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บทที่ ๘
ปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
ความนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายการศึกษาของชาติ ได้กาหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป
หลั กสู ตรและการเรีย นรู้ นับ เป็ นหัว ใจส าคั ญที่จะนาพาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ แทนหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุก
ฉบับที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่งให้ใช้ก่อนหน้ านี้ โดยให้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๔๖ ซึ่งได้ใช้ครบทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาใช้เอง โดยให้หลักสูตรสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐาน
ของหลักสูตร ดังนั้นการนาเอาหลักสูตรไปใช้นับว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งของกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ทั้งนี้เพราะผลของการนาหลักสูตรไปใช้ จะสะท้อนให้เห็นว่าในทางปฏิบัตินั้น องค์ประกอบ
ของหลักสูตร ทั้ง ๔ ด้าน คือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ประเมินผล สามารถนาไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่ควร
จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ในบทนี้จะกล่าวถึง สภาพและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร และ
ปัญหาการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรและ
โรงเรียนทางเลือกทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ

ปัญหาของการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
จากการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ที่ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบาย
แต่หลากหลายการปฏิบัติสู่สถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพของปัญหา จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าเต็มตามศักยภาพ
ในระยะเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าว ยอมส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เจตคติและมีการปรับการเรียนเปลี่ยน การ
สอนตามแนวทางปฏิบัติการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มบทบาทนอกจากการเป็นผู้จัดการเรียน
การสอนเพียงอย่างเดียว สถานศึกษายังต้องมีหน้าที่จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง และต้องมี
การพัฒนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจใหม่ที่สถานศึกษายัง
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ไม่เคยดาเนินการมาก่อน จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้๑
๑. ด้านการเตรียมความพร้อม ปัญหาที่พบมีดังนี้
๑.๑ ระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษามีน้อย
ขาดการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๑.๒ เอกสารประกอบการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาจากกรมวิชาการไม่เพียงพอ
และจัดส่งมาล่าช้า
๑.๓ บุคลากรภายในสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
๑.๔ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง
๑.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๖ บางโรงเรียนมีจานวนครูไม่เพียงพอครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาให้
เป็นอุปสรรคต่อการจัดทาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครู
๑.๗ วิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษายังไม่มีความเข้าใจ
ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่อิงมาตรฐาน
๑.๘ สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ชุมชน และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๙ งบประมาณในการดาเนินงานจัดทาหลักสูตรสถานศึกษามีจานวนไม่เพียงพอ
๑

ดารง เหมือนประสาท. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนาร่องและ โรงเรี ยน
เครือข่ายสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการ ศึ ก ษา ๖. (วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. นาตยา ปิลันธนา
นนท์. การออกแบบหลักสูตร ICT และการสอน e Collaborative Learning [Online]. Available : www.
Ku.ac.the/e – magazinw/ august 47/ it/e colla.htm/, ศรีอนงค์ สนธิชัย. ปัญหาการจัดทาหลักสูตรสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนาร่อง สังกัดกรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. สานักพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๖. รายงานการวิจัย การติดตามผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา ๖. (กรุงเทพมหานคร ม.ป.ท., ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๘-๑๕๓. มาโนชญ์ มีดี. สภาพและ
ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒.
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ๒๕๔๗), บทคัดย่อ.
ยุวดี ศุภรัชดาพันธุ์. ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในสถานศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๗ – ๑๘๙. โสภณ คานึงเนตร. การจัดทาและบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), บทคัดย่อ.
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๒. ด้านการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาที่พบมีดังนี้
๒.๑ มีเวลาในการจัดทาหลักสูตรน้อยมาก ทาให้หลักสูตรไม่สมบูรณ์ขาดคุณภาพ
และไม่มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข
๒.๒ มีข้อมูลสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
๒.๓ ขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนในการกาหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
๒.๔ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
๒.๕ ศักยภาพสถานศึกษาในการจัดทาหลักสูตรมี ความแตกต่างกัน ครูระดับ
ปฏิบัติการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ทาให้เกิดความสับสน และไม่
สามารถจัดทาสาระของหลักสูตร เป็นเหตุให้หลักสูตรของสถานศึกษาบางแห่ง มีการลอกเลียนแบบ
กัน มากกว่าจะทาให้หลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา
๒.๖ การจัดทาสาระของหลักสูตร พบว่าครูขาดความรู้และทักษะในการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
๒.๗ ครูขาดความมั่นใจในความถูกต้อง และความเหมาะสมของหลักสูตรสถาน
ศึกษาที่จัดทา
๒.๘ การออกแบบการเรียนรู้พบว่า ครูขาดความรู้ และเทคนิค วิธีการวัดและประ
เมินผลในรูปแบบใหม่ให้ตรงตามศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน
๒.๙ ครูไม่สามารถทาการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ครบถ้วนและทันเวลา
๒.๑๐ การเรียบเรียงเป็นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ขาดการตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น
๒.๑๑ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และไม่ให้
ความสาคัญกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากมีภาระงานอื่นมาก
๒.๑๒ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านแต่ละช่วง
ชั้นยังไม่ชัดเจน เอกสารการประเมินผลการเรียนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ด้านการบริการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาที่พบมีดังนี้
๓.๑ ขาดการวางแผนก่อนหน้าสาหรับการจัดทาสาระการเรียนรู้รายวิชา และ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน
๓.๒ ขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน
๓.๓ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๔ การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรยังไม่เป็น
ระบบต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ ขาดการเอาใจใส่และให้
ความสาคัญกับการนิเทศ ติดตามผล ตลอดจนครูไม่ให้ความร่วมมือและไม่นาผลจากการนิเทศมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน
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๓.๕ การจัดเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษายังไม่สามารถดาเนินการได้
๓.๖ การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสาเร็จ ครู
ไม่เห็นความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียน ขาดความรู้และทักษะในการทาวิจัย ผู้บริหารไม่ให้การ
สนับสนุน และไม่ได้นาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
๓.๗ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการใช้หลักสูตร
๓.๘ ขาดการรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อชุมชน
๓.๙ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
๔. ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาที่พบมีดังนี้
๔.๑ ครูยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒ ขาดการประสานงาน หรือการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างครูในโรงเรียน
เกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
๔.๓ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้อง
ปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๔.๔ การจัดครูเข้าสอนไม่ตรงวุฒิ ครูไม่ครบชั้น ขาดครูที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ครูหนึ่งคน สอนหลายวิชา หรือสอนทุกวิชา ทั้ง ๆ ที่ขาดทักษะในวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
๔.๕ ครูขาดความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผล ขาดเครื่องมือการวัดผลที่ได้
มาตรฐาน ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คู่มือหรือระเบียบการวัดผลไม่เพียงพอ ขาดการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน
๔.๖ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้จัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน
๔.๗ ครูไม่เห็นความสาคัญของแผนการเรียนรู้ ครูไม่มีเวลาเขียนแผนการเรียนรู้
ครูไม่สอนตามแผนการเรียนรู้ ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร ทาให้นักพัฒนาหลักสูตรมองเห็นทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด และรูปแบบของหลักสูตรที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาแนวโน้มของ
การพัฒนาหลักสูตรในต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรของประเทศไทย ใน
ปัจจุบันกระแสความเคลื่อนไหวที่สาคัญของโลกซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ได้แก่
๑. แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ผลจากการล่มสลายของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของ
สหภาพโซเวียต และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ทาให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ประชาธิปไตย แม้แต่ประเทศที่ยังคงปกครองด้วยระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เช่น ประเทศจีนก็เริ่ม
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ส่วนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว ก็ได้สร้าง
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และพัฒนาบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น โรงเรียนจึงต้องมีหน้าที่โดยตรงในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวิถีทางประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน การจัดหลักสูตรจะสะท้อนให้เห็นความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนมี
เสรีภาพในการเลือกที่จะศึกษาได้ตามภูมิหลังของสังคม ความถนัด และความต้องการ แนวคิดของ
การศึกษาทางเลือก (alternative education) ทาให้เกิดโรงเรียนทางเลือก (alternative school)
และหลักสูตรทางเลือก (alternative curriculum) ขึ้นอย่างมากมายในต่างประเทศ และส่งผลต่อ
แนวทางการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย
๒. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นกระแสความคิดที่สืบเนื่องมาจากหลักประชาธิปไตยที่
เชื่อว่า ทุกคนมีความคิดและความสามารถที่จะนาชีวิตของตนเองได้ ดังนั้นจึงต้องให้คุณค่าและ
ความสาคัญของความเป็นมนุษย์แก่ทุกคน ในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ความเป็นมนุษย์
ที่มีค่าของแต่ละบุคคลจะได้รับการส่งเสริม โดยจัดหลักสูตรและการสอนให้มีความยืดหยุ่น เพิ่ม
ทางเลือกให้แก่แต่ละปัจเจกบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะสนองความต้องการ
ของตนเองได้มากที่สุด
ดังตัวอย่างแนวคิดของโรงเรียนเพื่อนเด็ก (child friendly school : CFS) ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดาเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child : CRC) ๔ ด้านคือ สิทธิการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย สิทธิ
ในการพัฒนาศักยภาพของตน สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม โรงเรียน
เพื่อนเด็กมุ่งส่งเสริมความสงบสุข ความมีศักดิ์ศรี ความอดทน เสรีภาพความเสมอภาพ และพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อการยังชีพที่จาเป็นให้กับผู้เรียน๒
๓. แนวคิดเกี่ยวกับโลกศึกษา หรือสกลทรรศน์ศึกษา (global education) ปัจจุบันโลกกาลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการนาเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารยุคใหม่ เช่น ดาวเทียม
คอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครือข่ายทั่วโลก ทาให้โลกแคบลงเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ความเจริญของ
วิทยาการด้านต่าง ๆ ขยายเข้าไปทั่วทุกแห่งในโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา ได้แก่
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม จิตใจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่น ปัญหาสภาวะ
โลกร้อน ปัญหาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตเช่นปัญหาโรคเอดส์ จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันหลักทางสังคมต้องมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดี เพื่อเตรียมเยาวชนในสังคมให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลก แนวโน้มของ
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของโลกศึกษา
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องพัฒนาบุคคลในสังคมให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความเข้าใจผู้อื่นในฐานะ
ของการเป็นสมาชิกของพลโลก มีโลกทัศน์ (global perspectives) ที่กว้างขึ้น ปรับตนเองให้
สอดคล้องกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยเน้นความเป็นมิตรภาพ การประนีประนอม รับรู้ถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีความเข้าใจถึงความแตกต่างของมวลมนุษย์ มีความเอื้ออาทรพึ่งพา

๒

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา.
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๘), หน้า ๗-๘.

แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนเพื่อนเด็ก เล่มที่ ๑.
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อาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรมของตน
ตัวอย่างประเด็นที่ศึกษาในขอบข่ายรายวิชาโลกศึกษาของโรงเรียนในออสเตรเลียมีดังนี้๓
๑. โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ (Australia’s aid program)
๒. สิทธิของเด็ก (children’s rights)
๓. สภาวะแห้งแล้งจากทะเลทราย (desertification)
๔. การศึกษา (education)
๕. สิ่งแวดล้อม (environment)
๖. ความปลอดภัยจากอาหาร (food security)
๗. เพศ (gender)
๘. กระแสโลกาภิวัตร์ (globalization)
๙. ธรรมาภิบาล (governance)
๑๐. สุขภาพอนามัย (health)
๑๑. โรคเอดส์ (Aids / HIV)
๑๒. สิทธิมนุษยชน (human rights)
๑๓. การเงินระดับจุลภาค (microfinance)
๑๔. ภัยพิบตั ิของธรรมชาติ (natural disasters)
๑๕. การสร้างสันติภาพ (peace building)
๑๖. การลดภาวะความยากจน (poverty reduction)
๑๗. ผู้ลี้ภัย (refugees)
๑๘. ข้าว (rice)
๑๙. การพัฒนาชุมชน (rural development)
๒๐. การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (volunteering)
๒๑. สภาวะน้า (water)
๒๒. ความเป็นชุมชนเมือง (urbanisation)

การศึกษาทางเลือก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น
กฎหมายการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง และมีแนวคิดที่ก้าวหน้า ให้
การยอมรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายที่จัดขึ้นโดยกลุ่มต่าง ๆ เช่น ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรมหาชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ เป็น
ต้น ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย ได้เปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษามาเป็นการศึกษาตาม
มาตรฐาน (standard – based education หรือ SBE) นับเป็นนวัตกรรมของการจัดการศึกษาแบบ
๓

Global Education. Global Education Curriculum in Australia. [Online] Available : http
://www.globaledecation.edna.Edu.au/globaled/jsp/index.jsp (2010).
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ใหม่ จากเหตุผลของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนวัตกรรมการศึกษาตามมาตรฐาน จึงเปิด
โอกาสให้เกิดการศึกษาทางเลือก (alternative education) โรงเรียนทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ
(alternative schools) เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองได้มีโอกาสเลือกสถานศึกษาที่ตน
เห็นว่าเหมาะสม และสามารถสนองต่อบุตรหลานได้หลากหลายขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
นักการศึกษาสามารถจัดการศึกษา และบริหารสถานศึกษาได้หลากหลายรูปแบบตามอุดมการณ์
ปรัชญาการศึกษาที่ตนสนใจ ปัจจุบันจึงเกิดโรงเรียนและหลักสูตรทางเลือกหลายรูปแบบ ซึ่ง
แพร่หลายอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
การศึกษาทางเลือก เป็นการศึกษาเชิงอุดมคติ เพื่อแสดงถึงลักษณะของรูปแบบการศึกษาที่
ไม่ใช่การศึกษาแบบเดิม มีรูปแบบของการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย บนฐานความคิดทาง
ศาสนธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตตามศักยภาพ
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ในปัจจุบัน มี
โรงเรี ย นทางเลื อ กเกิ ดขึ้น อย่ า งแพร่ห ลายทั่ ว โลก ส่ งผลทาให้ มีก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรทางเลื อ ก
(alternative curriculum) อย่างหลากหลาย ในบทนี้จะยกตัวอย่างรูปแบบของโรงเรียนทางเลือก
และหลักสูตรทางเลือกให้เห็นเป็นสังเขป ดังนี้
๑. โรงเรียนแม่เหล็ก (magnet schools)
๑.๑ ความหมายและความเป็นมาของโรงเรียนแม่เหล็ก
โรงเรียนแม่เหล็ก เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีลักษณะแตกต่างกับโรงเรียนสามัญปกติ
คือมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยจะเน้นที่ความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อ
ดึงดูดให้นักเรียนที่สนใจจะเก่งหรือเป็นเลิศทางด้านนั้น ๆ เข้ามาเรียน โดยไม่มีสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม มากีดกั้นแบ่งแยก คาว่า โรงเรียนแม่เหล็ก จึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูด
นักเรียนให้เข้ามาศึกษาในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนแม่เหล็กจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เพิ่มทางเลือกของ
หลักสูตร หรือโปรแกรมการเรียน ที่ต้องให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เป็นระบบระเบียบ และส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความพิเศษมากกว่าโรงเรียนปกติ ดังนั้น
จุดเด่นของโรงเรียนประเภทนี้ คือ การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีจุดเน้นเฉพาะทางว่าจะ
จัดเตรียมนักเรียนออกไปประกอบอาชีพใด
โรงเรียนแม่เหล็ก เริ่มขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๐ โดย
การเริ่มจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ที่ต้องการให้มีโรงเรียนที่คนต่างเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม สามารถเรียนร่วมกันได้๔ (ในระยะต่อมา เมื่อมีการแข่งขันของโรงเรียนประเภทนี้สูงขึ้น
ลักษณะของโรงเรียนแม่เหล็กในปัจจุบันจึงกลายมาเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมโอกาส และความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

๔

นาตยา ปิลันธนานนท์ และคณะ. การศึกษาตามมาตรฐาน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร :
จูนพลับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๓.
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Public School Review ได้อธิบายว่าโรงเรียนแม่เหล็ก เป็นโรงเรียนที่จัดโปรแกรม
พิเศษให้กับผู้เรียน เช่น โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือศิลปะการแสดง หรือมีการนาเสนอ
วิธีการสอนแบบพิเศษ เช่น ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีของการ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้กับผู้เรียน๕
๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนแม่เหล็ก
วอล ดริป (Waldrip)๖ กล่าวว่าโรงเรียนแม่เหล็ก มีแนวคิดหลักว่านักเรียนทุกคนมี
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ถ้าครูได้ค้นพบความสามารถความสนใจเฉพาะทางของนักเรียนแต่ละคน ก็
จะทาให้ นั กเรี ย นเรี ย นรู้ ไ ด้ดี ขึ้ น ในสาขาวิ ช านั้น รวมทั้ งเป็ นการดึ งดู ด นัก เรี ย นเข้ าสู่ โ รงเรี ย น
นอกจากนั้นในปัจจุบันโรงเรียนแม่เหล็กยังมีแนวคิดเพื่อใช้ลดการแบ่งเชื้อชาติ โดยเสนอทางเลือกชั้น
เลิศจานวนมากให้แก่ผู้เรียนทุกคนได้เลือกเรียน ดังหลักการต่อไปนี้
๑.๒.๑ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
๑.๒.๒ สนองต่อความสนใจ ความถนัด ที่นักเรียนสามารถทาได้ดีใน
รายวิชาต่าง ๆ
๑.๒.๓ นักเรียนได้รับความพึงพอใจจากทางเลือกที่จัดให้
๑.๒.๔ สิ่งที่นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และให้โอกาสในการเลือก
โปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ตามที่เหมาะสมแก่ผู้ปกครองของผู้เรียน
๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร หรือโปรแกรมการเรียนโรงเรียนแม่เหล็ก
Broward County Public School๗ ได้จัดโปรแกรมการศึกษาสาหรับโรงเรียน
แม่เหล็ก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนใจทางการศึกษา ลดช่องว่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
รวมทั้งส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน ดังนี้
๑.๓.๑ เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
๑.๓.๒ ส่งเสริมความแตกต่างและหลากหลายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มกลุ่ม
นักเรียนที่มีความหลากหลายให้มาอยู่รวมกัน
๑.๓.๓ ตั้งความคาดหวังสูงให้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
๑.๓.๔ เตรียมผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
๑.๓.๕ พัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษาที่เน้นทางวิชาการ
๑.๓.๖ จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ได้จริงในชีวิต
๑.๓.๗ ให้โอกาสผู้เรียนได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและการ
ฝึกงาน
๕

Public School Review. What is a Magnet school?. [Online]
Available : http : www.publicschoolreview.com/magnet-schools.php. (2010).
๖
Waldrip, D. About Magnet Schools America. [Online]
Available : http : www.magnet.Edu/about.htm. (2010).
๗
Broward County Public SchoolsMagnet Programs Faces of the Future. [Online]
Available : http ://www.broward.k12.fl.us/ magnet_programs/html/home/html. (2010).
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Broward County Public Schools ได้นาเสนอโปรแกรมการศึกษาทางเลือกให้กับ
นักเรียน โดยนาเสนอโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิ ชาต่าง ๆ ในแนวลึกตามความสนใจของผู้เรียน
เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้เข้ามาเรียนโปรแกรมการศึกษาทางเลือก แต่ละโปรแกรมจะมุ่งเน้นประเด็นศึกษา
เฉพาะทาง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนแม่เหล็ก ในสหรัฐอเมริกา
โปรแกรมการศึกษาของ Broward County Public Schools
ระดับเบื้องต้น
- Communication Languages
- Environmental Science
- Marine Environmental Science
- Performing & Visual Arts
- Science, Mathematics & Technology
- Science & Technology
- Technology
ระดับกลาง
- Communication/ Broadcast Arts
- Health & Wellness
- International Affairs & Business
- Pre – low & Public Affairs
- Pre – medical
- Science & Pre – engineering
- Marine Science
ระดับสูง
- Architecture & Design
- Aviation
- Medical Science
- Emerging Computer Technology
- International Affairs & Business Technology
- International Affairs with Information Technology
สาหรั บ แนวคิ ด ของโรงเรี ย นแม่ เ หล็ ก ในประเทศไทย ภายหลั ง จากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การกระจายอานาจทางการศึกษา และเสรีภาพทางด้านการจัด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมากขึ้น โรงเรียนแม่เหล็ก หรือ โรงเรียน magnet มีการ
กล่าวขานกันมาขึ้น แต่ยังไม่มีโรงเรียนใดสามารถจัดเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนแม่เหล็กได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีโรงเรียนเฉพาะทางพิเศษบางแห่งจั ดขึ้น เพื่อพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น โรงเรียนจุฬาภรณ์
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ราชวิทยาลัย จานวน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเพิ่มเติม) : ชีววิทยา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์๘
๑. ว ๔๐๒๔๑ ชีววิทยาของเซลล์และพันธุศาสตร์ ๑.๐ หน่วยกิต
๒. ว ๔๐๒๔๒ ความหลากหลายทางชีวิภาพ
๑.๐ หน่วยกิต
๓. ว ๔๐๒๔๓ ชีววิทยาโมเลกุล
๑.๐ หน่วยกิต
๔. ว ๔๐๒๔๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๑.๐ หน่วยกิต
๕. ว ๔๐๒๔๕ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
๑.๐ หน่วยกิต
๖. ว ๔๐๒๔๖ เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา
๑.๐ หน่วยกิต
๗. ว ๔๐๒๔๗ วิทยาศาสตร์การอาหาร
๑.๐ หน่วยกิต
๘. ว ๔๐๒๔๘ อุตสาหกรรมเกษตรและการตลาด ๑.๐ หน่วยกิต
๙. ว ๔๐๒๔๙ เทคโนโลยีชีวภาพ
๑.๐ หน่วยกิต
๑๐. ว ๔๐๒๕๐ หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา
๑.๐ หน่วยกิต
๑๑. ว ๔๐๓๔๑ หลักชีววิทยา ๑ (AP)
๑.๕ หน่วยกิต
๑๒. ว ๔๐๓๔๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ (AP)
๑.๐ หน่วยกิต
๑๓. ว ๔๐๓๔๓ หลักชีววิทยา ๒ (AP)
๑.๕ หน่วยกิต
๑๔. ว ๔๐๓๔๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ (AP)
๑.๐ หน่วยกิต
จากตัวอย่างหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมทางชีววิทยาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พบว่า มี
การจัดเป็นรายวิชาเข้มข้น (honor courses) โดยเฉพาะมีการจัดรายวิชาแบบ advanced
placement courses หรือ A.P. courses เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่มุ่งหวังจะศึกษา
ทางด้านชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ของประเทือง
สุข ยังเสถียร๙ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังรายวิชา Magnet ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานวิจัยได้พัฒนาคลังรายวิชา Magnet ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จานวน ๑๕
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
สัตวแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ นฤมิต
ศิลป์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศึกษา และอักษรศาสตร์ ได้คลังรายวิชา Magnet จานวน
๓๗ รายวิชา ดังตัวอย่าง คือ
๘

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. Academic Magnet School. [Online]
Available : http://www.mwit.ac.th (๒๕๕๐).
๙
ประเทืองสุข ยังเสถียร. การพัฒนาคลังรายวิชา Magnet ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๔-๑๓๘.
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๑. รายวิชา Medical English : Human Body ซึ่งเป็นรายวิชาเพื่อการเตรียมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้
รายวิชา Medical English : Human Body
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี จานวน ๑ หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยศึกษาคาศัพท์อวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย เพื่อให้มี
ความรู้คาศัพท์และรู้ตาแหน่งของอวัยวะร่างกายของมนุษย์ ฝึกฟังสารคดีเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมนุษย์
เพื่อจับใจความสาคัญจากวีดิทัศน์ ฝึกพูดถามตอบเพื่อขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฝึกอ่าน
บทความวิชาการจากตารา วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องโครงสร้างและระบบการทางานของ
ร่างกาย เพื่ออธิบายบอกรายละเอียดการทางานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ รายงานและบรรยายในกลุ่ม
ย่อยหรือหน้าชั้นเกี่ยวกับชนิดของระบบการทางาน โครงสร้าง หน้าที่ การทางานภายในระบบและที่
สัมพันธ์กับระบบการทางานอื่น และใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนแผนผัง
ความคิดเพื่อสรุปความจากเรื่องที่อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างและระบบการทางาน
ของร่างกายของมนุษย์ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางการแพทย์
๒. รายวิชา English for Dentistry ซึ่งเป็นรายวิชาเพื่อการเตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้
รายวิชา English for Dentistry
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
รายวิชาบังคับก่อน : Medical English : Dangerous Microbes จานวน ๑ หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยศึกษาคาศัพท์ ชื่ออุปกรณ์การตรวจ ฝึกบทสนทนาระหว่าง
ทันตแพทย์กับผู้ป่วย เช่น การถามประวัติและอาการของผู้ป่วย ฝึกฟังสารคดีเรื่องโรคในช่องปากเพื่อ
แสดงความคิดเห็นของเรื่องจากวีดิทัศน์ ฝึกพูดเพื่อนาเสนอข้อมูลในที่สาธารณะ ฝึกอ่านบทความจาก
ตารา วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องโรคในช่องปากและการรักษา เพื่ออธิบายรายละเอียดและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพอวัยวะในช่องปาก และวิธีการใช้อุปกรณ์
การตรวจ อธิบายและบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของช่องปาก ชนิดของฟัน การ
เจริญเติบโต และหน้าที่การทางาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยและหน้าชั้นถึงเรื่อง
โรคในช่องปาก อาการ สาเหตุ และการรักษา รวมทั้งข้อมูลที่อ่านศึกษาค้นคว้า เช่น การค้นพบวิธี
รักษาโรคในช่องปากแบบใหม่ และใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนรายงานเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความรู้ทางสาขาวิชา
ทันตแพทย์เรื่องโรคในช่องปาก อาการ และการรักษา
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๓. รายวิชา English for Nursing ซึ่งเป็นรายวิชาเพื่อการเตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้
รายวิชา English for Nursing
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
รายวิชาบังคับก่อน : Medical English : Dangerous Microbes จานวน ๑ หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยฝึกสนทนาในสถานการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลกับผู้ป่วย
เช่น ถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ อาการของผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อนพบแพทย์ ฝึกฟังเพื่อแสดงความ
คิดเห็นจากคาบรรยายเรื่องการดูแลและพยาบาลผู้ป่วยจากบุคคล แถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ ฝึกพูด
นาเสนอข้อมูลในที่สาธารณะ ฝึกอ่านบทความและข้อเสนอแนะจากตารา คู่มือ ป้ายคาเตือนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการพยาบาล เพื่ออธิบายและบรรยายขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย การตรวจสอบ
ร่างกายผู้ป่วยในเบื้องต้น วิธีการทาความสะอาดเครื่องมือและการจัดอาหารที่ถูกต้องตามหลั ก
โภชนาการให้กับผู้ป่วย การให้คาแนะนาผู้ป่วยเรื่องสุขภาพ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน
กลุ่มและหน้าชั้นเกี่ยวกับการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโรคต่าง ๆ คุณธรรมของเจ้าหน้าที่
พยาบาล และเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนรายงานตามข้อมูลที่ได้จากการ
อ่านและเขียนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและมีความพร้อมในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๔. รายวิชา English for Veterinary Medicine : Animal Body ซึ่งเป็นรายวิชาเพื่อการ
เตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางสาขาวิชา สัตว
แพทย์ศาสตร์ มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้
รายวิชา English for Veterinary Medicine : Animal Body
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี จานวน ๑ หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยศึกษาคาศัพท์อวัยวะภายในและภายนอกของร่างกายสัตว์
เพื่อให้มีความรู้เรื่องชื่อและรู้ตาแหน่งของอวัยวะร่างกายของสัตว์ ฝึกฟังสารคดีเกี่ยวกับเรื่องร่างกาย
สัตว์เพื่อจับใจความสาคัญจากวีดิทัศน์ ฝึกพูดถามตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
ฝึกอ่านบทความวิชาการจากตารา วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องโครงสร้างและระบบทางาน
ของร่างกายสัตว์ อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น แผนผังรูปภาพระบบการทางานของร่างกายสัตว์ เพื่อ
อธิบายการทางานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์รายงานและบรรยายในกลุ่มย่อยหรือหน้าชั้น
เกี่ยวกับชนิดของระบบการทางาน โครงสร้าง หน้าที่ การทางานภายในระบบและที่สัมพันธ์กั บระบบ
การทางานอื่น และใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปความ
จากเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างและระบบการทางานของร่างกายของ
สัตว์ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์
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๕. รายวิชา English for Engineering : Chemical Substances ซึ่งเป็นรายวิชาเพื่อการ
เตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้
รายวิชา English for Engineering : Chemical Substances
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี จานวน ๑ หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยฝึกฟังเพื่อจับประเด็นจากสารคดีเรื่องสารเคมีจากวีดิทัศน์ ฝึก
พูดขอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ฝึกอ่านข้อแนะนา คาเตือนจากคู่มือและป้ายคา
เตือน เพื่อให้คาแนะนาและบอกขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์การทดลอง การ
ใช้สารเคมีและการปฏิบัติการทดลอง อ่านบทความวิชาการในเรื่องสารเคมี ได้แก่สารประกอบ
สารละลายคอลลอยด์ สารแขวนลอย และธาตุต่าง ๆ สารละลาย ธาตุ สารประกอบ การแยกสาร
พันธะเคมี อะตอม และโมเลกุล อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ตารางธาตุ จากตาราและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออธิบายรายละเอียดและบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเพื่อสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนบันทึกย่อเพื่อสรุปความเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่อง
สารเคมี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทของเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
๖. รายวิชา English for Architecture : Architecture and Human Lives ซึ่งเป็น
รายวิชาเพื่อการเตรียมนั กเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทางสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้
รายวิชา English for Architecture : Architecture and Human Lives
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
รายวิชาบังคับก่อน : English for Architecture : Architectural History จานวน ๑
หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้เนื้อหา
ทางสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เรื่องงานสถาปัตยกรรมกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยฝึกฟัง
สารคดีในเรื่องงานสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงความคิดเห็นของเรื่องจากวีดิทัศน์
ฝึกพูดเพื่อนาเสนอข้อมูลในที่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฝึกอ่านบทความจากตารา วารสาร
สารานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องงานสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นจนถึงปัจจุบัน ชีวิตความ
เป็นอยู่ พื้นฐานงานศิลปะ เพื่ออธิบายงานสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ บรรยายและรายงานปากเปล่าเกี่ยวกับผลงานและแนวคิดของสถาปนิก
ชั้นนาที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ เช่น โครงสร้าง รูปแบบเทคโนโลยีการก่อสร้าง
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น อิทธิพลของชีวิตความเป็นอยู่ และความต้องการ
ของมนุษย์กับทิศทางและแนวโน้มของงานสถาปัตยกรรม และเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนรายงานเพื่อให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน
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๒. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๒.๑ ความหมายและสภาพการณ์ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (home school) หมายถึง การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ จัด
การศึกษาด้วยตนเอง โดยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง หรือเป็นผู้อานวยการให้เกิดการเรียนรู้ การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว เป็นสิทธิโดยพื้นฐานของบิดา มารดา และครอบครัว เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกอบรม ให้บุตรหลาน หรือบุคคลที่อยู่ในความดูแล ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมีความเชื่อว่าครอบครัวเป็นผู้ที่รู้จักเด็กได้ดีที่สุด การจัดการศึกษา
ประเภทนี้ จึงมีลักษณะแตกต่างกันตามค่านิยม ความเชื่อ และสติปัญญาของบิดา มารดา
สรุปปัจจัยที่ทาให้เกิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีดังนี๑๐
้
๑. ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษา
๒. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาอย่างหลากหลาย และกากับวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้
๓. ปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น ทาให้
ผู้ปกครองไม่มั่นใจความปลอดภัยในโรงเรียน
๔. ทัศนคติ อุดมคติ และศรัทธาทางศาสนา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว กาลังเป็นที่แพร่หลายทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็นกระแสการจัดการศึกษาทางเลือกซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันมาก มีเด็กประมาณ ๑.๕ ล้านคนที่ได้รับการศึกษาอยู่ที่บ้าน และมีอัตราการเติบโตของ
การศึกษาประเภทนี้ ร้อยละ ๑๕ ต่อปี (California Homeschool Network)๑๑. และมีการคาดคะเน
ว่าในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ อาจมีเด็กในสหรัฐอเมริกาที่เรียนอยู่กับบ้านเป็นจานวนถึง ๖.๘๗ ล้านคน๑๒

๑๐

อมรวิชช์ นาครทรรพ. รายงานการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประสบการณ์ของ
นานาชาติ. (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ๒๕๔๓), หน้า ๑๖. ยุทธชัย เฉลิมชัย
และคณะ. ก้าวแรกสู่บานเรียน : หลักคิดและกระบวนการเข้าสู่การศึกษาโดย ครอบครัว (Home School).
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน กราฟฟิค, ๒๕๔๙), หน้า ๕๕.
๑๑
นาตยา ปิลันธนานนท์ และคณะ. การศึกษาตามมาตรฐาน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร :
จูนพลับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๒.
๑๒
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระแส Home School ในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้.
[Online] Available : http://www.once.go.th/ publication/ 4207001/ homeschool_chap1.pdf
(๒๕๕๐).
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สาหรับจานวนเด็กที่อยู่ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของต่างประเทศ
สรุปเป็นตารางได้ ดังนี้
ประเทศ
จานวน
สหรัฐอเมริกา
๑,๒๓๐,๐๐๐ คนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และประมาณว่าจะเป็น
๖,๘๗๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ออสเตรเลีย
๑๘,๒๓๐ คนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และประมาณว่าจะเป็น
๘๓,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ฝรั่งเศส
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน
นอร์เวย์
ประมาณ ๒๐๐ คน
อังกฤษ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน
แคนาดา
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา๑๓
สาหรับจานวนครอบครัวไทยที่จัดการศึกษาประเภทนี้ ตามรายงานการวิจัยเรื่อง
รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยสรุปว่า ในปัจจุบันรูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวได้มีการขยายตัวมากขึ้น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ มีครอบครัวที่
จัดการศึกษาประเภทนี้ทั่วประเทศ จานวน ๕๗ ครอบครัว และมีเด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในรูปแบบ
การศึกษาโดยครอบครัว จานวน ๗๖ คน๑๔
จากการสารวจความคิดเห็นของเด็กอเมริกัน โดย National Home Education
Research Institute หรือ NHERI สรุปข้อได้เปรียบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีดังนี้๑๕
๑. พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ ความผูกพันอบอุ่นระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้น
๒. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีโอกาสเลือก และปรับ แนวทางการจัดการหลักสูตรและการ
สอนให้เหมาะสมกับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ความต้องการและความพร้อมของลูกได้อย่างยืดหยุ่น
แทนการส่งลูกไปรับการศึกษาแบบ “เหมาโหล” ที่บังคับให้ลูกต้องเรียนทุกอย่างเหมือน ๆ และพร้อม
กับเด็กคนอื่น ๆ ในขณะที่ลูกยังไม่พร้อมหรือไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องนั้น ๆ

๑๓

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระแส Home School ในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้.
[Online] Available : http://www.once.go.th/ publication/ 4207001/ homeschool_chap1.pdf
(๒๕๕๐).
๑๔
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระแส Home School ในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้.
[Online] Available : http://www.once.go.th/ publication/ 4207001/ homeschool_chap1.pdf
(๒๕๕๐).
๑๕
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระแส Home School ในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้.
[Online] Available : http://www.once.go.th/ publication/ 4207001/ homeschool_chap1.pdf
(๒๕๕๐).
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๓. เด็กได้รับการปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ และมีสิทธิเสรีภาพของ
ตนเอง ปราศจากการถูกตีตราว่าเป็นเด็กเรียนช้า หรือมีปัญหา เหมือนสภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
๔. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีการปิดภาคเรียน เรียนรู้
อย่างสนุกสนานต่อเนื่อง จะค่อย ๆ ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ
๕. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง เป็นไปได้ง่ายในบรรยากาศ
ของครอบครัว สามารถจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายทั้งในบ้านและนอกบ้านแทน
การเรียนจากหนังสือเรียน หรือฟังคาบรรยายในห้องเรียน
สาหรั บ จุดอ่อนของการจั ดการศึกษาโดยครอบครัว สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งชาติ (National Association of Elementary School Principals : NAESP) ของ
สหรัฐอเมริกา ได้สรุปความไม่เหมาะสมของการจัดการศึกษาประเภทนี้ คือ
๑. เป็นการปิดกั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม
๒. เป็นการแยกเด็กออกจากกลุ่มชนชั้นทางสังคม หรือกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคม
๓. เป็นการกาจัดโอกาสที่เด็กจะได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อสารการเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง ตามที่มีในหลักสูตรปกติทั่วไป
๔. อาจดาเนินการสอนโดยผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นครู
๕. เป็นการเพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาในการสอดส่องดูแลคุณภาพของ
การจัดการศึกษา
๖. ทาให้การสอบวัดมาตรฐานการศึกษาเป็นไปด้วยความยากลาบาก
๗. อาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก
๘. อาจไม่เหมาะสมในกรณีเด็กพิเศษที่มีความต้องการต่างจากเด็กทั่วไป
๒.๒ รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของประเทศไทย แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ๑๖ ดังนี้
๒.๒.๑ การจัดการศึกษาโดยมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน โดยโรงเรียนสอน
บางวิชา และครอบครัวจัดการศึกษาบางวิชา โรงเรียนต้องมีความเต็มใจและมีโครงการพิเศษ ทั้งนี้
ต้องอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒.๒ การจัดการศึกษาที่ดาเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเดี่ยว เป็น
การดาเนินการโดยจัดการหลักสูตร และวิถีทางการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ ความ
ถนัด และความสนใจของเด็ก
๒.๒.๓ การจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบเครือข่าย
ประสานงาน เป็นการดาเนินการโดยครอบครัวหลายครอบครัว มีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในบางโอกาส โดยที่สมาชิกแต่ละครอบครัวยังดูแลการศึกษาให้ลูก
ตนเองเป็นหลัก
๑๖

ยุทธชัย เฉลิมชัย. สภาพการณ์และฐานข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย.
(กรุงเทพมหานคร : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘๙ – ๒๙๗.
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๒.๒.๔ การจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบรวมศูนย์การ
จัดการ เป็นการดาเนินการโดยครอบครัวมาร่วมกันจัดการศึกษา มีลักษณะคล้ายเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเป็นผู้ดาเนินการจัดการศึกษา รูปแบบนี้มีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาไปสู่การเป็นสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน หรือ องค์กรชุมชน
๒.๓ ลักษณะการจัดหลักสูตร
แนวทางการจัดหลักสูตรของการศึกษาประเภทนี้ มีหลักการจัดหลักสูตร ดังนี้
๒.๓.๑ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียน โดย
จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เน้นทักษะชีวิต มีการซักถาม สนทนา กระตุ้น แนะนา จัด
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน การเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒.๓.๒ การผสมผสานหลักสูตรจากหลายที่ เช่น นาหลักสูตรจาก
ต่างประเทศที่เห็นว่าเหมาะสมมาประยุกต์ใช้
๒.๓.๓ การยึดถือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนาวิชาหลัก วิชา
บังคับ หรือวิชาพื้นฐาน มาปรับให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน หากในอนาคตต้องการกลับเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนก็จะสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
๒.๔ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ของการศึกษาโดยครอบครัว จะยึด
หลักให้เป็นธรรมชาติในชีวิตประจาวันมากที่สุด โดยผสมผสานกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลาย
ครอบครัวมีการจัดตารางเรียน แต่ไม่เคร่งครัดตายตัว บางครอบครัวเรียนกับโปรแกรมนานาชาติ
วิธีการเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์แวดล้อมที่พ่อแม่จัดให้ และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หรืออาจมีครูมาสอนพิเศษในบางวิชา
๒.๕ แนวทางการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล มีจุดมุ่งหมายเน้นการพัฒนาการเป็นรายบุคคล เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงมากกว่าการใช้แบบทดสอบ มีความต่อเนื่องเห็นตลอดทั้งกระบวนการ มากกว่า
การประเมินเพียงชิ้นงานที่เป็นผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย อาจใช้วิธีการสังเกต บันทึกพัฒนาการ บางครั้ง
อาจเข้าร่วมทดสอบในสถานศึกษาตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
๓. โรงเรียนหลักสูตรเร่งรัด
๓.๑ แนวคิดโรงเรียนหลักสูตรเร่งรัดในต่างประเทศ
โรงเรียนหลักสูตรเร่งรัด (accelerated schools) เริ่มขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา
โดยเฮ็นรี่ เอ็ม. เลวิน (Henry M. Levin) และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
มีชื่อว่า The Accelerated School Project (ASP) ในปี ค.ศ.๑๙๘๖ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสาเร็จให้กับนักเรียนทุกคน ลดช่องว่างของการที่จะประสบผลสาเร็จทางการเรียนระหว่าง เด็กที่
ด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความเสี่ยง (at-risk students) เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง และ
เด็กที่ด้อยโอกาสทางสติปัญญา โรงเรียนประเภทนี้มีแนวความเชื่อว่า เด็กในภาวะเสี่ยงภัย มีช่องว่าง
ทางการเรียนรู้จากการที่โรงเรียนตีคุณค่าในตัวเขาต่ากว่าเด็กอื่นๆ ด้วยความด้อยทางสภาพเศรษฐกิจ
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และสังคม จึงมุ่งสร้างให้เด็กมีความแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือครูอยู่
ตลอดเวลา หลักสูตรในโรงเรียนประเภทนี้จึงออกแบบเป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้น การเรียนแบบองค์
รวม๑๗ องค์ประกอบหลักของโรงเรียนประเภทนี้ คือ
๑. การมีเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว (unity of purpose) ภายใต้การตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
๒. การมอบอานาจและความรับผิดชอบ (empowerment coupled with
responsibility) สมาชิกของโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
๓. การสร้างความเข้มแข็ง (building on strengths) โรงเรียนจะใช้ทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารโรงเรียนทางานร่วมกับครูและผู้ปกครอง เพื่อทาให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
ตัวอย่าง โรงเรียนหลักสูตรเร่งรัดในสหรัฐอเมริกา
New Haven Accelerated Elementary School.๑๘ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ในโคลัมเบีย รัฐมิสซูรี่ เป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกิดจากปรัชญาความเชื่อที่ว่า
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้คากล่าว
ที่ว่า “suceess for all” โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต การ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิชาการ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
ความปลอดภัย ตลอดจนใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึง เกรด ๕
ตัวอย่างการจัดหลักสูตรในระดับเกรด ๑ ครอบคลุมรายวิชาดังนี้
๑. ภาษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา
๕. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖. ศิลปะ
๗. ดนตรี
๘. พลศึกษา
๙. พัฒนาการของบุคคลและนิสัยรักการทางาน
๓.๒ แนวคิดการจัดหลักสูตรเร่งรัดในประเทศไทย
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรเร่งรัดในประเทศไทยนั้น สืบเนื่องมาจากการจัด
การศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ได้ทาการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่
๑๗

สุมนา ระบอบ.การศึกษาทางเลือก. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารอัด
สาเนา), ๒๕๔๘), หน้า ๗.
๑๘
New Haven accelerated Elementary School. Education for the Future. [Online]
Available : www.newhaven.boone.k12.ky.us/. (2010).
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มีความสามารถพิเศษ (gifted child) อีกทั้งคนทั่วไปยังมีความเข้าใจผิดว่า เด็กเหล่านั้น เป็นผู้ที่มีการ
เรียนเยี่ยม มีเชาว์ปัญญาสูง สามารถจัดการและช่วยเหลือตนเองได้ดีอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องได้รับการ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งนี้ในความเป็นจริงเด็กที่มีศักยภาพสูงมากเหล่านี้ หากไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล
และพัฒนาความสามารถอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัย ความเป็นเลิศไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยและ
อาจหายไปในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นอาจทาให้บุคคลกลุ่มนี้เกิดปัญหาทางจิตใจรู้สึกเก็บกด คับข้องใจหรือ
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาจใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิด กลายเป็นปัญหาสังคม สถิติในอดีตที่
ผ่านมาระบบการศึกษาไทย ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีความสามารถพิเศษจานวนไม่น้อย
ได้หายไปจากระบบการศึกษา ดังนั้นเมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐ วรรค ๔ ได้ระบุถึงสิทธิของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดตั้งศูนย์
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการเสาะหา การพัฒนาและ
การใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ที่มีความสามารถพิเศษในสาขาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดนตรี และทัศนศิลป์ โดยได้กาหนดเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙)
๓.๒.๑ หลักการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ควรดาเนินการ
๑๙
ดังต่อไปนี้
๑) จัดเนื้อหายากและท้าทายกว่าหลักสูตรสาหรับเด็กทั่วไป
๒) มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลายๆวิชา
๓) ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน
๔) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อน ลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ
๕) เป็นกระบวนการทางความคิดระดับสูง
๖) มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้
๗) ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน
๘) ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นในความสาเร็จ ความกระตือรือร้นและการ
เปลี่ยนแปลงภายในที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม
๙) เน้นพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นแกนนา
๑๐) เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (whole brain approach)
๓.๒.๒ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มี ๔
โปรแกรม ดังนี้
๑) โปรแกรมการลดระยะเวลาการเรียน (acceleration program)
การจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาการเรียน เป็นวิธีการช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุ่นทางการศึกษา แต่ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษา
๑๙

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัด
การศึกษาสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. (กรุงเทพมหานคร :
พิมพ์ดี, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐.
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ให้กับเด็กที่สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นที่สูงวัยกว่า เรียกว่า การสอนแบบลดระยะเวลา โดยจัดระบบ
การเรียนสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในลักษณะเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป ที่เรียกว่า โรงเรียน
เล็กในโรงเรียนใหญ่ (school within school) หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน เป็นหลักสูตรที่มีขอบข่าย
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ เท่ากับหลักสูตรปกติของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการใช้เวลาเรียน ๖
ภาคเรียน ลดระยะเวลาเรียนให้เหลือเพียง ๔ ภาคเรียน
๑.๑) ประโยชน์ของการจั ดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน
มีดังนี้
๑.๑.๑) นักเรียนสามารถเรียนตามศักยภาพของตนเอง
๑.๑.๒) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนสิ่งที่ยากขึ้น
ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
๑.๑.๓) ลดทัศนคติทางลบกับการเรียนรู้ ลดความทะนง
ตัว ช่วยให้เด็กเก่งไม่เบื่อหน่ายการเรียนในวิชาปกติที่เขาเรียนได้เร็วกว่าเพื่อนๆ เป็นการป้องกันไม่ให้
เกิด การถดถอยทางศักยภาพของเด็ก หรือทาลายศักยภาพของตนเอง
๒) หลักสูตรการเพิ่มพูนประสบการณ์ (enrichment program)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมุ่งจะพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ให้ศึกษาแบบ
กว้าง ยากและลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ เนื้อหาที่เรียนมีความยากเท่าหลักสูตรปกติ ทั้งในแนวลึกและ
แนวกว้าง บูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเลือกสิ่งที่จะเรียน และเน้นการคิด
ระดับสูง
๒.๑) วัตถุประสงค์ในการจัดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์
๒.๑.๑) ทาให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น โดยไม่จากัดอายุ
๒.๑.๒) นักเรียนได้แนวทางการศึกษา และได้เนื้อหา
เพิ่มเติมกว่าหลักสูตรปกติ
๒.๑.๓) นักเรียนได้รู้กว้าง หลากหลาย และซับซ้อน
๒.๑.๔) เนื้อหามีความซับซ้อน เหมาะสมกับผู้เรียน
๒.๑.๕) สงเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
แก้ปัญหา
๒.๑.๖) ส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูง และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
๒.๑.๗) สร้างแรงจูงใจและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
การพัฒนาอาชีพ
๒.๒) การจัดหลักสูตรแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถจัดได้ ๓
รูปแบบคือ
๒.๒.๑) จัดชั้นเรียนพิเศษให้กับเด็กที่มีความสนใจ มี
ความสามารถในเฉพาะวิชา การจัดห้องเรียนพิเศษที่นักเรียนมีระดับความสามารถพอๆกันมาเรียน
ร่วมกันเฉพาะวิชา (โดยไม่แยกเด็กเก่ง อ่อน และไม่แยกวิชา) จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
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ความสามารถได้ตามศักยภาพยิ่งขึ้น เพราะได้ทางานที่เหมาะสมมากขึ้น ครูจัดกิจกรรมง่ายขึ้น ได้
ทางานที่ท้าทายทั้งครูและนักเรียน
๒.๒.๒) จัดชั้นพิเศษบางเวลา เช่น นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ ศิลปะ
ดนตรี กีฬา เรียนเพิ่มเติมในวันเสาร์ – อาทิตย์ และปิดภาคเรียน
๒.๒.๓) จัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติ เป็นการจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กทุกระดับไว้ในกลุ่มเดียวกันในบางครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการ
ทางสังคมในบางครั้ง ควรจัดผู้เรียนที่มีระดับการเรียนเหมือนกัน ให้เรียนในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิด
โอกาสในการใช้กิจกรรมเสริมที่ยากกว่าปกติ
๓) หลักสูตรขยายประสบการณ์ (extension program)
หลักสูตรขยายประสบการณ์เป็นหลักสูตรที่จัดเพื่อตอบสนองความสนใจ
ความถนัดเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถทาเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้
๓.๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขยายประสบการณ์
๓.๑.๑) เพื่อจัดโปรแกรมนอกหลักสูตรสาหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษของสาขาต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
๓.๑.๒) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพเกินกว่า
เกณฑ์ของหลักสูตรปกติ
๓.๒) รูปแบบการจัดกิจกรรมหลักสูตรขยายประสบการณ์
มีดังนี้
๓.๒.๑) การทาโครงการพิเศษ
๓.๒.๒) การเรียนในห้องเรียนศูนย์วิทยพัฒนา
๓.๒.๓) ทาศูนย์วิทยาการที่เป็นแหล่งกระตุ้นการเรียนรู้
ตามความสนใจที่มีสื่อรูปแบบต่าง ๆ
๓.๒.๔) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๓.๒.๕) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓.๒.๖) ค่ายวิชาการตามความสนใจ
๓.๒.๗) การสร้างเครือข่ายกลุ่ มที่มีความสนใจแบบ
เดียวกัน สาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ
๓.๒.๘) จัดระบบติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้
เกิดความท้าทายของความคิด
๓.๒.๙) สร้างความรับผิดชอบ วินัยในการเรียนให้แก่เด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ
๓.๒.๑๐) จัดการแข่งขันในทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้มี
การท้ายทายทางความคิด และทาให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
๓.๒.๑๑) การฝึกทักษะการเรียนรู้ เช่น การหาข้อมูล การ
ใช้ข้อมูล การวินิจฉัย วิเคราะห์ใช้วิจารณญาณกับข้อมูล และการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
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๔. หลักสูตรการเรียนล่วงหน้า
๔.๑ ความหมายและลักษณะของหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (advanced
placement program : AP)
หลั กสู ตรการเรี ย นล่ ว งหน้า เป็นหลั กสู ตรที่เกิดจากความร่ว มมือของสถาบัน
อุดมศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมกันพัฒนารายวิชาที่มีคุณลักษณะเทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับอุดมศึกษา โดยจัดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเลือกเรียนบางวิชาที่มี
ความสามารถและมีความสนใจ หรือมีความถนัดซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนในโรงเรียน หรือ
โดยอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้การกากับ ดูแล และนิเทศโดยอาจารย์จากสถาบัน
อุดมศึกษา เมื่อนักเรียนสาเร็จการศึกษาในรายวิชานั้น ด้วยระดับคะแนน และมีคุณสมบัติตามที่
สถาบันอุดมศึกษากาหนด จะสามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยระบบการพิจารณา
รับตรง (admission) และสามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ ได้โดยไม่ต้องเรียนซ้าในรายวิชานั้น เมื่อ
เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
หลักสูตรการเรียนล่วงหน้า หรือ AP Program เริ่มดาเนินการในสหรัฐอเมริกา มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๐ เนื่องจากความสนใจของกลุ่มนักวิชาการ ที่มีต่อการสร้างโอกาสเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดั บมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ และยังไม่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ Ford Foundation’s Fund for the Advanced of Education
ให้ทุนแก่มหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยพรินสตัน และมหาวิทยาลัยเยล
ร่วมกับโรงเรียนเอกชน ๓ แห่ง คือโรงเรียนเอสิเตอร์ โรงเรียนแอนโดฟร์ และโรงเรียนลอเรนซิวิล เพื่อ
ศึกษาว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการสอนเนื้อหาสาระอะไรบ้างในช่วงเวลา ๒ ปี
สุดท้ายของการเรียน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการสอน เนื้อหาสาระอะไรบ้างในช่วง ๒ ปี
แรก ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่ามีความจาเป็นจะต้องมีชุดแบบทดสอบวัดองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อ
เป็นข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ และ จัดโปรแกรมการเรียน
ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ทาให้เกิดข้อสรุปตามมาว่า เนื่องจากการจัดการศึกษาที่
ขาดช่วง ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทาให้นักศึกษาบางส่วน
ต้องเรียนเนื้อหาทางวิชาการซ้าซ้อนกับเนื้อหาที่เรียนมาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อให้เกิด
การสูญเสียในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการโดยใช้เหตุ๒๐ และจากการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับเกรด ๑๒ สามารถสมัครเรียนบางรายวิชาล่วงหน้า เช่น วิชาเคมีที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ผลการเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และขอรับสิทธิ์พิเศษ
ไม่ต้องเรียนซ้าในรายวิชานั้น โดยสามารถผ่านไปเรียนรายวิชาชั้นสูงขึ้นไป ด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว จึงทาให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า หลักสูตร Advanced Placement Course หรือ
AP course หรือ program อย่างเป็นรูปธรรม
๒๐

Yani, D.B. The Internationalization of the Advanced Placement Program. [Online]
Available : http : www.apcentral. Collegeboard.com/ article/0,3045,184-0-0-27205,00.html. (2010).
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ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ โรงเรียนมัธยมศึกษาเริ่มมีความคุ้นเคยกับหลักสูตร AP course
มากขึ้น จึงเริ่มเปิดสอนรายวิชา AP course ให้กับนักเรียนชั้นต่ากว่าเกรด ๑๑ ที่มีความพร้อมและ มี
ความสามารถพิเศษ เช่น เปิดสอนรายวิชาชีววิทยา AP ให้กับนักเรียนเกรด ๑๐ นอกจากนั้น ยังได้รับ
ความร่วมมือและช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยจอห์นฮอมกินส์ ในการพัฒนา
หลักสูตร AP course สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
หลักสูตร AP course ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่นใน
อเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนเริ่มให้ การยอมรับ
นโยบายของหลักสูตร AP course ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมีจานวนกว่า ๒๔ ประเทศ ที่ให้การยอมรับ
หลักสูตรนี้ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
๔.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร AP course ในประเทศไทย
สาหรับการจัดหลักสูตร AP course ในประเทศไทย เป็นหลักสูตรทางเลือกรูปแบบ
หนึ่งสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ ดังเช่น โครงการเรียนล่วงหน้า ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงข้อดีของโครงการดังกล่าวไว้
ดังนี้๒๑
๔.๒.๑ เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถสูง ได้เรียน
เนื้อหาที่ ลึกและสูงขึ้น กว่าหลักสูตรปกติ ในสาขาที่ตนมีความถนัดสูงกว่าปกติ
๔.๒.๒ เป็นระบบที่สามารถรองรับและเอื้อประโยชน์แก่เยาวชนที่มีความ
สามารถสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้จานวนมากทั้งประเทศในระยะยาว โดยโรงเรียนจะได้ประโยชน์
ในการยกระดับการเรียนการสอนด้วยความรวมมือของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
จะได้ประโยชน์จากการได้ค้นพบและคัดสรรเยาวชนที่มีความสามารถสูง เข้าศึกษาในสถาบันของตน
๔.๒.๓ เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยสาหรับเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ที่จะช่วยให้เยาวชนกลุ่ม
นี้ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔.๒.๔ ผู้ที่ผ่านการเรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์กาหนดจะได้รับหน่ วยกิต
มหาวิทยาลัย

รูปแบบโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย
จากความพยายามที่ จ ะปฏิ รู ปการศึก ษาตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูป
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยให้การ
ดูแลผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้มีความต้องการพิเศษ และให้การสนับสนุนผู้ที่มีความ
พร้อมมากกว่า เช่น เด็กปัญญาเลิศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ
เปรียบเสมือนว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมเส้นทาง ๒ เส้นทาง คู่ขนานกัน คือ เส้นทางถนน
๒๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online].
Available : http://www.ku.ac.th (๒๐๐๙)
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ธรรมดาที่รองรับผู้เรียนทั่วไป และเส้นทางด่วน (fast track) สาหรับผู้ที่พร้อมจะขับเคลื่อนด้วยความ
เร่งด่วนพิเศษ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีโครงการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบ ๕ ลักษณะ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ นับเป็นลักษณะของโรงเรียนทางเลือกใหม่ของประเทศไทย โรงเรียน
รูปแบบใหม่ทั้ง ๕ มีดังนี้
๑. โรงเรียนในกากับของรัฐ
โรงเรียนในกากับของรัฐ (charter schools) หรือ โรงเรียนระบบสัญญา เป็นโรงเรียน
ทางเลือก มีลักษณะเป็นโรงเรียนที่มีอิสระ คล่องตัว และมีอานาจตัดสินใจในการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ การเงิน การบุคลากร และการบริหารทั่วไป ที่เรียกว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(school – based management : SBM) เป็นการนาแนวคิดและหลักการพื้ นฐานเรื่องการกระจาย
อานาจที่เน้นการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วม และมีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโดยรวม ตลอดจนการสร้างความเสมอภาคที่
บุคคลมีเสรีภาพและโอกาสเท่าเทียมในทางเลือก โดยมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบการมีส่วนร่วม
บริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน
๑.๑ ลักษณะสาคัญของโรงเรียนในกากับของรัฐ
๑.๑.๑ มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ การเงิน และการบริหารงานทั่วไป ด้วยระบบการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ มีความพร้อมในการตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลงานตามข้อตกลง
๑.๑.๓ ลดภาระงบประมาณของรัฐในระยะยาว
๑.๑.๔ มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ
๑.๒ องค์ประกอบหลักของโรงเรียนในกากับของรัฐ
๑.๒.๑ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบเหมาะสม และหลากหลาย
๑.๒.๒ มีธรรมนูญโรงเรียนเป็นแผนหลักบริหารจัดการโดยมีกฎหมายรองรับ
๑.๒.๓ มีระบบการตรวจสอบและรายงานต่อต้นสังกัดชุมชน
๑.๒.๔ มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมที่ได้จากการสนับสนุนของชุมชน และ
ผู้ปกครอง เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน
ตัวอย่างโรงเรียนในกากับของรัฐในปัจจุบัน ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีสถานะเป็นองค์กรมหาชน
โดยมุ่งให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล มีการบริหารที่ไม่อยู่ภายใต้ร ะบบราชการ เพื่อมุ่งให้การทางานของ
โรงเรียนมีโอกาสจะประสบสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริงมากขึ้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงเป็น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งแรกที่เป็นองค์กรมหาชน มีอิสระในการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ
โดยเฉพาะการบริหารด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน๒๒
๒. โรงเรียนวิถีพุทธ
๒๒

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์.รายวิชา ว๔๐๓๔๑ หลักชีววิทยา ๑ (AP). [Online].
Available :http://www.mwit.ac.th/~bio/sub_2548.doc (๒๕๕๐).
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โรงเรี ย นวิถีพุ ทธ เป็ น โรงเรีย นระบบปกติทั่ว ไปที่ นาหลั กธรรมพุ ทธศาสนามาใช้ห รื อ
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษาที่เน้นกรอบการพัฒนา ตาม
หลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญา
รู้เข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการ
ดาเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียน
รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาตามศั กยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง
ของสังคม และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
๒.๑ ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ
เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณา
การ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา วุฒิธรรม ๔ ประการ คือ
๒.๑.๑ สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครูอาจารย์ดีมีข้อมูล
มีสื่อที่ดี
๒.๑.๒ สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
๒.๑.๓ โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาหาเหตุผล
ที่ดีและถูกวิธี
๒.๑.๔ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้อง
๒๓
เหมาะสม
๒.๒ การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ
๒.๒.๑ ด้านกายภาพ
สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลาพระพุทธรูปเด่นเหมาะสมที่จะชวนให้ระลึกถึง
พระรัตนตรัยอยู่เสมอ มีมุมหรือห้องให้ศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมาก
พอที่จะบริการผู้เรียน หรือการตกแต่งบริเวณให้เป็นธรรมชาติหรือใกล้ชิดธรรมชาติ ชวนให้มีใจสงบ
และส่งเสริมปัญญา เช่น มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม ดูแลเสียงต่าง ๆ มิให้อึกทึก ถ้าเปิดเพลงกระจาย
เสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ ส่งเสริมสมาธิ ประเทืองปัญญา เป็นต้น
๒.๒.๒ ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรือในโอกาสต่าง ๆ เป็นภาพรวมทั้ง
สถานศึกษา ที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ของ การกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อเป็นตามคุณค่าแท้ของการดาเนินชีวิต โดยมีกิจกรรม
ตัวอย่างดังนี้
๑) มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนประจาวัน
(เพื่อใกล้ชิดศาสนา)
๒๓

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๓-๕.
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๒) มีการรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเป็นบทกลอนหรือเพลง
เช่นเดียวกับกิจกรรมแผ่เมตตา (เพื่อให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข)
๓) มีกิจกรรมทาสมาธิรูปแบบต่าง ๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่องอาขยานเพื่อสมาธิ
สวดมนต์สร้างสมาธิ หรือทาสมาธิเคลื่อนไหวอื่น ๆ เป็นประจาวันหรือก่อนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ)
๔) มีกิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อให้กิน
เป็นกินอย่างมีสติ มีปัญญารู้เข้าใจ)
๕) มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อให้อยู่เป็นอยู่อย่างสงบ
สุข)
๖) มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) ประจาวัน (เพื่อให้
อยู่เป็น)
๗) มีการสวดมนต์ ฟังธรรมประจาสัปดาห์ หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล
สมาธิ ปัญญา)
๘) มีกิจกรรมบันทึกและยกย่องการปฏิบัติธรรม (เน้นย้าและเสริมแรงการทา
ความดี)
๙) ทุกห้องเรียนมีการกาหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจเหตุผล
และประโยชน์ที่มีต่อการอยู่ร่วมกัน (พัฒนาศีล/ วินัย ด้วยปัญญา)
๒.๒.๓ ด้านการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่ บูรณาการ
พุทธธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เช่น
๑) หลักสูตรสถานศึกษามีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่สะท้อนการพัฒนาไตรสิกขาไปพร้อม ๆ กัน หรือ
๒) การจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกขั้นให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้
และปฏิบัติหรือ
๓) การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง นาพุทธธรรมมาเป็นฐานในการคิด หรือเป็น
เกณฑ์ตรวจสอบการเรียนรู้การปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่หลักธรรมในการพัฒนาตนแลผู้อื่น
๔) ประสานร่ว มมือกับวัด /คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งสาระ
พระพุทธศาสนาในบริบทต่าง ๆ
ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะ “สอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่ให้เห็น” โดย
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทั้งด้านกาย (กายภาวนา) ด้านความประพฤติ (สีลภาวนา)
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ดู
ฟัง เป็น” เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมโดยไม่เบียดเบียนผู้ใด และเกื้อกูลในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแสวงปัญญา และวัฒนธรรมเมตตา เช่น “การกิน อยู่เป็น” เพื่อยังประโยชน์ในการ
ดารงชีวิตที่อยู่ได้เหมาะสมเป็นไปตามคุณค่าแท้ หรือ “การดู ฟังเป็น” เพื่อเน้นประโยชน์ในการเรียนรู้
เพิ่มพูนปัญญา

การพัฒนาหลักสูตร

~ ๑๘๕ ~

Curriculum Development

๒.๒.๔ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์
สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาไตรสิกขาหรือส่งเสริม
การมีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศของการ
เคารพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส การมีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อนักเรียน
และครูต่อครูด้วยกัน และสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข และการเสียสละ เป็นต้น
๒.๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน สร้างความ
ตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีดาเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูและผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุน โดย
ลักษณะต่าง ๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนตามวิถี
ชาวพุทธ
สถานศึกษาวิเคราะห์จุดเน้นหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความ
แตกต่างกันได้ เช่น บางสถานศึกษาจะมีจุดเน้น ประยุกต์ไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัด
กระบวนการเรียนรู้รายวิชา) บางสถานศึกษาเน้นประยุกต์ในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจาวันภาพรวม
บางสถานศึกษาอาจทาทั้งระบบทุกส่วนของการจัดการศึกษาก็เป็นไปได้
๒.๓ แนวการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ
๒.๓.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
๑) สอดแทรก เพิ่มเติม พุทธธรรมในวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน
๒) เพิ่มเติม คุณธรรม จริยธรรม ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๓) ให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
๔) สอดแทรก ความรู้ และการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และสถานการณ์อื่น ๆ นอกห้องเรียน ได้แก่ บูรณาการในการเรียนรู้ บูรณาการในวิถี
ชีวิต และบูรณาการไตรสิกขาเข้าในชีวิตประจาวัน
๒.๓.๒ ผู้สอน
๑) เป็นตัวอย่างที่ในลักษณะ “สอนให้รู้ ให้ทาดู อยู่ให้เห็น” อย่างสม่าเสมอ
๒) เป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน มีเมตตาธรรม ความอ่อนโยน อดทน อด
กลั้น และสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ
๒.๓.๓ กระบวนการเรียนรู้
๑) พัฒนาผู้เรียน รอบด้าน สมดุล สมบูรณ์ ทั้งกาย (กายภาวนา) ความ
ประพฤติ (สีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) ปัญญา (ปัญญาภาวนา)
๒) จัดโอกาสส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติธรรมอย่างสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต (กิน อยู่ ดู ฟัง)
๓) สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและวัฒนธรรมเมตตา
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๔) เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เข้าใจและค้นพบคุณค่าแท้
ของสรรพสิ่ง
๒.๓.๔ กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ
๑) กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เช่น
๑.๑) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑.๒) ประกวดมารยาทชาวพุทธ
๑.๓) กิจกรรมค่ายพุทธบุตร (ตามสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา)
๑.๔) กิจกรรมบริการจิต เจริญปัญญา
๑.๕) เรียนธรรมศึกษา/ สอบธรรมศึกษา
๑.๖) บรรพชาสามเณรฤดูร้อน
๒) กิจกรรมประจาวัน/ประจาสัปดาห์ เช่น
๒.๑) กิจกรรมหน้าเสาธง
๒.๑.๑) กิจกรรมที่กระทาเพื่อราลึกถึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ก่อนเคารพธงชาติ)
๒.๑.๒) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง
(สมาธิ)
๒.๑.๓) กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท
๒.๑.๔) กิจกรรมน้องไหว้พี่ (ในแถวหน้าเสาธง)
๒.๑.๕) กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีสติ เช่น เดิน
พร้อมท่องคติธรรมขณะเข้าห้องเรียน
๒.๒) กิจกรรมทาความดีระหว่างกัน
๒.๒.๑) กิจรรมเดินอย่างมีสติก่อนเข้าโรงอาหาร
๒.๒.๒) กิจ กรรมกล่ า วค าพิ จ ารณาอาหารก่อ นการ
รับประทานอาหาร
๒.๒.๓) กิจกรรมรับประทานอาหารอย่างมีสติ เช่น มี
กติกาว่าไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
๒.๒.๔) กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทานอาหาร
๒.๒.๕) กิจกรรมนั่งสมาธิ ๑ นาที ก่อนเรียน (อาจให้
นักเรียนทาพร้อมกันหน้าห้องเรียน)
๒.๓) กิจกรรมก่อนเลิกเรียน
๒.๓.๑) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
๒.๓.๒) กิจกรรมราลึกพระคุณของผู้มีพระคุณ
๒.๓.๓) กิจกรรมท่องอาขยานสร้างสมาธิ ฯลฯ
๒.๔) กิจกรรมประจาสัปดาห์
๒.๔.๑) กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจาสัปดาห์
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๒.๔.๒) กิจกรรมทาบุญตักบาตรประจาสัปดาห์ (อาจทา
ในวันพระหรือวันที่สถานศึกษากาหนด)
๓) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสาคัญทางพุทธศาสนา
โรงเรี ยนวิถีพุทธควรจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันอัฏฐมีบูชา ดังนี้
๓.๑) กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกิจกรรม ดังเช่น
๓.๑.๑) ทาบุญ ตักบาตรบริเวณสนามของสถานศึกษา
๓.๑.๒) ฟังพระเทศน์ (โดยนักเรียนเป็นผู้ดาเนินพิธีกรรม)
๓.๑.๓) เวียนเทียนที่วัด หรือในสถานศึกษา
๓.๒) หล่อเทียนพรรษา และร่วมกับชุมชนในการหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา
๓.๓) สถานศึกษาจัดบรรยากาศวันสาคัญทางศาสนาโดยประจัดธง
ทิวสีเหลืองเชิญธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และเปิดเพลงธรรมะทางวิทยุของสถานศึกษา (เสียงตามสาย)
๔) กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น
๔.๑) กิจกรรมไขปัญหาธรรม
๔.๒) กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.๓) กิจกรรมการประเมินผลการทาความดี
๔.๔) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาความดี
๔.๕) กิจกรรมอาสาตาวิเศษ (มีผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติธรรม)
๔.๖) กิจกรรมบันทึกความดีของผู้ปฏิบัติธรรม
๔.๗) กิจกรรมต้นไม้พูดได้ (เน้นคติธรรม)
๔.๘) กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทางพระพุทธศาสนา
๔.๙) กิจกรรมการกาหนดทักษะและความรู้ทางพระพุทธศาสนา
๔.๑๐) กิจกรรมสมาทานศีลในวันพระ
๔.๑๑) กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เช่น ทาความสะอาดห้องน้า
๔.๑๒) กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เช่น ครูต้อนรับทักทายนักเรียนด้วย
กิริยาวาจาอ่อนหวาน และสัมผัสที่ประกอบด้วยเมตตา
๔.๑๓) กิจกรรมต้นไม้อธิษฐาน
๔.๑๔) กิจกรรมอธิษฐานจิตก่อนเรียน
๔.๑๕) กิจกรรมอบรมธรรมะ ๕ นาที (อาจจัดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)
๔.๑๖) กิจกรรมถือศีล นอนวัด ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา
๓. โรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนสองภาษา (English Program) เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้
ความสามารถ และทักษะทางภาษาของผู้เรี ยน ในลักษณะห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกนักเรียนที่มี
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษออกมาจากนักเรียนปกติทั่วไป ในการจัดการเรียน การสอน โรงเรียน
ต้องคานึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาของผู้เรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของการผสมผสานความเป็นไทยกับความเป็น
สากล
๓.๑ แนวคิดและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสองภาษา
ปั จ จุ บั น สั ง คมโลกได้ ก้าวเข้าสู่ สั งคมแห่ งการเรีย นรู้ ซึ่ง คนในสั งคมจาเป็นต้ องเรียนรู้
ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเตรียมคนในชาติให้มีความสามารถ
ในการปรับตัว ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งของด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม และมีความสามารถในการแข่งขัน ภาษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ และจาเป็น
อย่ายิ่งในสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จะใช้เป็นสื่อกลางของการศึกษาค้นคว้า ทั้งเป็นสื่อกลางของการ
ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ภาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้เป็นจานวนมาก การที่นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี นับเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็น
อย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสองภาษา มีดังนี้
๓.๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล
๓.๑.๒ เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
๓.๑.๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๓.๒ รูปแบบของโรงเรียนสองภาษา
๓.๒.๑ โรงเรียนสองภาษาประเภท English Program (EP) เป็นการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนได้เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา ยกเว้น
ภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อซึ่งใช้เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ขึ้นไป
อย่างน้อย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๒.๒ โรงเรียนสองภาษาประเภท Mini English Program (MEP) เป็นการจัด การ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของชั่วโมงสอนทั้งหมดต่อสัปดาห์ หรือ ๘ – ๑๔
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างน้อย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งโรงเรียน
รั ฐ บาลและโรงเรี ย นเอกชน เปิ ด สอนตามโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) รวมทั้งหมด ๘๐ โรงเรียน แยกเป็นระดับ
ประถมศึกษา ๑๘ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๗ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕ โรงเรียน๒๔
๒๔

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. รูปแบบของโรงเรียนสองภาษา. [Online]
Available : http://inno.obce.go.th (๒๕๕๐).
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๓.๓ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาที่จ ะจั ดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาจะต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ หลักสูตรที่ใช้ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓.๒ การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความ
เป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติและความเป็นไทย
๓.๓.๓ การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
๓.๓.๔ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลาก
หลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
๓.๓.๕ สถานศึกษาต้องจัดให้มีสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เรียนอย่ างครบถ้วนและ
เพียงพอ เช่น โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยสอน สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อในลักษณะสื่อ ICT ทาง
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๔. โรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ICT – Schools) เป็นโรงเรียนที่นาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการศึกษาทั้งในด้านพัฒนาองค์
ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือเสริมแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ทั้งในเวลาและนอกเวลาการเรียนการสอน ทาให้ระบบการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยผู้เรียนที่
มีความแตกต่างกันทางด้านฐานะ ความพร้อมและทางด้านศักยภาพ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวได้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในสังคมได้
ดังนั้นโรงเรียนที่จะเรียกว่าเป็นโรงเรียน ICT จะต้องมีการนา ICT มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ และมีการจัดเตรียมความพร้อมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สื่อ และทรัพยากรการศึกษาต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการใช้ ICT๒๕
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโครงการโรงเรียน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๑ โครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ศึกษารูปแบบการนา ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
๒๕

นาตยา ปิลันธนานนท์. การออกแบบหลักสูตร ICT และการสอน e Collaborative Learning.
[Online]. Available : www. Ku.ac.the/e – magazinw/ august 47/ it/e colla.htm/
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โดยคิดเอง ทาเอง และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการใช้ ICT เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการ
เรียนรู้ ในระยะแรกมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการจานวน ๑๒ โรงเรียน โดยมีรูปแบบการ
ดาเนิ น งานในลั ก ษณะของการประสานความร่ว มมือ กับ มหาวิ ทยาลั ย ที่เ ป็น พี่เ ลี้ ยงในการพั ฒ นา
บุคลากรของโรงเรียนด้านการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ จานวน ๕ สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔.๑.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
๑) เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนมีความรู้ความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์
สาหรับพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
๒) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้ใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
๓) เพื่อให้โรงเรียนนา ICT ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
๔) เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาแผนการสอน หรือชุดการสอนที่ใช้ ICT
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และสามารถใช้อินเตอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการสืบค้นและ
แสวงหาความรู้
๕) เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและสามารถใช้ ICT
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรมกราฟิก
ตกแต่งชิ้นงานให้สมบูรณ์ และนา ICT ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๗) เพื่อให้โรงเรียนพัฒนา จัดทาสื่อการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้วย ICT ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางด้าน ICT
๔.๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีของโรงเรียน ICT
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคชั่นนิสม์ (constructionism) ของ ซีมัวร์ เพเพิร์ต (Seymour Papert)
ทฤษฎีดังกล่าวมีความเชื่อว่าการศึกษาหมายถึงการนาเอาความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ภายในตนเองออกมา
แสดงให้ปรากฏ ดังนั้นการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาเอง โดยมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้าง
บรรยากาศในการสร้างความรู้ของนักเรียน
๔.๑.๓ บทบาทของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นพี้เลี้ยงโรงเรียน
๑) จัดทาแผนการพัฒนาร่วมกับโรงเรียน
๒) สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องตลอดจนระยะเวลา
ในการดาเนินโครงการ
๓) พัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT
สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
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๔) ศึกษาและวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็น
สื่อหรือเครื่องมือในการเรียนรู้
๕) สนับสนุนสถานศึกษาบูรณาการ ICT สู่การเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การผลิตสื่อการสอน
๔.๑.๔ บทบาทของโรงเรียน ICT
๑) พัฒนาให้มีระบบเครือข่าย Intranet / LAN ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
๒) ดาเนินการให้มีการใช้ Internet ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT ที่หลากหลายหรือตามแนวทางที่
สถาบันการศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยงกาหนด
๔) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ ICT เป็น
เครื่องมือ
๕) พัฒนาเว็ปไซท์ของโรงเรียน
๖) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะในการใช้ ICT สาหรับการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๗) ส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีกิจกรรมฝึกสืบค้นความรู้จากเครือข่าย
ต่าง ๆ และนามาสร้างองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องทุกสาระการเรียนรู้
๘) กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง
๙) สนับสนุนงบประมาณด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน
๑๐) มีแผนพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติการของโรงเรียน
๑๑) ส่งเสริมให้มีการประสานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาคเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมสนับสนุนด้าน ICT
๑๒) รวบรวมสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT อย่างเป็น
ระบบ/ จัดเป็นคลัง/ ศูนย์สื่อ ICT/ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ตามศักยภาพของโรงเรียน
๔.๒ โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (Lab School Project) เป็นโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีความเชื่อที่ว่าการศึกษาสามารถ
พัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มี คุณภาพ สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนสามารถหลุดพ้นจากความยากจน โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จึงเป็น
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝันของคนในสังคม ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เข้า
เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ๒๖
๒๖

กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ
๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖), หน้า ๙.
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๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
๑) เพื่อกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ทั่วถึงทุกอาเภอ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นพื้นฐานให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต คิดให้เท่าทันโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทาให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่นและ มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
๒) เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้เติบโตด้วยความพร้อมอย่างสากล ให้เป็นพลังสาคัญ
ในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี
๔.๒.๒ ลักษณะของโรงเรียนในฝัน
๑) จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ
สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้ เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน และมีความเป็นประชาธิปไตย
๒) เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอาเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนา เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่เน้นการมีส่วน
ร่วม
๓) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคล่องตัว
รวดเร็วทันสมัย มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจานวนเพียงพอ
๔) มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
๕) มีเครือข่ายการสนับสนุน มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่ง
ทดลองสาธิต และฝึกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน
๖) สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายและเอื้อต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน
๗) เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ นานวัตกรรมทางการศึกษาที่ทัน สมัยไปพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
๔.๒.๓ ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในฝัน
๑) มีอิสระในการจัดการเรียนตามศักยภาพผู้เรียน
๒) เปิดโปรแกรมการเรียนอย่างหลากหลายและมีมาตรฐานสูง
๓) เชื่อมโยงกับอาชีพในท้องถิ่น เพิ่มพูนทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ และการ
ศึกษาต่อได้
๔) เน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ และใช้เทคโนโลยี (ICT)
เป็นและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
๕) เป็นตลาดความรู้ให้แก่ชุมชน (ชุมชนร่วมเรียนรู้กับผู้เรียนได้ตามที่ต้องการ)

การพัฒนาหลักสูตร

~ ๑๙๓ ~

Curriculum Development

๖) เป็นหลักสูตรที่เรียนได้ทั้งนักเรียนและบุคคลทั่วไป
๗) เป็นหลักสูตรที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาต่อ และสร้างการ
เรียนรู้สู่การประกอบอาชีพ (career path) ของผู้เรียน
๔.๒.๔ แนวการจัดแบบเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนในฝัน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้
๑) จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือทา (activities – based learning)
๒) เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม (site – based learning)
๓) เรียนรู้แบบร่วมมือ (co – operative learning) และเน้นการทางานรวมกันเป็น
กลุ่ม (team projects)
๔) ร่วมเรียนรู้กันกับชุมชนหรือสถานประกอบการ (participatory learning)
๕) เรียนรู้อย่างหลากหลายและบูรณาการ (diversified/ integrated learning
model)
๖) เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
เรียนรู้ในเครือข่าย (ICT e – learning network learning)
๕. โรงเรียนสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (gifted and talented child) หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านในทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การ
ใช้ภาษา การเป็นผู้นา การสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ความสามรถทางดนตรี
ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาอย่างเป้น
ที่ประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน๒๗
จากผลการวิจัยเบื้องต้นของประเทศไทย พบว่าเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษ
อยู่ประมาณร้อยละ ๓ ในแต่ละสาขาวิชา แต่อดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังไม่เอื้อ
ต่อการค้นหา และพัฒนาเด็กกลุ่มนี้อย่างเต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เล็งเห็น
ความสาคัญ และเป็นความจาเป็นในการกาหนดนโยบายเร่งด่วน
ในการดาเนินการเรื่องนี้ โดยกาหนดให้เป็นประเภทหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ
ข้อความในมาตรา ๑๐ วรรค ๔ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ดังนั้นในการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานในการค้นหา และพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนด
ให้มีการจัดทาแผนแม่บทในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
และให้มีการจัดทาแผนระยะสั้นในการเตรียมความพร้อมที่จะดาเนินการในช่วง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖ –
๒๗

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัด
การศึกษาสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. (กรุงเทพมหานคร :
พิมพ์ดี, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐.
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พ.ศ. ๒๕๔๘) ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรเป็นไปตามทฤษฎีการจัดหลักสูตรสาหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ ๔ วิธี คือ
๑. วิธีลดระยะเวลาเรียน หรือข้ามชั้นเรียน (acceleration) อาจเป็นการข้ามชั้นเรียน หรือ
ข้ามบางเวลา
๒. วิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (enrichment) เป็นการขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้าง และ
ลึกซึ้งกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติ เป็นการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหา เช่น การจัดชุดการเรียนการสอนรายบุคคล การทาโครงงาน การจัดทัศนศึกษา
๓. วิธีขยายหลักสูตร (extention) เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความสนใจ และความสามารถเป็นรายบุคคล เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตรปกติ เช่น หลักสูตร
AP program
๔. การใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คาปรึกษา (mentoring)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ ทาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา นับเป็นการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ ที่ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบายแต่หลากหลายการ
ปฏิบัติสู่สถานศึกษา ในระยะเริ่มแรกของการดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย่อมส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทาง
การศึกษา ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับองค์กร การศึกษาผลการใช้หลักสูตรและ การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะย่อมทาให้สถานศึกษามองเห็นจุดเด่น
จุดด้อย ข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ และนาปัญหาต่าง ๆ ไปปรับปรุง
แก้ไข อันจะเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไป
จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่
ผ่านมา พบว่ามีประเด็นปัญหาที่สาคัญ ๔ ด้าน คือ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการดาเนินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร ทาให้นักพัฒนาหลักสูตรมองเห็นทิศทางของ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบของหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ปัจจุบันกระแส ความ
เคลื่อนไหวที่สาคัญของโลก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยชน และ
แนวคิดเกี่ยวกับโลกศึกษา
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้มีการกระจาย
อานาจไปสู่สถานศึกษา โดยสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดทาหลักสูตรที่มี
เอกลักษณ์ เฉพาะของสถานศึกษาได้ตามวิสัยทัศ น์ที่ กาหนดไว้ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติได้กาหนดให้มีการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
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ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในปัจจุบันจึงเกิดการศึกษา
ทางเลือกอย่างหลากหลาย รูปแบบของโรงเรียนและหลักสูตรทางเลือกในต่างประเทศมีหลาย
ประเภท ได้แก่ โรงเรียนแม่เหล็ก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โรงเรียนหลักสูตรเร่งรัด สาหรับ
รูปแบบโรงเรียนในประเทศไทยตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการมี ๕ รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียน
ในกากับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT และโรงเรียน
สาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
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