกลาง 
                    ขั้นท่ี 2 การร่างหลักสูตรเป็นการก าหนดแผนการจัดประสบการณ์หรือการก าหนดแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายก าหนดไว้ 
                        2.1 การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ท่ัวไป คือเป้าหมายหรือส่ิง
มุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระชับ และต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ คือเป้าหมายท่ีมุ่งหวังจ าแนกเรื่องและหัวข้อ เช่น ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ วิชาเรียน ให้
นักเรียนบอกความหมายของวิชาท่ีเรียนได้ เป็นต้น 
                        2.2 การก าหนดเนื้อหาสาระ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 
                        2.3 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและส่ือต่างๆ ควรเลือกวิธีท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียน 
เนื้อหา จุดประสงค์ และหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอน หรือ
กระท่ังส่ือต่างๆ 
                        2.4 การก าหนดวิธีและประเมินผลผู้เรียน ต้องรู้ถึงคุณภาพของหลักสูตรนั้นๆ จึงต้องมี
การประเมินผลผู้เรียน เพื่อให้ทราบผมสัมฤทธิ์ของแผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีต่อการพัฒนาครั้งต่อไป 
                    ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จ ต้องมีการตรวจสอบก่อน
น าไปใช้ ส่ิงส าคัญท่ีต้องพิจารณาคือ ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
                        -จุดประสงค์ 
                        -เนื้อหาสาระ 
                        -การจัดการเรียนการสอน 
                        -กิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ 
                        -วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 
                ท้ังหมดนี้สามารถท าได้โดยปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจาก 
              •  คณะท างานร่างหลักสูตร 
              •  ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
              •  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
                    ขั้นที่ 4 การน าหลักสูตรไปใช้ คือการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ต้องก าหนดวิธีการ 
จัดการเรียนการสอน ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละคาบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประสานงาน เพื่อให้ 
การสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 
               นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการศึกษาตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้อง
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และการเรียนรู้ หมายถึง การปรับ
เปล่ียนไปในทางดีขึ้น การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ (ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) มีดังนี้ 
                    (1) การเรียนรู้โดยตนเอง คือการสร้างประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อม วิทยาการ และโอกาส 
ให้เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจ เกิดการคิด วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ด้วยตนเอง 
                    (2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม คือการเรียนรู้เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนั้น ยังต้องเรียนรู้ตนเอง สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติและ
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมอันดีงาม และยึดมั่นในคุณธรรม 
                    (3) การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ คือ การเรียนรู้              
ในทักษะชีวิตท่ีส าคัญ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เช่นการส่ือสาร การสร้างสัมพันธภาพ การเห็นใจผู้อื่น 
รวมถึง ความรู้ด้านสุขศึกษา เช่น เพศศึกษา ยาเสพติด การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวอีกด้วย  ส่วนการเรียนรู้
การประกอบอาชีพ ก็คือการเข้าใจในศักยภาพของตนเพื่อเตรียมตัวในการประกอบอาชีพนั่นเอง 
                    (4) การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการคิด ในการฝึกประสบการณ์และปฏิบัติ เพื่อผจญ
กับปัญหาจริง และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกวิธี 
                    (5) การเรียนโดยผสมผสานความรู้ คือการเรียนความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนา
จิตใจผู้เรียน 
                    (6) การฝึกการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นประชาธิปไตย คือการเรียนรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น ความเสมอภาค หน้าท่ี และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                    (7) การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และมีความรัก ความหวงแหน ต่อคุณค่าของภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
                    (8) การวิจัยเพื่อพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ คือการรวบรวมข้อมูล เพื่อการแก้ไข และ
เป็นเครื่องมือในการวิจัย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการประเมินคุณภาพ 
                    (9) การเรียนรู้ด้วยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน คือการท่ีครอบครัว ชุมชนและ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
                    (10) การประเมินผู้เรียน คือ กระบวนการพิจารณาผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์
หรือไม่  โดยใช้เครื่องมือ เช่น การประเมินผลตามจริง แฟ้มผลงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น 
 
           2)  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
                มีนักการศึกษาให้ความหมายของค าว่า “การพัฒนาหลักสูตร” ไว้ดังนี ้
               สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า “การพัฒนา”ตรง 
กับค าในภาษาอังกฤษว่า“Development”มีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ การท าให้ดีขึ้นหรือท าให้
สมบูรณ์ขึ้น การท าให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การท า
หลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น กับการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน 
               ทาบา (Taba, 1962)  ได้กล่าวไว้ว่า“การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ท้ังในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ท่ีวางไว้ การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็น            
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การเปล่ียนแปลงท้ังระบบหรือเปล่ียนแปลงท้ังหมด ต้ังแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปล่ียนแปลง
หลักสูตรนี้จะมีผลกระทบกระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วน
การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐาน 
หรือรูปแบบของหลักสูตร ” 
               กู๊ด (Good,1973) ได้ให้ความเห็นว่า“การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสม                  
กับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมท้ังการประเมินผล  
ส่วนค าว่าเปล่ียนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาส
ทางการเรียนขึ้นใหม่ ” 
               เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander,1974)  ให้ความหมายว่า“การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอื่นๆ ส าหรับนักเรียนด้วย ”  
                จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท่ีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถ สรุป
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) หมายถึง 
การจัดท าหลักสูตร การปรับปรุงพัฒนา และการเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับ                   
ความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม 
           3)  ทฤษฎีหลักสูตร 
                ทฤษฎีหลักสูตร (Curriculum Theory) หมายถึง ข้อความท่ีอธิบายความหมายของหลักสูตร
โดยช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ช้ีน าแนวทางการพัฒนาการใช้และการประเมินผล
หลักสูตรประกอบกัน (รศ.ดร.ประพิมพ์พรรณ โชคสุวัฒนสกุล, 2534) 
                ทฤษฎีหลักสูตรชนิดต่างๆ ทฤษฎีหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 
                    (1) ทฤษฎีแม่บท เป็นทฤษฎีหลักท่ีกล่าวถึงหลักการ กฎเกณฑ์ท่ัวๆไป ตลอดจนโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
                    (2) ทฤษฎีเนื้อหา เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหา กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
                    (3) ทฤษฎีจุดประสงค์ เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
กล่าวถึงว่าจุดประสงค์นั้นๆได้อย่างไร 
                ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ Hilda Taba เป็นทฤษฎีท่ีช่วยให้เราเข้าใจถึงองค์ประกอบ
และส่วนประกอบด้านต่างๆ ท่ีส าคัญของหลักสูตร ท่ีหลอมรวมกันเป็นหลักสูตรคุณภาพท่ีใช้ในการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าต้องการให้หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผู้ใช้ควรน าแนวทางนั้นไปทดลองและปรับใช้ในการเรียนการเรียนการสอนให้เห็นจริง จึงจะ
ส่งผลให้หลักสูตรนั้นกลายเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
                หน้าท่ีของทฤษฎี 
                    (1) จุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์ คือ การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา นักปรัชญายังหา
ค าตอบส าหรับค าถามของพวกเขา ความรู้คืออะไร ความจริงคืออะไร อะไรคือคุณค่า 
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                    (2) ทฤษฎีมาจากค าในภาษากรีกว่า Theoria Connoting แปลว่า“การต่ืนตัวของจิตใจ”
มันเป็นชนิดของ“มุมมองท่ีบริสุทธิ์”ของความจริง ทฤษฎี อธิบายความเป็นจริง ท าให้ผู้คนตระหนักถึงโลก
ของพวกเขาและปฏิสัมพันธ์ 

 
SU Model 

ภาพที่ 1  แบบจ าลองการพัฒนาหลักสูตร SU Model 
 
                SU Model คือ รูปแบบจ าลองโลกแห่งการศึกษา โดยประกอบด้วยวงกลม ซึ่งเปรียบเสมือนโลกท่ีมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) พื้นฐานทางปรัชญา 2) พื้นฐานทางจิตวิทยาและ 3)พื้นฐานทาง
สังคม โดยมีสามเหล่ียมแห่งการศึกษาท่ีมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ก ากับด้วยปรัชญาทาง
การศึกษา 2 ปรัชญา คือ ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) ซึ่งมีแนวคิดในการจัด การเรียนการสอนเพื่อ
เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และ ปรัชญานิรันดรนิยม (Perennialism) ท่ีมีแนวคิดใน           
การจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุผล เรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นเนื้อหาสาระท่ีมั่นคง 
                ด้านผู้เรียน ก ากับด้วยปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ซึ่งมีแนวคิดท่ีให้ 
บุคคลมีเสรีภาพในการเลือกด้วยตนเอง มีแนวทางการจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                ด้านสังคม จะก ากับด้วยปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) โดยมีแนวคิดใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เนื่องจากสังคมมีปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต้องตอบสนองด้านผู้เรียน ด้านสังคมและด้านความรู้ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานทางการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ 
พื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทางจิตวิทยาและพื้นฐานทางปรัชญาและภายในสามเหล่ียมการศึกษา            
จะประกอบด้วยสามเหล่ียมเล็กๆส่ีภาพ ซึ่งเป็นการจ าลองขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรของ Tyler โดย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
                    - ขั้นตอนท่ีหนึ่ง คือ การวางแผนหรือ  Planning ซึ่งจะเห็นว่าก ากับด้วยความรู้ 
(Knowledge) และจะสอดคล้องกับค าถามท่ีหนึ่งของไทเลอร์ คือ มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างในการศึกษา            
ท่ีโรงเรียนต้องแสวงหา เพราะว่าหลักสูตรต้องวางแผนให้มีเนื้อหาครบคลุมในส่ิงท่ีผู้เรียนต้องรู้และต้องเรียน 
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                    - ขั้นตอนท่ีสอง คือ การออกแบบหรือ Design ซึ่งจะเห็นว่าก ากับด้วยผู้เรียน (Learner) และ
จะสอดคล้องกับค าถามท่ีสองของไทเลอร์ คือ มีประสบการณ์การศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจัด เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพราะว่าหลักสูตรต้องออกแบบมา เพื่อให้จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์            
ท่ีก่อให้เกิดความรู้แก่นักเรียน 
                     - ขั้นตอนท่ีสาม คือ การจัดการหลักสูตรหรือ Organize ซึ่งจะเห็นว่าก ากับด้วยผู้เรียน 
(Learner) ความรู้ (Knowledge) และสังคม (Society) และจะสอดคล้องกับค าถามท่ีสามของไทเลอร์ คือ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพราะว่าการจัดการหลักสูตรให้ได้ประสิทธิภาพ คือ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และบรรลุวัตถุประสงค์พร้อมกับ
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการอยู่ในสังคม 
                     - ขั้นตอนท่ีส่ี คือ การประเมินหรือ Evaluate ซึ่งจะเห็นว่าก ากับด้วยสังคม (Society) และ 
จะสอดคล้องกับค าถามท่ีส่ีของไทเลอร์ คือ ประเมินประสิทธิ์ผลของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร 
เพราะว่าการประเมินผลการเรียน ความรู้และการจัดการเรียนการสอนจะท าให้นักเรียนได้ความรู้               
ท่ีสามารถน าไปใช้ในสังคม 
           4)  การออกแบบหลักสูตร 
                กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเริ่มต้นจากระบบการร่างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ 
และระบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                4.1) ระบบการร่างหลักสูตร ประกอบด้วย การก าหนดหลักสูตร โดยดูความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หลังจากนั้นเริ่มก าหนดรูปแบบหลักสูตร ได้แก่ การก าหนด
หลักการโครงสร้างองค์ประกอบหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนและการเมินผล
หลังจากนั้นด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผ่านผู้เช่ียวชาญ หรือการสัมมนา และมีการทดลอง
น าร่อง พร้อมท้ังรวบรวมผลการวิจัยและปรับแก้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ 
                4.2) ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานหรือกระทรวง
ด าเนินการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร บริการสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานท่ี ระบบบริหารและจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบการบริหารหลักสูตร โดย
การด าเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอน คู่มือการสอน คู่มือการเรียน เตรียมความพร้อม
ของผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียนและการประเมินผลการเรียน 
                4.3) ระบบการประเมินผล ประกอบด้วย การวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสูตร ท้ัง 
การประเมินย่อย การประเมินรวบยอด การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน หลังจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลตามล าดับ 
           5) พื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร 
                5.1) พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
                    ปรัชญาการศึกษา หมายถึงอุดมคติ อุดมการณ์อันสูงสุดซึ่งยึดเป็นหลักในการจัด
การศึกษา มีบทบาทในการเป็นแม่บทเป็นต้นก าเนิดความคิดในการก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา 
และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ช่วยก าหนด
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หลักการและ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมท้ังส่ิงอื่นท่ีจะตามมาคือ การเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ และการประเมินผลเป็นต้น ปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ มีดังนี้ 
                ปรัชญาสารัตถนิยมหรือสาระนิยม (essentialism) ถือว่าบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การจัด  
การศึกษาตามแนวคิดนี้จึงมีลักษณะเป็นการถ่ายทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคมเพราะเห็นว่า ส่ิงท่ี
น ามาสอนนั้น ดีงาม ถูกต้อง และกล่ันกรองมาดีแล้ว เนื้อหาวิชาท่ีน ามาสอนจะเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มี
ชีวิตท่ีดี เช่น การอ่าน การเขียน เลขคณิต ประวัติศาสตร์วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น การจัด การเรียนรู้
ยึดครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน รับรู้และจ า ค านึงถึง เนื้อหาสาระมากกว่า
ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีสอนท่ีใช้มากคือการบรรยายหรือการพูดของครู ผู้เรียนต้องอยู่ในระเบียบ
วินัยจนสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ได้ การประเมินผลเน้นด้านความรู้ 
                ปรัชญานิรันตรนิยม (perennialism) ปรัชญานี้มีความเช่ือว่า การจัดการศึกษาควรให้เรียน
ในส่ิงท่ีดีงาม มั่นคง มีเสถียรภาพ เนื้อหาวิชาท่ีเรียนจะเป็นวิชาท่ีพัฒนาเชาวน์ปัญญาและจิตใจ เช่น 
วิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ไวทยากรณ์ศิลปะการพูด คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
และดนตรี วิธีสอนใช้การฝึกฝนทางปัญญา เช่น การอ่าน การเขียน การฝึกทักษะ การท่องจ า การค านวณ 
และการถามตอบ 
                ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมหรือปรัชญาพิพัฒน นิยมหรือปรัชญาวิ วัฒนาการนิยม 
(progressivism) ปรัชญาการศึกษานี้ถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือของสังคมในการถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่
ชนรุ่นหลัง การจัดการศึกษาตามแนวนี้จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เน้นการปฏิบัติจริง  และ
ความสัมพันธ์กับสภาพจริง การจัดการเรียนรู้ยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
วิธีการใช้มากคือ การท าโครงการ การอภิปรายกลุ่ม และการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
                ปรัชญาอัตนิยม หรือปรัชญาอัตถิภาวนิยม หรือปรัชญาสวภาพนิยม (existentialism) 
ปรัชญานี้  มีความเช่ือว่า ทุกคนสามารถก าหนดชีวิตของตนเองจึงเน้นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพของ
สังคม เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ การจัดการศึกษาจึงให้ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ การตัดสินใจ สอนให้เด็ก
เป็นตัวของตัวเอง มีเสรีภาพในการเรียน และเลือกเรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียง          
ผู้ช้ีแนะแนวทาง การจัดการเรียนรู้เน้นพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน วิชาท่ีเรียนเป็นวิชาท่ีพัฒนา
ความสามารถของบุคคลเฉพาะ ลงไป เช่น ศิลปะ ปรัชญา วรรณคดี การเขียน การละคร เป็นต้น 
                ปรัชญาปฏิรูปนิยม (reconstructionism) ปรัชญานี้มีความเช่ือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การเปล่ียนแลงสังคมโดยตรง เน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมให้ดี รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้นผู้เรียนต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเอง
ให้มาก การจัดหลักสูตรยึดอนาคตเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติ           
ท่ีจะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น เนื้อหาวิชาเน้นหนักในหมวดสังคมศึกษา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ อิทธิพล
ของชุมชน ใช้วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาของสังคม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปสังคมด้วย ตารางสอน 
จัดแบบยืดหยุ่น (flexible schedule) การประเมินผลวัดพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนและทัศนคติ
เกี่ยวกับสังคม 
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                5.2) พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 
                    ในการจัดท าหลักสูตรนั้น นักพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงอยู่เสมอว่าต้องพยายามจัด
หลักสูตรให้สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง ด้วยการศึกษาข้อมูล พื้นฐาน
เกี่ยวกับตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนเป็นใคร มีความต้องการและความสนใจอะไร มีพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับจิตวิทยาท้ังส้ินโดยเฉพาะจิตวิทยาพัฒนาการ (developmental psychology) และจิตวิทยา
การเรียนรู้ (psychology of learning) ซึ่งจิตวิทยาท้ัง 2 สาขานี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร
โดยตรง นอกจากนี้ นักพัฒนาหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับจิตวิทยาท่ัวไป (general psychology) ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยเช่นกัน จิตวิทยาพัฒนาการกับการพัฒนาหลักสูตร ท า
ให้ทราบถึงความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ เจตคติ และศักยภาพด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันของ
ผู้เรียนแต่ละคนองค์ประกอบของพัฒนาการของมนุษย์ มี 2 ประการ คือ 
                    (1) วุฒิภาวะ (maturity) หมายถึง กระบวนของความเจริญเติบโตสูงสุดของอินทรีย์ใน
ร่างกายท่ีท าให้เกิดความพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นโดยไม่ต้องอาศัยการฝึกฝน
หรือเรียนรู้ใด ๆ หรือเป็นไปโดยธรรมชาติ 
                    (2) การเรียนรู้ (learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ 
การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นด้วยการจูงใจ หรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจก็ได้พัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
                        (2.1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย (physical development) เป็นการเปล่ียนแปลงใน
ด้านโครงสร้างท้ังขนาดรูปร่าง และการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
                        (2.2) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา (mental development) เป็นความเจริญงอก
งามท่ีบ่งบอกถึงการเพิ่มพูนความสามารถในการประกอบกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวม
ความรู้ความเข้าใจไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นพัฒนาการทางด้านความคิด ความจ า และความเข้าใจ 
                        (2.3) พัฒนาการทางด้านอารมณ์ (emotion development) เป็นพัฒนาการ
ทางด้านความรู้สึกและทัศนคติของบุคคล 
                        (2.4) พัฒนาการทางด้านสังคม (social development) เป็นการเปล่ียนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมของบุคลต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตายเป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีอาศัยอยู่ตลอดถึงการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ และพัฒนาการ
ทางด้านศีลธรรมด้วย 
               5.3) พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
                    บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของการศึกษา คือการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามและ
สังคมไปสู่คนรุ่นหลังและปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมให้สอดคล้อง ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ง สนองความต้องการและช่วยแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษา จึง
เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเปล่ียนแปลงของสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึ่งปรารถนา การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องให้มีความสอดคล้องกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแปรเปล่ียน ได้อยู่เสมอ จึงจะ
สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพิจารณาว่าใช้หลักฐานกับคนในสังคมใดก็ต้องค านึงถึง
ลักษณะของคนในสังคมนั้นว่าจะให้มีลักษณะแบบใด ลักษณะใดท่ีต้องการให้เกิดขึ้นและลักษณะ ใด            
ไม่พึงประสงค์ แล้วก าหนดใช้ในหลักสูตรและแนวด าเนินการของหลักสูตร 
                การศึกษาจึงท าหน้าท่ีท านุบ ารุงรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมเก่าท่ีดีงาม คัดสรรค์วัฒนธรรม
ใหม่ท่ีเข้ามาว่าวัฒนธรรมใดควรรับไว้ วัฒนธรรมใดควรปรับปรุงแก้ไข่ให้เหมาะสมกับสภาพของสังคม 
วัฒนธรรมใดควรสกัดกั้น โดยการบรรจุวัฒนธรรมท่ีสังคมต้องการถ่ายทอดและสงวนรักษาไว้ในหลักสูตร 
สกัดกั้นวัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะเข้ามาท าลายความเป็นเอกลักษณ์ของชาติของสังคม 
                ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องค านึงถึงวัฒนธรรมประจ าชาติ ความเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรม การยอมรับและปรับปรุงวัฒนธรรมในสังคมให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไป
ในทางท่ีเหมาะสมกับสังคม นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรจะต้องฝึกให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณ
ในการพิจารณาวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และท่ีก าลังหล่ังไหลเข้ามาในสังคมว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรควร
ตัดสินใจรับไว้หรือไม่ รวมท้ังการสร้างภูมิต้านทานต่อวัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน 
            6) การพัฒนาหลักสูตร 
                กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
                6.1.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทางด้าน
จิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อพิจารณา
ข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
                6.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะต้องร่วมกันพิจารณา
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดย จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุ
คุณสมบัติของผู้ท่ีจบหลักสูตรนั้นๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดย
ก าหนดท้ังจุดมุ่งหมายท่ัวไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดย
ค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยท่ีดีงาม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี 
                6.3 การก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแล้ว ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้ เพื่อความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้ จึงครอบคลุมถึง            
การคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใดควรเป็นพื้นฐานของเนื้อหา
ใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท้ังแง่สาระและการจัดล าดับท่ี
เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 
                6.4 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึง
การเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อเสริม
หลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึง
การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย 
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ภาพที่ 2  ขั้นของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 
           7)  หลักการส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช ้
                (1) มีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลักสูตรไปใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษา
วิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลักสูตรท่ีจะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในท านอง
เดียวกันและสอดคล้องต่อเนื่องกัน 
                (2) มีคณะบุคคลท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องท าหน้าท่ีประสานงานกันเป็นอย่างดี 
ในแต่ละขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้  
                (3) ด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามข้ันตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไว้การน าหลักสูตร
ไปใช้จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญ ท่ีจะช่วยให้การน าหลักสูตรไปใช้ประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสูตรต่าง ตลอดจนสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะเป็นแหล่งให้ความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี และพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนได้
เมื่อได้รับการร้องขอ 
                (4) ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนั้นครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มท่ีและจริงจัง ต้ังแต่การอบรมความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอย่างเข้มข้น 
                (5) การน าหลักสูตรไปใช้ควรจัดต้ัง ให้มีหน่วยงานท่ีมี ผู้ช านาญการพิ เศษ เพื่อ ให้               
การสนับสนุนและพัฒนาครูโดยการท าหน้าท่ีนิเทศ ติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ และควรปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูอย่างใกล้ชิด 
                (6) หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 



24 
 

                (7) การน าหลักสูตรไปใช้ส าหรับผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จะต้องมีติดตาม
และประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อจะได้น าข้อมูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาท้ังในแง่การปรับปรุง
เปล่ียนแปลง และการวางแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ ให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น 
            8) กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
                8.1). การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ การตีความหมายและก าหนดรายละเอียดของ
หลักสูตรโดยจะด าเนินการในรูปของเอกสารประกอบหลักสูตร และวัสดุอุปกรณ์การสอน เช่นโครงการสอน 
ประมวลการสอน คู่มือครูเป็นต้น 
                8.2) การจัดปัจจัยและสภาพต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหาร
โรงเรียนควรส ารวจปัจจัยและสภาพต่างๆของโรงเรียนว่า เหมาะสมกับสภาพการน าหลักสูตรมาปฏิบัติหรือไม่ 
                8.3) การสอนซึ่งเป็นหน้าท่ีของครูประจ าการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ 
ครูต้องสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม โดยผู้บริหารคอยให้ความสะดวก
ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ 
           9)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 9 ปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยหลัก 3  ประการ  และปัจจัย
สนับสนุน  6  ประการซึ่งแต่ละปัจจัยสรุปดังนี้ 
               9.1) แรงจูงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนร่วมจะมีอิทธิพลอย่างมากท่ี
จะจูงใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อนร่วมงานให้มีส่วนร่วมในการท างาน  ซึ่งแรงจูงใจเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคัญ  
ถ้าเริ่มต้นด้วยการจูงใจท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ เช่น ไม่มีการสนับสนุนด้านเวลา ทรัพยากร ข้อมูล  แต่ให้ท างาน
ใหญ่ หรือถ้าบรรยากาศของโรงเรียนท่ีไม่เอื้ออ านวยก็จะเป็นอุปสรรคในการท างานได้   ดังนั้นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ครูในโรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นในความพอใจท่ีจะเข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ซึ่งช่วยกระตุ้นทีมงานให้วางงานประจ าโดยใช้การจูงใจด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ซึ่งต้องใช้เวลาระยะยาวในการพัฒนาทีมงานท้ังหมดของโรงเรียน 
                9.2) ความสนใจในแนวคิดของนวัตกรรม แนวคิดของนวัตกรรมเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับแรงจูงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าครูหรือผู้บริหารไม่สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ท่ีน่าสนใจ ครู
จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังตัวอย่าง ในประเทศอังกฤษผู้บริหารโรงเรียนจะเริ่มต้น
โครงการโดยการเชิญบุคคลภายนอกเช่น ผู้อ านวยการทางการศึกษามาร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
                9.3) การควบคุมการท างาน  ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรท าให้ผู้มีส่วนร่วมใน
ทีมงานพัฒนาหลักสูตรรู้สึกว่าไม่ถูกควบคุม   แต่สร้างให้มีความรับผิดชอบต่องานและได้แสดงความเป็น
เจ้าของในงาน หากมีการควบคุมมากจากส่วนกลางท่ีมาจากนักพัฒนาหลักสูตร จะเป็นการเส่ียงอย่างมาก
ต่อความล้มเหลวในการท างาน 
                9.4) รูปแบบของกิจกรรม  กิจกรรมของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถจัดได้หลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเวลา งบประมาณ และวัตถุประสงค์  กิจกรรมจะเน้นท่ีกระบวนการมากกว่าผลผลิต 
เช่น เน้นท่ีการจัดระบบองค์กรท่ีดี การส่ือสารที่เหมาะสม ความสามารถของทีมงานท่ีจะร่วมกันแก้ปัญหา 
และขวัญก าลังใจของทีมงาน เพราะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทีมงาน
ท้ังหมดของโรงเรียนหรืออย่างน้อยก็เกี่ยวข้องกับหมวดวิชา 
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                9.5) บรรยากาศของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียนหรือบรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัย
หลักท่ีส าคัญในการเปล่ียนแปลงโรงเรียนโดยดูท่ีการให้การสนับสนุนของผู้บริหาร การจูงใจครู ความสัมพันธ์
ของสังคม พิจารณาท่ีความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์กรและสรุปว่าการสนับสนุนของผู้บริหาร
เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญท่ีสุดในความส าเร็จของกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
                9.6) บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนของบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและรูปแบบการมีส่วนร่วม      
มีความส าคัญยิ่งต่อกิจกรรมของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งจากการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาส่ิงต่อไปนี้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ ทักษะเกี่ยวกับหลักสูตร 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ทักษะการสร้าง การใช้ และประเมินหลักสูตร และ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ การเป็นผู้น าในการประชุม/อภิปราย การส่ือสาร การประสานงาน การให้ค าปรึกษา
เสนอแนะเพื่อนร่วมงาน การสอนเพื่อนร่วมงาน การบ ารุงรักษาขวัญก าลังใจและลดความวิตกกังวลของ
เพื่อนร่วมงาน และการจัดการกับความขัดแย้ง 
                9.7) เวลา กิจกรรมของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ในแต่ละโรงเรียนท่ีจะสามารถ
ขับเคล่ือนการท างานของทีมงานและมีการเปล่ียนแปลงต้องใช้ระยะเวลาท่ียาว เพราะต้องมีการสะท้อน
ความคิด และช่วงการอภิปรายของสมาชิกตลอดเวลา  
                9.8)  ทรัพยากร ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย เงินบริจาค วัสดุ 
อุปกรณ์ เช่น เอกสารในการท ากิจกรรม เครื่องมือต่างๆ หลักสูตร ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก การสาธิตและ
การเยี่ยมเยียนเสนอแนะในการประชุมปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านเวลา เช่น ลดคาบการสอน จัดระบบ
ช้ันเรียนใหม่ การให้เงินช่วยเหลือครู และการช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ 
                9.9) การสนับสนุนจากภายนอก หน่วยงาน/องค์กรจากภายนอก เช่น รัฐ จังหวัด หน่วยงาน
ด้านการศึกษาในท้องถิ่นเป็นแหล่งข้อมูลท่ีจะช่วยเปล่ียนแปลง มีนโยบายให้ทีมของโรงเรียนมีบทบาทใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหน้าท่ีวางแผนด้านหลักสูตรด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครู 
ประสานงานกับหน่วยศึกษานิเทศก์ และนักการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งจ้างโดยคณะกรรมการของโรงเรียน 
               จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษานั้นต้องค านึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วม  การเสนอ
นวัตกรรมท่ีน่าสนใจและการให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีปัจจัยสนับสนุน
จากการใช้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนท่ีเอื้ออ านวยมีบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ท้ังภายในและนอกโรงเรียนสนับสนุน มีทรัพยากร/ข้อมูลท่ีเพียงพอมีการจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมใน           
การปฏิบัติงานร่วมกัน รวมท้ังมีการวางแผนท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ 
ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งปัจจัยท้ังหมดนี้จะส่งผลให้การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
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4. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา   

   และอุดมศึกษา 
            สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 
19 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญของแนวทางการขับเคล่ือนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความ
ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมท้ังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 
            กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือก
ในการเข้าสู่การศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพท้ังผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรม
ท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททาง
การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท้ังในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัดต่อไป 
            การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ท้ังในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและ               
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต       
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของาส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
                1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
                2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                4) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
                5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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                6) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
            การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ       
ในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน 3) สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย            
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและ
ภาษา ท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ 
ตามความถนัดของตนเอง 
             กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา 
มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและ
ชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก
ทักษะการท างาน ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มี
นโยบายในการเพิ่ม สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ โดยก าหนดเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ให้ได้ 50 
ต่อ 50  ท้ังนี้จ าเป็นต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการพัฒนาครู เพื่อท าให้การเรียน
การสอน       ในสายอาชีพมีคุณภาพสูงขึ้น 
            ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับ
สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 
            จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (2560) ได้กล่าวถึงแนวทางการเขียนหลักสูตรเช่ือมโยงกับการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไว้ว่า การเขียนหลักสูตรเช่ือมโยงต้องให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ คือ 
ระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง
ค านึงถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
               1) มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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               2) มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
               3) มีสุข ภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
               4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
5. แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการนิเทศ 
           5.1 ความหมาย 
                การนิเทศ (Supervision) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุง เกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียน มีผู้ให้ความหมายของค าว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกัน สรุปดังนี้  
                การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
           5.2. ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 
                ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา มีดังนี้ 
                5.2.1. สภาพสังคมเปล่ียนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ           
การเปล่ียนแปลงของสังคม ด้วยการนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในองค์การ           
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
                5.2.2. ความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
                5.2.3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น 
จ าเป็นต้องได้รับการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาได้
ส าเร็จลุล่วง 
                5.2.4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมี            
การควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
                5.2.5.   การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน จ าเป็นท่ีจะต้องมีการนิเทศ เพื่อเป็นการให้บริการ                
แก่ครูที่มีความสามารถต่าง ๆ กัน 
                5.2.6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะ
ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีท างานใน
สถานการณ์จริง 
               5.2.7. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
                5.2.8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ 
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                ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้มีหน้าท่ีนิเทศจึงควรจะต้องจัดด าเนินการ เพื่อ
ช่วยเหลือครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครูก้าวทันโลกท่ีก าลัง
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มท่ี 
            5.3. ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
                การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ (สงัด อุทรานันท์, 2530)   
                5.3.1. เพื่อพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
                5.3.2. เพื่อพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษา มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีผู้เรียนซึ่งเป็น
ผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศท่ีจัดขึ้นจึงมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะ “พัฒนางาน” คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น 
                5.3.3. เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์ หมายถึง การนิเทศการศึกษา เป็นการสร้าง               
การประสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบ
ร่วมกันมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจ
ตราหรือคอยจับผิด 
                5.3.4. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจหมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศท่ีมุ่งให้ก าลังใจแก่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ เนื่องจากขวัญ
และก าลังใจเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลมีความต้ังใจท างาน หากนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลส าเร็จได้ยาก 
            5.4. หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ 
                ภาระหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ มีดังนี้  (วไรรัตน ์ บุญสวัสด์ิ, 2538) 
                1) ช่วยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
                2) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
                3) ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
                4) เปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนครู 
                5) ส่งเสริมให้คณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การสอน 
                6) ช่วยเหลือครูในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ดีขึ้น 
                7) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลผู้เรียน 
                8) ส่งเสริมยั่วยุให้ครูรู้จักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของตน 
                9) ช่วยให้ครูประสบผลส าเร็จและมีความรู้สึกมั่นคง 
            การนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยหลักการต่างๆ ดังนี้ (วินัย เกษมเศรษฐ,์ 2548) 
                1) หลักสภาพผู้น า (Leadership) คือการใช้อิทธิพลของบุคคลท่ีจะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
                2) หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือการกระท าร่วมกัน และรวมพลังท้ังหมด เพื่อ
แก้ปัญหาด้วยกัน  โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอน จากหลายฝ่าย 
และท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การ  การประเมินผล  ตลอดจนการประสานงาน 
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              3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องค านึงถึงตัวบุคคล          
ท่ีร่วมงานด้วยการเห็นใจ จะท าให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

                4) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือการนิเทศการศึกษา จะต้องท าให้ครูเกิดพลังท่ีจะคิด
เริ่มส่ิงใหม่ๆ แปลกๆ หรือท างานด้วยตนเองได้ 
                5) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมส่ิงกระจัดกระจายให้สมบูรณ์
มองเห็นได้ 
                6) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยท่ีส าคัญในชุมชน และการปรับปรุง
ปัจจัยเหล่านั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
                7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผลใน
อนาคตการก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการล่วงหน้า การพัฒนาทางเลือกเพื่อปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์
และการเลือกทางปฏิบัติให้เหมาะสมท่ีสุด 
                8) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถท่ีจะถูกเปล่ียนแปลงได้ และพร้อม
อยู่เสมอท่ีจะสนองความต้องการสภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
                9) หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึงคุณภาพที่เป็นผลจากหลักฐานตามสภาพความจริง
มากกว่าความเห็นบุคคล 
                10) หลักการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดท่ีแน่นอน และหลายอย่าง 
               ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู 
เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่าง  ผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ 
                 การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์  ผู้ท างานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีศึกษานิเทศก์น ามาใช้ในการนิเทศ
การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานท่ีจะต้องท าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้
และมีความเจริญงอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่า ครูยังท าหน้าท่ีไม่สมบูรณ์ในการสร้าง
ความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หากแต่ให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษาจุดประสงค์ของการให้
การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้ วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู 
ส่ิงแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะท่ีเรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียนซึ่งส่ิง
เหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศการศึกษาท้ังส้ิน 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2563) ได้รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับสถานศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
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การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับ สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย นักเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 388 คน 
ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรท่ีศึกษา 1) ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ 
นักเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1. รูปแบบและแนวทาง   
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับสถานศึกษา         
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  การวิจัยใช้วิธีเชิงเอกสาร
(documentary research)และการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือ
กระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1. การก าหนด
ข้อมูลพื้นฐาน 2. การพัฒนาหลักสูตรฯแบบมีส่วนร่วม 3. การทดลองใช้และการหาประสิทธิภาพ 4. การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้1. แบบน าการประชุมเสวนากลุ่มสร้างรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับ
สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2.แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับ
สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นแบบใช้หลักสูตรอุดมศึกษาเป็นแกน 
2) รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นแบบใช้
หลักสูตรเชิงบริบท 2. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ท่ีมีต่อหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 42.43 และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.04                 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 
            มณฑา ธรรมจริยาวัตร (2562) วิจัยการน านโยบายอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 ไปปฏิบัติ พบว่า 
การออกแบบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริง โดยเฉพาะด้านหลักสูตร 
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ลักษณะปทัสถาน
และวัตถุประสงค์ของนโยบายอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ก าหนดไว้ 3 ประเด็น แต่ในการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพียงสองประเด็น ต่อมาปัญหาอุปสรรคได้แก่ การท่ีหน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถท าให้
หน่วยงานผู้ให้บริการท่ีน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจ านงของนโยบาย ท าให้เกิดความล้มเหลวหรือ
ล่าช้าในการน าไปนโยบายไปปฏิบัติ รวมท้ังความไม่เข้าใจกระบวนการท างานท่ีส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การบริหารจัดการ  2) ด้านหลักสูตร  3) ด้านบุคลากร 4) ด้านงบประมาณ และ 5) ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีเรียน และข้อเสนอแนะเชิงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในนโยบายอาชีวศึกษา  การจัดการเรียน
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การสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ไปปฏิบัติสามารถเช่ือมโยงกับ 7 
ปัจจัยตามกระบวนการการด าเนินงานโครงการทวิศึกษาเชิงระบบได้ 
            เช่ียวชาญ ดวงใจดี (2561) ได้วิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรทวิศึกษา     
การเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 1. องค์ประกอบแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
หลักสูตรทวิศึกษาการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย มี7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหาร
จัดการหลักสูตร มี4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดการหลักสูตร (2) ระบบการวัดและ
ประเมินผล (3) ระบบการวางแผนหลักสูตร (4) ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 2) การด าเนินการ
หลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การจัดการความร่วมมือ 5) การจัดท าหลักสูตรทวิศึกษา 6) การพัฒนา
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และ7) การบริหารทรัพยากรและ งบประมาณ ผลการยืนยันองค์ประกอบ
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรทวิศึกษาการเรียนร่วม อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ัง 7 
องค์ประกอบพบว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (2561) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มสัดส่วนการศึกษาต่อ
อาชีวศึกษาในจังหวัดสตูล พบว่า 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ควร  1) 
แนะแนวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน 2) ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 3) เปิดโอกาสให้สถาบันอาชีวศึกษาเข้ามาแนะแนวในโรงเรียน 4) ปรับหลักสูตรของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 6) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา 2. สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสตูล 1) แนะแนวให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดทุกแห่งอย่างท่ัวถึง 2) ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3) ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและความต้องการของ สถานประกอบการ 
4) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบัน 5) ฝึกอาชีพระยะส้ันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 6) บูรณาการ
แนวทางของศาสนาอิสลามในหลักสูตรการเรียนการสอน7) ให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่าออกหน่วยบริการแก่
ประชาชน 8) พัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพมากขึ้น 9) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน 
10) ท า MOU ทวิศึกษากับสถานศึกษา 11) เปิดสอนภาคสมทบหรือในวันเสาร์-อาทิตย์ 12) จัดโควต้าศึกษา
ต่อในสถาบันอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนทุกสังกัด 13) มีหอพักให้กับนักศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 14) สร้าง
จุดเด่นของแต่ละสถาบัน 3. หน่วยงานท่ีก ากับสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  1) ให้มี         
การประสานความร่วมมือท้ังในขั้นก าหนดนโยบายและขั้นขับเคล่ือนงานให้ สอดคล้องกัน 2) ให้ความรู้ 
ข้อมูล ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนอาชีวศึกษาให้กับผู้ปกครอง  3) สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ปกครอง   
4) ท าMOU กับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าท างาน 5) มีการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสร้าง
เจตคติท่ีดีให้แก่ผู้ปกครอง 6) จัดทุนการศึกษาและทุนเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา            
7) กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสถานประกอบการ  4. ภาคเอกชน 1) สนับสนุนสถานท่ีในการฝึก
ประสบการณ์  2) ขยายตลาดแรงงาน 
            ระภีพรรณ ร้อยพิลา (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
พบว่า  
             1. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีดังนี้ 
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                1.1 ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) การร่างหลักสูตร 2) การใช้หลักสูตร             
3) การประเมินหลักสูตร 
                1.2 ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเช่ือมโยงความรู้ในระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับวิชาต่างๆ ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) เป็นการมุ่งเน้นการเตรียม
ประชากร ท่ีท างานในระบบ (Labor extensive) เป็นการเช่ือมโยงความรู้ขั้นพื้นฐานไปสู่ความรู้ขั้นสูง             
3) เป็นหลักสูตรที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการสร้าง  
ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการประยุกต์ 4) เป็นหลักสูตรท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในห้องเรียน                            
มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นหลักสูตรท่ีแยก ออกจากการเรียนการสอนปกติ ไม่เป็นการใช้เวลาเพื่อการเรียน            
การสอนเพิ่มข้ึน อันจะเป็นภาระกับผู้เรียน และผู้สอน 
                1.3 ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อเนื่อง 
(Objective) เป็นการพัฒนาผู้เรียนครอบคลุม 4 H โดยอาศัยเนื้อหาและกระบวนการของ STEM 2) เป็น
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีพึงประสงค์ (Model) 3) มีองค์ประกอบของหลักสูตร (Curriculum 
Component) 4) มีการจัดการเรียนการสอน (Instructional Model) 5) มีระยะเวลา (Time) จัดการ
เรียน การสอนตามหลักสูตร 6) มีผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรต่อเนื่อง (Output)  7) มีข้อมูลอ้างอิง               
เชิงประจักษ์ (Evidence Base Practice : EBP) 8)มีเอกสารประกอบการคัดเลือกเอกสารข้อมูลท่ีต้องใช้
ประกอบการ คัดเลือกรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
9) มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ควรมีการท าข้อตกลงระดับนโยบายการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันต้ังแต่ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
                1.4 ด้านโครงสร้างองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย 2) ช่ือ
หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 3) ระยะเวลา จ านวนช่ัวโมง ของหลักสูตร ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 4) ระดับ
การสอน 5) สมรรถนะของหลักสูตร 6) ค าอธิบายของหลักสูตร 7) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8) 
การศึกษาและการปฏิบัติ 9) รูปแบบ เทคนิคการจัดการศึกษา 10) ส่ือ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 11) 
เอกสารอ้างอิง /เอกสารประกอบการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 12) แนวทางการประเมิน 13) พื้นความรู้ และ
คุณสมบัติของผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษา 14) คุณสมบัติผู้สอน 15) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
            2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 
                2.1 การร่างหลักสูตร มีดังนี้ 1) ก าหนดหลักสูตร 2) รูปแบบหลักสูตร 3) โครงสร้างและ 
องค์ประกอบหลักสูตร .4) วัตถุประสงค์ 5) เนื้อหา 6) การวัดและประเมินผล 7) การตรวจสอบหลักสูตร 
8) การปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ 
                2.2 การใช้หลักสูตร มีดังนี้ 1) การอนุมัติหลักสูตรการวางแผน 2) การใช้หลักสูตรการเตรียม            
ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุฯลฯ 3) การบริหารหลักสูตรการด าเนินการตามแผน                
(1) กิจกรรมการเรียนรู้ (2) ตารางสอน (3) แผนการสอน (4) แบบเรียน (5) การเตรียมความพร้อมของ 
ผู้เรียน (4) การประเมินผล 
                2.3 การประเมินหลักสูตร มีดังนี้ 1) วางแผนการประเมิน 2) การเก็บข้อมูล 3) การวิเคราะห์ข้อมูล            
4) การรายงานผลข้อมูล (1) เอกสารหลักสูตร (2) ระบบบริหาร (3) การจัดการเรียนการสอน (4) ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
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            3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  3.2 การทดลอง
ใช้หลักสูตร 3.3 การนิเทศติดตาม 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2561)  ได้ศึกษา ผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กับสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 1. รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร มี 2 
รูปแบบ คือ 1) รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เป็นแบบใช้หลักสูตรอุดมศึกษาเป็นแกน 2) รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่อง เช่ือมโยงกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นแบบใช้หลักสูตรเชิงบริบท 2. ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ ครู ท่ีมีต่อหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 42.43 และนักเรียนมี ความพึงพอใจ             
ท่ีมี ต่อหลักสูตรต่อเนื่อง เ ช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใ นพื้น ท่ี 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 
           ภาวนา นัครามนตรี  (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
สงขลา เป็นการวิจัยสร้างรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา พบว่า 1) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
ต่อรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.76 เมื่อพิจารณา 
ในรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน โดยเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านกรอบเข้าถึง กรอบพัฒนา 
กรอบขยายผล ตามด้วยกรอบประเมินผล และกรอบเข้าใจ ตามล าดับ 2) ผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็น      
ต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึ กษาและอุดมศึกษา               
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 เมื่อพิจารณา    
ในรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน โดยเรียงล าดับ ดังนี้ คู่มือด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
แนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะงานตามอาชีพที่เลือกพัฒนาหลักสูตร แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีต้อง
จัดการเรียนการสอน ตามด้วยแนวทางการก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร แนวทางการเปรียบเทียบงานหลักของ
สมรรถนะอาชีพกับรายวิชาท่ีจัดสอน แนวทางการวิเคราะห์ระดับความรู้ ความสามารถ ลักษณะนิสัย แนวทาง
กิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 3) ผู้บริหารและครูท่ีเกี่ยวข้องโรงเรียนกลุ่ม
น าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย มีความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.69 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ี สุดเช่นกัน โดย
เรียงล าดับ ดังนี้ แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการวิเคราะห์
สมรรถนะงานตามอาชีพที่เลือกพัฒนาหลักสูตร ตามด้วยคู่มือด าเนินงานพัฒนา แนวทาง การเปรียบเทียบ
งานหลักของสมรรถนะอาชีพกับรายวิชาท่ีจัดสอน ตามล าดับ ยกเว้นแนวทางการวิเคราะห์ระดับความรู้ 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
            การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการวิจัย         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) ตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) 
โดยได้ด าเนินการวิจัย  ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
                1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
                2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
                3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                4. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                5. วิธีด าเนินการวิจัย 
                6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                7. การตรวจสอบข้อมูล   
                8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    
 

1.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
            กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด  และผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18  
 
 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
            2.1 บริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            2.2 รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
            2.3 รูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
           3.1 แบบนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับจังหวัด และระดับภาค 
           3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structural in-depth interview)/การน าเสนอผล
การด าเนินงาน 
           3.3 แบบติดตามสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  
 

4.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            4.1 แบบนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับจังหวัด และระดับภาค 
                4.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ ผู้ให้ข้อมูล และศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
                4.1.2 คัดเลือกประเด็นค าถามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา การวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   
                4.1.3 จัดท าแบบนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับจังหวัด โดยผู้เช่ียวชาญร่วมออกแบบ
โดยแบบนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับจังหวัด และระดับภาคแบ่งออกเป็น 6 ตอน มี ดังนี้      

(1) ข้อมูลพื้นฐาน 
(2) ขั้นการเตรียมการ 
(3) ขั้นการด าเนินการ 
(4) ขั้นการติดตามผล 
(5) ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 
(6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

            4.2 แบบสัมภาษณ ์
               4.2.1 วิเคราะห์ปัญหาของงานวิจัย เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
               4.2.2 ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการ และสร้างแบบสัมภาษณ์ตามทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
ของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
                4.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์โดยผู้เช่ียวชาญ ให้มีความถูกต้องและเท่ียงตรงตามเนื้อหา  
(Content Validity) 4.2.4 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ในขั้นสุดท้าย การเรียบเรียงล าดับค าถาม การใช้ภาษา 
ตรวจสอบ ความถูกต้องตรงตามเนื้อหาเพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
            4.3 แบบติดตามสรุปผลการด าเนินโครงการ 
                4.3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ ผู้ให้ข้อมูล และศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
                4.3.2 คัดเลือกประเด็นค าถามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา การวิ จัยเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   
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                4.3.3 จัดท าแบบติดตามสรุปผลการด าเนินโครงการโดยผู้เช่ียวชาญร่วมออกแบบโดยแบ่ง
แบบติดตามสรุปผลการด าเนินโครงการ ออกเป็น 6 ประเด็นส าคัญ ดังนี้      

(1) หลักสูตรมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานกับระดับอื่น 
(2) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
(3) ข้อตกลง พันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ 
(4) มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
(5) มีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 
(6) มีการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 

 

5.วิธีด าเนินการวิจัย 
           ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดประเด็นในการสอบถาม 
3) ก าหนดรูปแบบสอบถาม 
4) สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบค าถามท่ีก านหนด 
5) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 
6) ปรับปรุงแก้ไขเป็นเครื่องมือท่ีใช้จริง 
7) ด าเนินการสอบถามและวิจัยกับผู้ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 3 ระดับดังนี ้

7.1) ระดับกระทรวง 
7.1.1.) เสนอแต่งต้ังคณะท างาน CLC ระดับกระทรวง 
7.1.2.) ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบการท างาน 
7.1.3.) ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการและแจ้งเกณฑ์การ

ประเมินระดับคุณภาพเพื่อการพัฒนางานตามโครงการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น หน่วยงานการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ภาคีเครือข่าย ฯลฯ 

7.1.4.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
7.1.5.) ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
7.1.6.) ประชุมคณะท างาน CLC ระบบออนไลน ์
7.1.7.) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยการลงพื้นท่ีติดตามการด าเนินงาน 

ของ ส านักงานศึกษาธิการภาค และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
7.1.8.) ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับประเทศ 
7.1.9.) ประเมินโครงการวิจัยท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
7.1.10.) ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
7.1.11.) สังเคราะห์แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2564 

7.2) ระดับภูมิภาค 
7.2.1.) เสนอแต่งต้ังคณะท างานฯ ระดับภาค 
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7.2.2.) ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบการท างาน 
7.2.3.) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน CLC ของ ส านักงานศึกษาธิการภาค 

โดยลงพื้นท่ี และระบบออนไลน ์
7.2.4.) ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับภาค   
7.2.5.) ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับภาค  

7.3) ระดับจังหวัด 
7.3.1.) แต่งต้ังคณะท างานฯ ระดับจังหวัด 
7.3.2.) ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบการท างาน 
7.3.3.) ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา และแจ้งเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเพื่อการพัฒนาโครงการ 
7.3.4.) จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงฯ (Matching) 
7.3.5.) สร้าง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตร CLC และก าหนดกระบวนการในการ

ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC 
7.3.6.) จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
7.3.7.) ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC 
7.3.8.) ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด 
7.3.9.) ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด  

8) วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
9) จัดท ารายงานสรุปโครงการวิจัย 
10) เผยแพร่โครงการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

            ส าหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อ
น ามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้   
            6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก                
(In-depth interview) จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์มีลักษณะคล้ายกับการใช้
แบบสอบถาม โดยก าหนดค าถามปลายเปิดค าถามต่างๆ ได้ถูกก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีหัวข้อการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

6.1.1 การด าเนินงาน CLC ของแต่ละจังหวัด 
6.1.2 ผลลัพธ์การสร้างหลักสูตร CLC หรือหลักสูตร CLC ท่ีเกิดขึ้น และความโดดเด่นของ

หลักสูตร หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา CLC 
6.1.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อสถานศึกษา และผู้เรียน 

            6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า 
และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. การตรวจสอบข้อมูล   
            ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้   
            7.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงของข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีได้ 
จากการสัมภาษณ์ และการจดบันทึกภาคสนามมาตีความและเรียบเรียงเพื่อถามย้อนกลับไปยังผู้ให้ ข้อมูล
หลักอีกครั้งเพื่อยืนยันความเช่ือถือได้ของข้อมูล จากนั้นได้ก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับ การท าวิจัย
ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ท้ังด้านภาษา เนื้อหา โดยให้อาจารย์ที่ ปรึกษาการวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ การเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการขอความร่วมมือ
ในการให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป   
            7.2 การตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) การตรวจสอบข้อมูลในการ วิจัยเชิงคุณภาพ
ได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ และแม่นตรง ดังนี้     
                7.2.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล ท่ี 
ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลได้แก่ แหล่งเวลา คือ ข้อมูลท่ีได้รับต่างเวลากันจะได้
ข้อมูลเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานท่ี คือ ถ้าได้ข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะได้ข้อมูลท่ีเหมือนเดิม หรือไม่ และ
แหล่งบุคคล คือ ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่    
                7.2.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ( Investigator triangulation) ด้วยการใช้ผู้วิจัย 
หลายคนในการสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันหรือไม่ อย่างไร    
                7.2.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎี
ท่ีต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความของข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  
 
8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

            ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการด าเนินการศึกษา 2 วิธี คือ  
                8.1 วิธีการวิจัยเอกสาร  เป็นการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลท่ัวไปจากหนังสือ เอกสารวิชาการต่างๆ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วารสาร บทความ และสืบค้นข้อมูลจาก internet เป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด 
ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                8.2 วิธีวิจัยภาคสนาม เป็นการศึกษาวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีแน่นอน ในการสัมภาษณ์ 
เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นแบบสอบแบบเลือกตอบ
และแบบปลายเปิด ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 
 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

            ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ 3 ขั้นตอน (Miles and Huberman, 1994) ดังนี้   
            9.1 การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ผู้วิจัยด าเนินการจัดระเบียบของข้อมูล เช่น การปรับ
ลด เพิ่ม หาข้อมูลใหม่จนได้ผลหรือข้อสรุป โดยจัดข้อมูลให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ ข้อมูลตาม
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ท าการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และ สามารถน า
ข้อมูลนี้ไปใช้งานได้ง่ายข้ึน   
            9.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการลดทอนข้อมูลมาจัดระเบียบ 
และน ามาเรียงล าดับตามเวลาท่ีเกิดขึ้นก่อนหลังให้เป็นหมวดหมู่ด้วยวิธีการพรรณนาเพื่อง่ายต่อการน า 
ข้อมูลมาสรุปในขั้นตอนต่อไป   
            9.3 การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification) ผู้วิจัยด าเนินการ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมที่ได้น ามาท าการลดทอนข้อมูลและแสดงผลข้อมูลแล้ว เพื่อหา ข้อสรุป
หรือข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้อง เพื่อให้ได้
ประเด็นของการศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
            ผลการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  2) เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง มีผลการวิจัย ดังนี้ 

 
           1. ผลการส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนือ่งเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                1.1 ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เช่ือมโยงการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  เพศชายร้อยละ 33.30 และ เพศ
หญิงร้อยละ 66.70                            
                1.2 ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 68.10 และ
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ร้อยละ 31.90                            
                1.3 ระดับการรับรู้ และ ความเข้าใจในโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนงาน
ระดับจังหวัด มีความเข้าใจในรูปแบบการด าเนินงานโครงการ ระดับมาก สูงท่ีสุด  คิดเป็นร้ อยละ 35        
มีความสามารถบริหารงานโครงการ ระดับมาก สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38 มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
โครงการส่งผลกระทบด้านบวก ระดับมากท่ีสุด สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33 และ มีความคิดเห็นว่า
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานโครงการ ระดับมากท่ีสุด
สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43 
                1.4 ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประสบผลส าเร็จ พบว่า การให้ความส าคัญ        
ในโครงการของผู้บริหาร ระดับมากท่ีสุด สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54 ความต่อเนื่องในการด าเนินงานของโครงการ 
ระดับมากท่ีสุด สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56 องค์ความรู้ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ ระดับมากท่ีสุด 
สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45 ทักษะเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ระดับมากท่ีสุด  สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43 
ความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/และผู้บริหารอุดมศึกษา ระดับมากท่ีสุด 
สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57 ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน  ระดับมากท่ีสุด สูงท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 51 วิธีการและกลไกความร่วมมือ ระดับมากท่ีสุด สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51 ผู้บริหารโรงเรียน/
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/และผู้บริหารอุดมศึกษา ระดับมากท่ีสุด สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51 
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                1.5 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เมื่อเปรียบกับการจัดการเรียนการสอนปกติ พบว่า คุณภาพดีกว่าปกติ 
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 
                1.6 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า เพิ่มรูปแบบในการศึกษาให้หลากหลาย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 81.90 
รองลงมาผลลัพธ์เกี่ยวกับจ านวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 79.20 และเกี่ยวกับเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 79.20 
                1.7 อื่นๆ สรุปได้ว่า เกิดผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมได้               
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
 
            2. ผลการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
                2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่ีมาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาพที่ 3) 

 
              ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่ีมาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

               จากภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่ีมาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  แสดงให้เห็นว่าท่ีมาของหลักสูตรส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากร่วมสร้าง
หลักสูตรร่วมกัน รองลงมา คือ สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ   
                2.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา (ภาพที่ 4) 
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              ภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

               จากภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  แสดงให้เห็นว่าลักษณะของหลักสูตรส่วนใหญ่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
หรือประสบการณ์ โดยมีกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ อย่างเป็นระบบ  และ                  
มีลักษณะของการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันคู่พัฒนาท่ีชัดเจน รองลงมา คือ หลักสูตรสอดคล้องกับความจ าเป็น
ตามบริบทของการพัฒนาพื้นท่ีและตลาดแรงงาน 
 

                  2.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของการเช่ือมโยงแต่ละระดับการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาพที่ 5) 

 
 
               จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าลักษณะของการเช่ือมโยงแต่ละระดับการศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่ 
เช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป อาชีวศึกษา (ม.ต้น ไป ปวช.) รองลงมาเช่ือมโยงระดับการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานไป อาชีวศึกษา (ม.ปลาย ไป ปวส.) 

              ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของการเช่ือมโยงแต่ละระดับการศึกษาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
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                  2.4 ผลการวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา                
ขัน้พื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาพที่ 6) 

 
              ภาพท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

              จากภาพท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  แสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนเจ้าของหลักสูตร รองลงมา ร่วมกันสอน 
 

                  2.5 ผลการวิเคราะห์สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาพที่ 7) 
 

 
                 
 
                 จากภาพท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถานท่ีท่ีใช้ในการจัด                  
การเรียนการสอนส่วนใหญ่เรียนท่ีสถาบันร่วมพัฒนา รองลงมาเรียนท่ีสถาบันเจ้าของหลักสูตร 
 

              ภาพท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 



45 
 
 

                  2.6 ผลการวิเคราะห์กระบวนการประเมินผลของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาพที่ 8) 

 
              ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์กระบวนการประเมินผลของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

             จากภาพท่ี 8 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการประเมินผลส่วนใหญ่ร่วมประเมินท้ังสองสถาบัน 
รองลงมาอาจารย์ผู้สอนประเมินฝ่ายเดียว 
 

            3. ผลการพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                การพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏผลตาม ลักษณะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยง
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ีในระดับจังหวัดและภูมิภาค และ  แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking 
Curriculum ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
               3.1. ลักษณะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดและภูมิภาค 
                    3.1.1 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความต่อเนื่อง 
              เช่ือมโยงการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

               

จ านวนหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ตามลักษณะความเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับระดับอื่น 

  ระดับอาชีวศึกษา 
(จ านวนหลักสูตร) 

ระดับอุดมศึกษา 
(จ านวนหลักสูตร) 

ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
(จ านวนหลักสูตร) 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 30 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 3 7 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 1 1 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 14 0 6 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 4 0 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 2 0 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 65 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 10 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 3 1 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 0 8 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 3 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 4 3 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 2 0 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 6 3 4 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 36 7 29 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 34 5 30 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 10 1 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 0 0 5 

รวม 227 36 84 
 

   จากตารางท่ี 1 พบว่า แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ด้านความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี 3 ลักษณะ                
ซึ่ง เรียงล าดับตามจ านวนหลักสูตร จากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา มีมากท่ีสุด จ านวน 227 หลักสูตร รองลงมา คือ ลักษณะความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา  จ านวน 84 หลักสูตร   และ ลักษณะความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา น้อยท่ีสุด จ านวน 36 หลักสูตร    
 
 

ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 1-18 
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               3.1.2 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความสอดคล้อง
กับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0  มี 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความสอดคล้อง                     
              กับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ท่ีมีความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 20 0 15 0 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 5 1 3 3 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 1 1 1 1 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 10 7 1 1 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 1 0 3 0 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 1 0 1 1 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 17 0 3 4 5 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 6 1 4 1 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 4 0 0 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 2 2 0 0 4 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 3 0 0 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 7 0 1 1 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 1 1 1 1 0 
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ตารางท่ี 2 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความสอดคล้อง                     
              กับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 (ต่อ) 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ท่ีมีความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 8 2 3 6 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 22 0 16 10 13 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 13 6 9 4 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 8 1 1 1 15 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 3 0 0 2 0 

รวม 132 22 62 36 46 
 

   จากตารางท่ี 2 พบว่า แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ด้านความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 มี 5 กลุ่ม ซึ่ง เรียงล าดับตามจ านวน
หลักสูตร จากมากไปหาน้อย คือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มีมากท่ีสุด จ านวน 132 
หลักสูตร รองลงมา คือ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  จ านวน 62 หลักสูตร และ น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ จ านวน 22 หลักสูตร 

3.1.3 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculumด้านการสร้าง
ข้อตกลงพันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ มี 3 ระดับ คือ ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และ ระดับอุดมศึกษา มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านการสร้าง 
               ข้อตกลงพันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนแห่งของสถานศึกษาท่ีมีคู่พันธะสัญญา 
ในการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ระดับข้ันพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 30 30 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 7 3 7 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 1 3 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 14 14 3 
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ตารางท่ี 3  แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านการสร้าง
ข้อตกลงพันธะ   สัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ (ต่อ) 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนแห่งของสถานศึกษาท่ีมีคู่พันธะสัญญา 
ในการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ระดับข้ันพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 4 4 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 2 2 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 31 31 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 12 10 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 3 3 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 0 6 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 3 0 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 4 4 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 3 4 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 16 3 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 50 23 7 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 33 12 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 20 7 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 2 1 0 

รวม 235 160 34 
 

   จากตารางท่ี 3 พบว่า แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ด้านการสร้างข้อตกลงพันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ มี 3 ระดับ ซึ่ง เรียงล าดับตามจ านวน
แห่ง ของสถานศึกษาท่ีมีคู่พันธะสัญญา  จากมากไปหาน้อย คือ ระดับข้ันพื้นฐาน มีมากท่ีสุด จ านวน 235 
รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 160 แห่ง และ น้อยท่ีสุด คือ ระดับอุดมศึกษา จ านวน 34 แห่ง 
 

               3.1.4 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้าน
กระบวนการพัฒนา  มี 3 ลักษณะ ดังนี้ แบบท่ี 1 พัฒนาด้วยตนเอง  แบบท่ี 2 พัฒนาร่วมกับสถานศึกษา 
สถาบัน  และแบบท่ี 3 ใช้หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา สถาบัน  มี
ผลการวิจัย  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 การพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนของลักษณะกระบวนการพฒันาหลักสูตร 
ในการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 0 0 30 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 5 3 4 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 1 2 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 0 14 14 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 0 4 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 1 3 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 0 65 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 0 12 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 0 7 5 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 0 8 8 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 0 3 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 4 5 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 1 1 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 1 15 13 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 1 50 38 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 1 16 14 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 1 20 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 0 5 0 

รวม 16 233 140 
 

   จากตารางท่ี 4 พบว่า แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum
ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มี 3 ลักษณะ ซึ่ง เรียงล าดับตามจ านวนของลักษณะกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะพัฒนาร่วมกับสถานศึกษา สถาบัน มีมากท่ีสุด จ านวน 233 หลักสูตร
รองลงมา คือ ลักษณะใช้หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา สถาบัน และ พัฒนา
ด้วยตนเอง  น้อยท่ีสุด จ านวน 16 หลักสูตร    
 

               3.1.5 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านรูปแบบ 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง  มี 3 ลักษณะ ดังนี้ แบบท่ี 1 รายวิชาพื้นฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพื่อ 
การศึกษาต่อในระดับอื่นโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก  แบบท่ี 2 รายวิชาสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา 
หรือเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต แบบท่ี 3 เทียบ
สมรรถนะบางรายวิชาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านรูปแบบ 
             การพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนของหลักสูตรที่ปรากฏในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ในการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 0 0 30 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 2 2 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 1 1 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 10 1 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 0 4 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 0 1 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 0 0 65 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 0 5 6 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 0 6 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 0 6 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 0 0 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 5 3 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 2 1 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 3 1 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 6 18 21 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 5 7 7 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 18 18 19 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 0 2 1 

รวม 52 76 164 
 

            จากตารางท่ี 5 พบว่า แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ด้านรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง มี 3 ลักษณะ ซึ่ง เรียงล าดับตามจ านวนของหลักสูตร  
ท่ีปรากฏในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร จากมากไปหาน้อย คือ รูปแบบเทียบสมรรถนะ บางรายวิชาเพื่อ
ลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต มีมากท่ีสุด จ านวน 164 หลักสูตร รองลงมา คือ รูปแบบรายวิชา
สะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา หรือเตรียมเช้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอน
หน่วยกิต และ รูปแบบรายวิชาพื้นฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพื่อการศึกษาต่อในระดับอื่นโดยไม่ต้องสอบ
คัดเลือกน้อยท่ีสุด จ านวน 52 หลักสูตร    
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               3.1.6 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านการด าเนินงาน                 
ของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  มี 2 ลักษณะ ดังนี้ แบบท่ี 1 ด าเนินงานเช่ือมโยง 2 ระดับ และ  
แบบท่ี 2 เช่ือมโยงได้ 3 ระดับ มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
                          
ตารางท่ี 6 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านการด าเนินงาน ของ  
              สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนของรูปแบบการเช่ือมโยงระดับการพัฒนาหลักสูตร 
Continuous and Linking Curriculum 

แบบท่ี 1 เช่ือมโยง 2 ระดับ แบบท่ี 2 เช่ือมโยง 3 ระดับ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 30 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 3 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 2 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 10 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 4 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 2 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 65 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 11 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 11 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 2 6 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 3 0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 1 3 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 2 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 16 13 
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ตารางท่ี 6 แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านการด าเนินงาน  
             ของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 

 จ านวนของรูปแบบการเช่ือมโยงระดับการพัฒนาหลักสูตร 
Continuous and Linking Curriculum 

แบบที่ 1 เชื่อมโยง 2 ระดับ แบบที่ 2 เชื่อมโยง 3 ระดับ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 50 26 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 34 2 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 25 1 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 24 1 

รวม 301 62 
 
            จากตารางท่ี 6 พบว่า แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum 
ด้านการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  มี 2 ลักษณะ ซึ่ง การด าเนินงานเช่ือมโยง 2 
ระดับ จะมีมากท่ีสุด จ านวน 301 แห่ง รองลงมา การด าเนินงานเช่ือมโยง 3 ระดับ จ านวน 62 แห่ง 
 
                3.2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคม  เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
                    3.2.1  กระบวนการด าเนินงานพฒันาหลักสูตร CLC  
                        การพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ภายใต้โครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคม  เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้ด าเนินงานตามแนวทางของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
จังหวัด  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
                       1) ขั้นการสร้างทีมงาน  (Team Empowerment)  
                            แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด 
                        2) ขั้นการจัดการข้อมูล  (Information Management) 
                            การประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบการด าเนินงานตามบริบทของจังหวัด   
                       3) ขั้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Potential  Enhancement) 
                            3.1) ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและแจ้งเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพเพื่อการพัฒนาตามโครงการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษาในโครงการ หน่วยงาน
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ภาคีเครือข่าย  
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                            3.2) จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง (Matching) 
                            3.3) สร้าง/พัฒนา หรือ และร่วมด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC ตามบริบทของ
จังหวัด(สถานศึกษาคู่พัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด) 
                            3.4) ก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
                                3.4.1) การจับคู่และการบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาคู่พัฒนา  
                                3.4.2) ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้                      
                                     (1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดให้สถานศึกษาคู่พัฒนา หรือ
สถานศึกษาคู่กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และ
น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
                                         (1.1) คัดเลือกหลักสูตรระยะส้ันของอาชีวศึกษาท่ีมีอยู่แล้ว 
                                         (1.2) ร่วมกันออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของสถานศึกษาคู่พัฒนา 
                                         (1.3) ร่วมก าหนดวิธีการ/รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใช้รูปแบบ
การสอนออนไลน์ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนของวิทยาลัยและครูผู้สอนของโรงเรียน โดยการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะ มอบหมายภาระงานให้ฝึกปฏิบัติ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับกิจกรรม และก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลโดยการสอบถาม สาธิต จัดท าคลิป
กระบวนการ การส่งผลงาน 
                                     (2)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา
หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา และร่วมกันพัฒนาหลักสูตร จาก Top To Down ดังนี้ 
                                        (2.1) สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรต้นแบบในระดับอุดมศึกษา 
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
                                        (2.2) สถาบันอาชีวศึกษา น าหลักสูตรต้นแบบในระดับอุดมศึกษามาปรับ
กิจกรรมและองค์ประกอบอื่นของหลักสูตร ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
                                        (2.3) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าหลักสูตรต้นแบบในระดับอุดมศึกษา
และระดับอาชีวศึกษามาปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                             3.5) จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา 
และสถานประกอบการ 
                        4) ขั้นการนิเทศงานท่ีทันสมัย (Modern Supervision) 
                            4.1) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ติดตามการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร CLC  ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
                            4.2) ประชุมน าเสนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน   
                                - น าเสนอผลการด าเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
                                - แลกเปล่ียนเรียนรู้และคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระดับจังหวัด (Best Practice) 
                                - ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 
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                        5) ขั้นการใส่ใจสะท้อนผล  (Assessment  and  Report) 
                            5.1) ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                            5.2) สังเคราะห์แนวปฏิบัติท่ีดี Best Practice ของการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2564  

หมายเหตุ  
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงาน
ตามกระบวนการของการพฒันาหลักสูตร CLC ของหลายจังหวัดยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
               3.2.2 ผลลัพธ์การสร้างหลักสูตร CLC และความโดดเด่นของหลักสูตร หรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
การด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องและเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมื่อพิจารณาจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและผลงานเป็นคลิปวีดิโอ ท่ีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 22 แห่ง  ส่งรายงานเข้าร่วมการประเมิน 
ผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี Best Practice หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงฯ และให้คณะกรรมการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์การประเมินภาพความส าเร็จใน            
การด าเนินงาน แสดงแนวโน้มความส าเร็จของงาน ความส าเร็จในการเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและ
เช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์พิจารณา
ความส าเร็จการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง           
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โดยมี
แนวโน้มความส าเร็จของการด าเนินงานร้อยละ 80 
                    1) ผลการพัฒนาหลักสูตรสามารถเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอุดมศึกษา และการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ให้สามารถลดเวลาเรียน 
โอนหน่วยกิตได้ 
                    2) การบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ีจังหวัดได้อย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม  จาก
การมีส่วนร่วมของภาคส่วน เกิดเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี น าไปสู่การเทียบโอน
การศึกษาเป็นล าดับต่อไป และมุ่งให้ผู้ท่ีเรียนจบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถน าความรู้  และ
ประสบการณ์ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
                    3) การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีเส้นทางการพัฒนาชัดเจน เริ่มต้นจากการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ
ในระดับอุดมศึกษาท่ีสะท้อนความต้องการของสถานประกอบการท่ีเป็นภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา 
น าไปสู่การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามล าดับ   
                    4) การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                3.2.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อสถานศึกษา และผู้เรียน 
                    สถานศึกษา 
                    (1) จ านวนสัดส่วนร้อยละของผู้เรียนศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 
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                     (2) ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน โรงเรียน
มัธยมศึกษา และสถานประกอบการ 
                    (3) การพัฒนาหลักสูตรในโครงการห้องเรียนอาชีพเป็นโครงการท่ีประสานความร่วมมือท่ี
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นการร่วมมือพัฒนากับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดท่ีเด่นชัด 
                    (4) เกิดหลักสูตรของสถานศึกษาแบบ Degree certification/Non -Degree certification 
                    (5) สถาบันคู่พัฒนาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือประสบการณ์ โดยมีกระบวนการ
เทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
                    (6) มีกระบวนการเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างสถานศึกษา โดยมีระเบียบหรือวิธี
ปฏิบัติในการด าเนินการเริ่มต้ังแต่การส ารวจความต้องการ รับเข้า การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และการติดตามผลท่ีชัดเจน 
                    (7) หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี 
                    (8) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา/หน่วยงานในพื้นท่ีในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด  
                    (9) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี (แนวทางหลากหลายในการ)
หลักสูตรด้านอาชีพที่สามารถส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพของผู้เรียน  
                    (10) ได้ค้นพบความต้องการของผู้เรียน สู่การจัดท าแผนสู่การปฏิบัติ  
                    (11) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
ของบุคลากรแต่ละฝ่าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการศึกษาในภาพรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกล้เคียงกัน 
                    (12) สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา 
                    (13) ครูจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการ ทฤษฎีรองรับ มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการวัด ประเมินผล มีทักษะ
ในการสร้างสรรค์รูปแบบการปฏิบัติการสอนด้วยตนเอง ประยุกต์ใช้ทักษะการวิจัยในการปฏิบัติงานสอน 
                    (14) ครูมีการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัย อย่างต่อเนื่อง  
                    (15) ผู้บริหารและครูมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง สามารถ
น าผลการปฏิบัติงานไปเป็นข้อมูล หลักฐานอ้างอิงในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพในโอกาสต่อไป 
                    (16) มีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษากับ
บุคคลภายนอก 
               ผู้เรียน                 
                    (1) ผู้เรียนได้รับความรู้  มีโอกาสฝึกทักษะทางอาชีพ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีข้อมูลทางเลือกหลากหลายเพื่อใช้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ  
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                    (2) ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง ส่งผลให้เกิดผลดีต่อการมีงานท า 
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป          
                    (3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ท้ังด้านวิชาการ สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                    (4) ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการ/นวัตกรรม/ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเพิ่ม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียน 
                    (5) ลดเวลาเรียนและหน่วยกิตในการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ส่งผลให้ลดค่าจ่ายในการเรียนของผู้เรียนและผู้ปกครอง  
                    (6)  ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
                4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                    การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา 
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม  
มีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                    (1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดประชุมช้ีแจงโครงการล่าช้า การด าเนินงาน
โครงการไม่ตรงกับแผนการด าเนินโครงการท่ีวางไว้  
                    (2) การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว้ ส่งผลให้การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ล่าช้า 
                    (3) ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการฯ ท้ังผู้รับนโยบาย และผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง เพียงพอในการด าเนินงานโครงการฯ และการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงของให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                    (4) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การด าเนินงาน               
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและปฏิทินการด าเนินงานท่ีก าหนด        
                    (5) บุคลากรภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบางแห่ง มีจ านวนน้อยท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน และอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ 
                    (6) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
                    (7) คณะท างานในบางพื้นท่ี ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคล่ือนนโยบายเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ีบูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ห้องเรียนอาชีพ” มีความน่าสนใจมากกว่าเพราะมีหลักสูตรระยะส้ันหลากหลาย 
ด าเนินงานได้ง่ายและสะดวก  
                    (8) การช้ีแจงหรือประสานงานจากส่วนกลางไม่มีความชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
                    (9) โรงเรียนเครือข่ายอยู่ห่างไกล ท าให้การเดินทางมาเรียนตามกิจกรรมของโครงการไม่สะดวก  
                    (10) ควรมีการพัฒนาผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรเช่ือมโยง และการน าหลักสูตรไปเช่ือมโยงท่ีถูกต้อง 
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                    (11) ควรเพิ่มความชัดเจนในการด าเนินโครงการ มีการประชุมวางแผนท่ีเกิดจากผู้แทน
แต่ละภาคเพราะความแตกต่างตามบริบทพื้นท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการ 
                    (12) ควรมีแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีรองรับการเปล่ียนแปลง ข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้น                     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 การจัดสรรงบประมาณ มีความไม่ชัดเจน ท าให้
การวางแผนการจัดกิจกรรมต้องรอความชัดเจนเรื่องงบประมาณ 
                    (13) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ควรเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ ทุกปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานในภาพรวมและเป็นข้อมูลส าคัญเพื่ อให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ  
               8) ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
                    (1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน ไม่ขัดแย้งและซ้ าซ้อน 
                    (2) สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส าและให้ลงถึงหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
คู่พัฒนาท่ีน าร่องใช้หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
                    (3) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีเกี่ยวกับทักษะอาชีพในพื้นท่ี 
                    (4) ควรกำหนดรูปแบบแกนกลางของการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit banking) และการเทียบโอน
ประสบการณ์ให้ชัดเจน เพราะเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 
                    (5) ควรสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงให้มากขึ้นและท่ัวถึง 
                    (6) ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง 
                    (7) ส่งเสริมกระบวนการสร้างการรับรับรู้  และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                    (8) ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานส าหรับสถานศึกษา 
                    (9) สถานศึกษาท่ีต้องการพัฒนาหลักสูตรเช่ือมโยงควรศึกษาความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชนและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และต้องท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้รู้และ
เข้าใจแนวทางการท างานร่วมกันอย่างถูกต้อง และเป็นไปได้จริง 
                    (10) หน่วยงานต้นสังกัดควรเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนจริงจังต่อเนื่อง 
                    (11) ควรสนับสนุนสถานศึกษาท่ีด าเนินการหลักสูตรเช่ือมโยงในด้านวัสดุ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา 
                    (12) เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูผู้สอน สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ เห็นควรเสนอ
ให้มีการมอบเกียรติบัตรระดับกระทรวงฯ ให้กับครูผู้สอน บุคลากร ผู้บริหาร ของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ 



59 
 

                    (13) ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน ต้องการเข้ารับการอบรมการสอนวิชาชีพต่างๆอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อน ามาถ่ายทอดความรู้ และพัฒนารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรและการงานอาชีพให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
                    (14) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ โดยขอความร่วมมือจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
           การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการวิจัย         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ด าเนินการวิจัย  ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม             
เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง  การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา              
และอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
3. สรุปผลการวิจัย 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
5. ข้อเสนอแนะ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1.1 เพื่อส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            1.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
            1.3 เพื่อพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
2. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย  
            กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด  จ านวน 77 แห่ง และผู้รับผิดชอบ
โครงการของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 จ านวน 18 แห่ง 
                
3. สรุปผลการวิจัย 
           การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยด าเนินการวิจัย  
ภายใต้โครงการส่ง เสริมเวทีประชาคมเพื ่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่อง
เชื ่อมโยง  การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2564  สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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            1) ผลการส ารวจบริบทของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
การรับรู้ และ ความเข้าใจโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานโครงการส่งผลกระทบ
ด้านบวก ระดับมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การด าเนินงานโครงการ ระดับมากท่ีสุด   
                ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประสบผลส าเร็จ คือ การให้ความส าคัญในโครงการ
ของผู้บริหาร ความต่อเนื่อง องค์ความรู้ของบุคลากร ทักษะเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ความร่วมมือของ
ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/และผู้บริหารอุดมศึกษา ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ/เอกชน  วิธีการและกลไกความร่วมมือ และผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/
และผู้บริหารอุดมศึกษา  
                ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า เพิ่มรูปแบบในการศึกษาให้หลากหลาย รองลงมาผลลัพธ์เกี่ยวกับ
จ านวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง  คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา คุณภาพ
ดีกว่าการจัดการเรียนการสอนปกติ  เกิดผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมได้
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
2. ผลการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย   
            พบว่า ท่ีมาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากร่วมสร้างหลักสูตรร่วมกัน รองลงมา คือ สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ  ลักษณะ
ของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตหรือประสบการณ์ โดยมีกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบ และมีลักษณะของการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันคู่พัฒนาท่ีชัดเจน รองลงมา คือ หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นตามบริบทของการพัฒนาพื้นท่ีและตลาดแรงงานลักษณะของการเช่ือมโยงแต่ละระดับ
การศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่
เช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป อาชีวศึกษา (ม.ต้น ไป ปวช.)  รองลงมาเช่ือมโยงระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไป อาชีวศึกษา (ม.ปลาย ไป ปวส.)  วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนเจ้าของหลักสูตร รองลงมา 
คือ ร่วมกันสอน  สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เรียนท่ีสถาบันร่วมพัฒนา รองลงมาเรียนท่ีสถาบัน
เจ้าของหลักสูตร และกระบวนการประเมินผลของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ร่วมประเมินท้ังสองสถาบัน รองลงมาอาจารย์ผู้สอนประเมินฝ่ายเดียว 
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3. ผลการพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            3.1. แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ 1) ความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา 2) ความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา 3) ความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ด้านความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 มี 5 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 5) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  ด้านการสร้างข้อตกลงพันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ มี 3 ระดับ คือ 1) ระดับ
ขั้นพื้นฐาน 2) ระดับอาชีวศึกษา  3) ระดับอุดมศึกษา ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มี 3 ลักษณะ คือ 
1) พัฒนาร่วมกับสถานศึกษา สถาบัน 2) ใช้หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา 
สถาบัน 3) พัฒนาด้วยตนเอง ด้านรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง มี 3 ลักษณะ 1) รูปแบบ
เทียบสมรรถนะ บางรายวิชาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต 2) รูปแบบรายวิชาสะสมหน่วยกิต 
เตรียมอาชีวศึกษา หรือเตรียมเช้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต  3) 
รูปแบบรายวิชาพื้นฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพื่อการศึกษาต่อในระดับอื่นโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก  ด้านการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  มี 2 ลักษณะ คือ 1) การด าเนินงานเช่ือมโยง 2 ระดับ 
2) การด าเนินงานเช่ือมโยง 3 ระดับ  
             3.2. ด้านผลการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดได้ด าเนินงานตามแนวทางของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัด  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นการสร้างทีมงาน  (Team Empowerment)  
2) ขั้นการจัดการข้อมูล  ( Information Management) 3) ขั้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Potential  
Enhancement) 4) ขั้นการนิเทศงานท่ีทันสมัย (Modern Supervision) 5) ขั้นการใส่ใจสะท้อนผล  
(Assessment  and  Report)  
 
อภิปรายผล 
         
            การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
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1. ผลการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย   
            พบว่า ท่ีมาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากร่วมสร้างหลักสูตรร่วมกัน รองลงมา คือ สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ  ลักษณะ
ของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตหรือประสบการณ์ โดยมีกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
และมีลักษณะของการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันคู่พัฒนาท่ีชัดเจน รองลงมา คือ หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นตามบริบทของการพัฒนาพื้นท่ีและตลาดแรงงานลักษณะของการเช่ือมโยงแต่ละระดับ
การศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เช่ือมโยง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป อาชีวศึกษา (ม.ต้น ไป ปวช.) รองลงมาเช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป 
อาชีวศึกษา (ม.ปลาย ไป ปวส.)  วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนเจ้าของหลักสูตร รองลงมา คือ ร่วมกันสอน  
สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เรียนท่ีสถาบันร่วมพัฒนา รองลงมาเรียนท่ีสถาบันเจ้าของหลักสูตร และ
กระบวนการประเมินผลของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ส่วนใหญ่ร่วมประเมินท้ังสองสถาบัน  รองลงมาอาจารย์ ผู้สอนประเมินฝ่ายเดียว  ท้ังนี้ เพราะว่า 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์
จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ  วัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ
พหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดยให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ 
“การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST”ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน
ท่ีจะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ท้ังในเชิงกระบวนการท างาน และ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วย  
ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  ให้ความส าคัญกับการประสาน          
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
2. ผลการพัฒนารูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            2.1. แบบแผนการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ด้านความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ 1) ความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา 2) ความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา 3) ความต่อเนื่องเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ด้านความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบาย Thailand 4.0 มี 5 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 5) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  ด้านการสร้างข้อตกลงพันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ มี 3 ระดับ คือ 1) ระดับ
ขั้นพื้นฐาน 2) ระดับอาชีวศึกษา  3) ระดับอุดมศึกษา ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มี 3 ลักษณะ คือ 
1) พัฒนาร่วมกับสถานศึกษา สถาบัน 2) ใช้หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา 
สถาบัน 3) พัฒนาด้วยตนเอง ด้านรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง มี 3 ลักษณะ 1) รูปแบบ
เทียบสมรรถนะ บางรายวิชาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต 2) รูปแบบรายวิชาสะสมหน่วยกิต 
เตรียมอาชีวศึกษา หรือเตรียมเช้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต  3) 
รูปแบบรายวิชาพื้นฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพื่อการศึกษาต่อในระดับอื่นโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ด้านการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  มี 2 ลักษณะ คือ 1) การด าเนินงานเช่ือมโยง 2 ระดับ 
2) การด าเนินงานเช่ือมโยง 3 ระดับ  
                     ท้ังนี้เพราะส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ละ
ระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจมี
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของประเทศไทย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเช่ือมโยง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของทาบา (1962) ท่ีเสนอไว้ว่า ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในลักษณะใดจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (2560) ท่ีกล่าวถึงแนวทางการเขียนหลักสูตรเช่ือมโยงกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ไว้ว่า การเขียนหลักสูตรเช่ือมโยงต้องให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ คือ ระดับปฐมวัย 
ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องค านึงถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวนา 
นัครามนตรี (2561) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการสร้างรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา พบว่ากระบวนการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องบริบทจังหวัดสงขลา 
โดยมีหลักการคือ ประยุกต์สาระกลุ่มอาชีพที่โรงเรียนได้ด าเนินการอยู่สามารถเช่ือมโยงสู่อาชีวศึกษาและ
ต่ออุดมศึกษาได้ 
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                2.2. ด้านผลการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดได้ด าเนินงานตามแนวทางของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัด  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นการสร้างทีมงาน  (Team Empowerment)  
2) ขั้นการจัดการข้อมูล  ( Information Management) 3) ขั้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Potential  
Enhancement) 4) ขั้นการนิเทศงานท่ีทันสมัย (Modern Supervision) 5) ขั้นการใส่ใจสะท้อนผล  
(Assessment  and  Report) ท้ังนี้เพราะ การพัฒนาหลักสูตร มีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ต่อเนื่องกันไป มีการวางแผนจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงจุดเริ่มต้นของการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาหลักสูตรว่าจะเริ่มต้นท่ีใดก่อน และด าเนินการอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรท่ีได้สร้างขึ้นมา
ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม ค านึงถึงการด าเนินงานวิธีการต่างๆ รวมท้ังหลักการและ
แนวปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมครูประจ าการให้เข้าใจใน
หลักสูตรใหม่รวมท้ังทักษะในด้านต่างๆ และค านึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของผู้เรียน
ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดี จากเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในด้านหลักสูตรทุกๆ ด้าน มีการนิเทศ
การศึกษา ท่ีมีกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ จัดขึ้นเพื่อให้ดียิ่งขึ้น  และ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้นต้องค านึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วม  การเสนอ
นวัตกรรมท่ีน่าสนใจและการให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีปัจจัยสนับสนุน
จากการใช้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนท่ีเอื้ออ านวยมีบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ท้ังภายในและนอกโรงเรียนสนับสนุน มีทรัพยากร/ข้อมูลท่ีเพียงพอมีการจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน รวมท้ังมีการวางแผนท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ ทักษะการพัฒนา
หลักสูตรและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งปัจจัยท้ังหมดนี้จะส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของประเทศไทย มีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานครั้งนี้   
          1.1  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดประชุมช้ีแจงโครงการล่าช้า การด าเนินงาน
โครงการไม่ตรงกับแผนการด าเนินโครงการท่ีวางไว้  
           1.2 การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว้ ส่งผลให้การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ล่าช้า 
          1.3  ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการฯ ท้ังผู้รับนโยบาย และผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง เพียงพอในการด าเนินงานโครงการฯ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงของให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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         1.4 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การด าเนินงาน   
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและปฏิทินการด าเนินงานท่ีก าหนด       
          1.5 บุคลากรภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบางแห่ง มีจ านวนน้อยท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน และอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ 
          1.6 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
          1.7 คณะท างานในบางพื้นท่ี ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคล่ือนนโยบายเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ีบูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ห้องเรียนอาชีพ” มีความน่าสนใจมากกว่าเพราะมีหลักสูตรระยะส้ันหลากหลาย 
ด าเนินงานได้ง่ายและสะดวก        
    1.8 การช้ีแจงหรือประสานงานจากส่วนกลางไม่มีความชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน         
   1.9 โรงเรียนเครือข่ายอยู่ห่างไกล ท าให้การเดินทางมาเรียนตามกิจกรรมของโครงการไม่สะดวก                   
    1.10 ควรมีการพัฒนาผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรเช่ือมโยง และการน าหลักสูตรไปเช่ือมโยงท่ีถูกต้อง 
          1.11 ควรเพิ่มความชัดเจนในการด าเนินโครงการ มีการประชุมวางแผนท่ีเกิดจากผู้แทน
แต่ละภาคเพราะความแตกต่างตามบริบทพื้นท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการ 
          1.12 ควรมีแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีรองรับการเปล่ียนแปลง ข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้น           
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 การจัดสรรงบประมาณ มีความไม่ชัดเจน ท าให้การวางแผน 
การจัดกิจกรรมต้องรอความชัดเจนเรื่องงบประมาณ 
          1.13 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ควรเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ ฯ ทุกปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานในภาพรวมและเป็นข้อมูลส าคัญเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ  
        2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ   

   2.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน ไม่ขัดแย้ง ซ้ าซ้อน 
           2.2 สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส าและให้ลงถึงหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาคู่พัฒนาท่ีน าร่องใช้หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
         2.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีเกี่ยวกับทักษะอาชีพในพื้นท่ี  
          2.4 ควรก าหนดรูปแบบแกนกลางของการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit banking) และ
การเทียบโอนประสบการณ์ให้ชัดเจน เพราะเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยง 
         2.5.ควรสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงให้มากขึ้นและท่ัวถึง 
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         2.6 ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง 
         2.7 ส่งเสริมกระบวนการสร้างการรับรับรู้ และสร้างความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับ                    
การด าเนินงานโครงการของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
         2.8  ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานส าหรับสถานศึกษา 
         2.9  สถานศึกษาท่ีต้องการพัฒนาหลักสูตรเช่ือมโยงควรศึกษาความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชนและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และต้องท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้รู้และ
เข้าใจแนวทางการท างานร่วมกันอย่างถูกต้อง และเป็นไปได้จริง 
         2.10  หน่วยงานต้นสังกัดควรเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนจริงจังต่อเนื่อง 
         2.11 ควรสนับสนุนสถานศึกษาท่ีด าเนินการหลักสูตรเช่ือมโยงในด้านวัสดุ อุปกรณ์การฝึก
ปฏิบัติและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา 
         2.12 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูผู้สอน สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ เห็นควรเสนอ
ให้มีการมอบเกียรติบัตรระดับกระทรวงฯ ให้กับครูผู้สอน บุคลากร ผู้บริหาร ของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   2.13 ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน ต้องการเข้ารับการอบรมการสอนวิชาชีพต่างๆอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อน ามาถ่ายทอดความรู้ และพัฒนารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรและ  การงานอาชีพให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
    2.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ โดยขอความร่วมมือจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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แบบนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ  
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

………………………………………………………………. 
 

ค าช้ีแจง 

  แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับนี้ เป็นการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคม   เพื่อการจัดท ารูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ . 2564  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม             
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 ตอน ได้แก่ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. ขั้นการเตรียมการ 
3. ขั้นการด าเนินการ 
4. ขั้นการติดตามผล 
5. ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 

  6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด........................................ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ............................................ 
Email address………….......................................………หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
Fax. …………………………………….…….…........................Id line …….……........................................................ 
 

ตอนที่ 2  ขัน้การเตรียมการ 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การแต่งต้ังคณะท างาน CLC  
ระดับจังหวัด 

  1. คณะท างานในค าส่ังประกอบด้วย 
  1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เช่ียวชาญจากสถาบัน
อื่นๆ และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ .............. 
 

ระดับจังหวัด 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

2 การประชุมคณะท างานฯ 
วางแผนและออกแบบ 
การท างาน 

  1. รายงานการประชุม 
2. แผนการด าเนินงาน ท่ีแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการสร้าง/พัฒนา/ คัดเลือก
หลักสูตร/ออกแบบเครื่องมือประเมินและ
ติดตาม CLC 
3. ภาพกิจกรรม 
4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ .............. 

3 การอบรมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการและแจ้งเกณฑ์ 
การประเมินระดับคุณภาพ
เพื่อการพัฒนางานตาม
โครงการให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน  
ภาคีเครือข่าย ฯลฯ 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. ตารางการอบรม 
3. เอกสารประกอบการอบรม 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ .............. 

 

ตอนที่ 3  ขัน้การด าเนินการ 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การจับคู่สถาบันคู่พัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 
(Matching) 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
5. แบบตอบรับ 
6. ภาพกิจกรรม 
7. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............. 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

2 การสร้าง/พัฒนา หรือ 
คัดเลือกหลักสูตร CLC  
และก าหนดกระบวนการ 
ในการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตร CLC 
 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตร 
5. ประกาศรายช่ือสถานศึกษาคู่พัฒนา 
6. ภาพกิจกรรม 
7. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ .......... 

3 การจัดเวทีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU 

  1. หนังสือราชการ 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............. 

4 การด าเนินงานตาม
กระบวนการของการพัฒนา
หลักสูตร CLC 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............. 

 

ตอนที่ 4  ขัน้การติดตามผล 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การประชุมน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  1. มีค าส่ังคณะท างานการจัดกิจกรรมน าเสนอ 
CLC และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. มีแนวทางการจัดกิจกรรมน าเสนอ CLC 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสม 
3. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคีเครือข่าย
ในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมน าเสนอ CLC 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

    4. มีการเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและ
สถานศึกษาคู่พัฒนาท่ีมีผลงานการน าเสนอ 
CLC และแลกเปล่ียนเรียนรู้5. มีข้อมูล
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พื้นฐานฯ ของสถานศึกษาคู่พัฒนาในระดับ
จังหวัด (สถิติท่ีเกี่ยวข้อง) 
6. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............. 

 

ตอนที่ 5  ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การประชุมสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

  1. มีค าส่ังคณะกรรมการจัดท าสรุป และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
3. รายงานโครงการวิจัยท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) ระดับภาค (ถ้ามี) 
4. มีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............. 

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     จุดเด่น/ข้อค้นพบ/วิธีปฏิบัติท่ีดี 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
     จุดท่ีควรพัฒนา 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
     ข้อเสนอแนะอื่นๆ      
      ..............................................................................................................................................................     
     ................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................ 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ  

และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

……………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 
  แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับนี้ เป็นการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคม เพื่อการจัดท ารูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ . 2564  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม          
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค  
 แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 ตอน ได้แก่ 
                 1. ข้อมูลพื้นฐาน 
                 2. ขั้นการเตรียมการ 
                 3. ขั้นการด าเนินการ 
                 4. ขั้นการติดตามผล 
                 5. ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 
      6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค............................................ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ............................................ 
Email address………….......................................………หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
Fax. …………………………………….…….…....................... Id line …….……........................................................ 
 

ตอนที่ 2  ขัน้การเตรียมการ 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การเสนอแต่งต้ังคณะท างาน 
CLC ระดับภาค 

  1. คณะท างานในค าส่ังประกอบด้วย 
  1.1 บุคลากรระดับภาค  
  1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เช่ียวชาญจาก
สถาบันอื่นๆ 
2. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ................... 
 
 
 

ระดับภาค 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

2 การประชุมคณะท างานฯ วางแผน
และออกแบบการท างาน 

  1. รายงานการประชุม 
2. แผนการด าเนินงาน 
3. ภาพกิจกรรม 
4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............... 

 

ตอนที่ 3  ขัน้การด าเนินการ 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การส่งเสริมการขับเคล่ือนการ
ท างานระดับจังหวัด 

  1. แผนปฏิบัติงาน 

2. หนังสือราชการ 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ............... 

 

ตอนที่ 4  ขัน้การติดตามผล 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงาน CLC ของ ศธภ.  
โดยลงพื้นท่ี และ ระบบออนไลน์ 

  1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตาม  
การด าเนินงาน CLC 
2. แนวทาง เครื่องมือ และแผน 
การปฏิบัติงานก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน CLC      
ท่ีชัดเจน  
3. การน าเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงาน 
CLC 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

    4. ข้อมูลหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ของ
สถานศึกษาคู่พัฒนาในระดับภาค 
(สถิติท่ีเกี่ยวข้อง) 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ................. 

2 การประชุมน าเสนอแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

  1. ค าส่ังคณะท างานการจัด
กิจกรรมน าเสนอ CLC และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. มีแนวทางการจัดกิจกรรม
น าเสนอ CLC และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ที่เหมาะสม 
3. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคี
เครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมน าเสนอ CLC แลกเปล่ียน
เรียนรู ้และเชิดชูเกียรติ ศธจ.และ
สถานศึกษา ท่ีมีผลงานการ
น าเสนอ CLC และแลกเปล่ียน
เรียนรู ้หรือ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และสถานศึกษาคู่พัฒนาท่ีมีผลงาน
การน าเสนอ CLC และแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ตอนที่ 5  ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 
 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การประชุมสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

  1. ค าส่ังคณะกรรมการจัดท าสรุป และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
3. รายงานโครงการวิจัยท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ระดับภาค 
(ถ้ามี) 
4. การเผยแพร่รายงานผล 
การด าเนินงาน 
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ .............. 

 

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     จุดเด่น/ข้อค้นพบ/วิธีปฏิบัติท่ีดี 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
     จุดท่ีควรพัฒนา 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
     ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ ผลการด าเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล   (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom 
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

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

1. ส านักงานศึกษาธิการภาค ..................... และจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ................................................. 
2. กระบวนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC ของจังหวัด ในพื้นท่ีรับผิดชอบ มีวิธีการด าเนินงาน
อย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
3. จ านวนหลักสูตรที่เกิดขึ้น  
.................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ในพื้นท่ีรับผิดชอบมีรูปแบบ/ประเภทการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง/ลักษณะของการเช่ือมโยง
แบบใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5. ผลลัพธ์การสร้างหลักสูตร CLC หรือหลักสูตร CLC ท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และความโดดเด่นของหลักสูตร 
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา CLC 
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อสถานศึกษา และผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค................................. 

รายการ 
การปฏิบัติ  

ปฏิบัติ จ านวนแห่ง 

1. หลักสูตรมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาระดับ 
ขั้นพื้นฐานกับระดับอื่น  

  

   1.1 ระดับอาชีวศึกษา   
   1.2 ระดับอุดมศึกษา   
   1.3 ท้ังระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   
2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0    
   2.1 กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   
   2.2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์   
   2.3 กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

  

   2.4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

  

   2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง   
3. ข้อตกลง พันธะสัญญากับสถานศึกษาในแต่ละระดับ   
   3.1 ระดับข้ันพื้นฐาน   
   3.2 ระดับอาชีวศึกษา   
   3.3 ระดับอุดมศึกษา   
4. มีกระบวนการพฒันาหลักสูตร   

   4.1 พัฒนาด้วยตนเอง   
   4.2 พัฒนาร่วมกับสถานศึกษา สถาบัน   
   4.3 ใช้หลักสูตร, หลักสูตรระยะส้ัน, รายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา 
สถาบัน 

  

5. มีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง   
   5.1 รายวิชาพื้นฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพื่อการศึกษาต่อในระดับอื่นโดยไม่
ต้องสอบคัดเลือก 

  

   5.2 เป็นรายวิชาสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา หรือเตรียมเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต 

  

   5.3 เทียบสมรรถนะบางรายวิชาเพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต   
   5.4 ทวิศึกษา ทวิวุฒิ   
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รายการ 
การปฏิบัติ  

ปฏิบัติ จ านวนแห่ง 

6. มีการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง   
   6.1 เช่ือมโยงได้ 2 ระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา)   
   6.2 เช่ือมโยงได้ 3 ระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา) 
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ภาคผนวก ข 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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            กระบวนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร Continuous and Linking Curriculum ภายใต้
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
               1) ขั้นการสร้างทีมงาน  (Team Empowerment)  

      
 

      
 

                2) ขั้นการจัดการข้อมูล  (Information Management) 
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               3) ขั้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Potential  Enhancement) 

 
                 4) ขั้นการนิเทศงานท่ีทันสมัย (Modern Supervision    

   
                      

                   5) ขั้นการใส่ใจสะท้อนผล  (Assessment  and  Report) 
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การประชุมคณะท างานจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท า 
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชือ่มโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
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จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวที 
และประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 
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การประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวที 
และประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
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ภาคผนวก ง 
 

คณะผู้จัดท า 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 

คณะท่ีปรึกษา 
1. นายวีระ แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีปรึกษา 
2. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ สป.  ท่ีปรึกษา 
3. นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์  ผู้อ านวยการส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.  ท่ีปรึกษา 
 
คณะท างาน 

1. นายอดุลย์ สุชิรัมย์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธานคณะท างาน 

2. ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะท างาน 

3. ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล  
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะท างาน 

4. นายศุภวุฒ อันสนธิ์  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

คณะท างาน 

5. นายธนภัทร มั่นคง  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 
และบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

6. นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

7. นางชนิกานต์ เรือนแก้ว  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

8. นายเดชา พลกันยิ้ม  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

คณะท างาน 

9. นางพัชรี ศีรษะภูมิ  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

คณท างาน 

10. นายอุบล แก้วปิ่น  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะท างาน 

 

11. นายสุทัศน์ สังคะพันธ ์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะท างาน 

12. นางประภัสสร สิตวงษ์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

คณะท างาน 
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13. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

คณะท างาน 

14. นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

คณะท างาน 

15. นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

16. นายสุทลทัศน์ เจริญสุข  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 

คณะท างาน 

17. นางพันธุ์ทิพย์ โลราช  
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

คณะท างาน 

18. นางรุ่งอรุณ หัสชู  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

คณะท างาน 

19. นางสาวภิติยา พงษ์พานิช  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักอ านวยการ สป. 

คณะท างาน 

20. นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. 

คณะท างาน 
และเลขานุการ 

21. นายปุญญวิชญ์ สุวรรณรัตน ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวกรัณฑรัตน์ สายนุ้ย  
พนักงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นางสาวอภิญญา สุขโข  
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

24. นางสาวณิชานันท์ งอกสิริพันธุ์  
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
ออกแบบปก 

นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
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จัดท ารูปเล่ม 

1. นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

2. นางประภัสสร สิตวงษ์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

3. นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

4. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. 

 
บรรณาธิการ 

1. ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

2. ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล  
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3. นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

4. นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

5. นางงามนิตย์ ลิโป ้
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 
 



 
 

 


