
ประวัติศาสตรก์ับหลักสูตร 
 

อัมพร  พีรพลานันท์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 บทความนี้ผู้เขียนต้องการมีส่วนร่วมในฐานะศึกษานิเทศก์ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ชัดเจน  จึงไม่
สามารถลงรายละเอียดของการอ้างอิงตามหลักวิชาชีพ ขอให้ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์
ส่วนตัว หากผู้อ่านไม่เห็นด้วยกับข้อมูลส่วนใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้เขียนได้ ทั้งทางจดหมายและการพูดคุย  
 

 ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการศึกษา จึงขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าประวัติศาสตร์มาพัฒนา
หลักสูตร 
 

 หลักสูตร หมายถึงอะไร 
 หลักสูตร มีความหมายที่กว้างและหลากหลาย ผู้เขียนขอสรุปเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรที่เป็นเอกสาร  

(๑)  ที่รวบรวมองค์รวมของกลุ่มวิชาที่จัดโดยสถาบันทางการศึกษา หรือเป็นส่วนหนึ่งของ 
สาขาวิชา (Branches)  เช่น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาคหกรรม  เป็นต้น 
  (๒)  เป็นบางส่วนของกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จัดขึ้นเพ่ือความหลากหลาย
ของวิชาเอก  เช่น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิศวกรรม  เป็นต้น 
  (๓)  ค าอธิบายรายวิชา  เช่น  รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เป็นต้น 
  (๔)  การจัดเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง  เช่น  โปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ  
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาหรือแนวทาง   การฝึกงาน   โครงการให้บริการของสถานศึกษาแก่ชุมชน  (บริการ
สุขภาพของสถานศึกษา บริการห้องสมุดของสถานศึกษา กิจกรรมในลักษณะของ “หลักสูตรพิเศษ” หรือ “ชั้น
เรียนพิเศษ”)   ตารางการท างาน   เป็นต้น 
 หลักสูตรที่กล่าวมา จะต้องมีสาระส าคัญของหลักสูตร  ที่จะชี้แนะเนื้อหาสาระส าคัญของการสอน  (มี
เป้าหมาย  จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ทรัพยากร  และวิธีการประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด)  เสนอวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร / การน าหลักสูตรมาใช้  ที่จะท าให้การจัดการ
เรียนการสอนมีความหมาย  และมีข้อมูลที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถท าหน้าที่ของตนให้ประสบความส าเร็จ 
(สามารถน ามาใช้พัฒนาแผนการสอน  แผนการเรียน)   รวมเรียกว่า  องค์ประกอบของหลักสูตร   

หลักสูตรในความหมายนี้ ต้องมีการพิจารณาทบทวนในระยะเวลาที่สมควร (มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ให้ครบถ้วนทุกด้าน)  
 ๒.  หลักสูตรที่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้   ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน    น าไปสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ก าหนด  ภายใต้การดูแลของสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานหรือครูผู้สอน  ทั้งในระบบ  นอก
ระบบ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ทั้งในห้องเรียน  ชุมชน  ห้องสมุด  สนามเด็กเล่น  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกปฏิบัติงาน  สถานทีใ่ห้บริการชุมชน  เป็นต้น 
  

หลักสูตร ในความหมายของการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จะเกี่ยวข้องกับความ
สอดคล้องกันของเนื้อหาสาระ  การจัดประสบการณ์  การวัดและประเมินผล  การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน 
 หลักสูตรในความหมายนี้สามารถทบทวน   พัฒนา  และปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การผลิตสื่ อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน การเพ่ิมเติม



 ๒ 

เนื้อหาสาระ  ไดท้ั้งเมื่อจบหลักสูตร หรือเมื่อมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
 

 เมื่อกล่าวถึง ค าว่า หลักสูตร ในบทความนี้   จะหมายความรวมถึงการพัฒนาเอกสารหลักสูตร และ
การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ที่น าปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยาการศึกษา  ประวัติศาสตร์  
สังคมศาสตร์  และความรู้เฉพาะทางในสายวิชาชีพ (อ้างอิงจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ดร.กาญจนา 
คุณารักษ์ ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร) มาพัฒนาหลักสูตร 
 

ปรัชญาการศึกษา เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  ในส่วนของความเชื่อเรื่องวิถีการเรียนรู้ของคน เพ่ือออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น  เชื่อในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  และ
เชื่อว่ามีวิธีการจัดการศึกษาที่สามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ศักยภาพของ
ตนเองได้สูงสุด  

จิตวิทยาการศึกษา  เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ในส่วนของการเลือกเนื้อหาและการออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ (ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ)  และความถนัด
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  ช่วยสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน 

ประวัติศาสตร์  เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  ในส่วนของการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้ การช่วยให้
ผู้เรียนสร้างเป้าหมายชีวิตของตน   

สังคมศาสตร์  เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  ในส่วนของการชี้ให้เห็นเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ 
สามารถน ามาใช้สร้างปรัชญาชีวิตของตนเอง (เป้าหมาย)  สร้างค่านิยม  การเลือกวิถีการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนใน
สังคมและชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ (ในสายวิชาชีพ สังคม อาจหมายรวมถึง สถานประกอบการด้วย) 

ความรู้เฉพาะทางในสายวิชาชีพ  เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  ในส่วนของการด ารงชีวิต  การหาเลี้ยงชีพ   
เช่น  นักการศึกษา ความรู้ในสายวิชาชีพ คือ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

ที่กล่าวมาเป็นเพียงด้านเด่น ที่ผู้เขียนน าเสนอเพ่ือการพิจารณาน าปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
ประวัติศาสตร์  สังคมศาสตร์  และความรู้เฉพาะทางในสายวิชาชีพ  มาใช้ในการจัดท า / พัฒนาหลักสูตร  แต่
ในทางปฏิบัติทั้ง ๕ ด้าน เกี่ยวโยงและสัมพันธ์กัน  บางด้านเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เช่น 
ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ  ช่วยให้ผู้เรียนก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน และต่อตนเอง 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
  เอกสารหลักสูตร 
        ปรัชญาการศึกษา 
หลักสูตร       จิตวิทยาการศึกษา 
  การออกแบบการจัด    ประวัติศาสตร์ 

       ประสบการการณ์เรียนรู้    สังคมศึกษา 
                                     ความรู้ในสายวิชาชีพ 
    เนื้อหาสาระ 

 
การจัดประสบการณ์                  การวัดและประเมินผล 
    การเรียนรู้ 
 
  สื่อและนวัตกรรม 
 

 
ขั้นตอนการน าไปใช้ / การสอน (การสอนแต่ละครั้งควรมี ๔ ขั้นตอน อย่างน้อยที่สุดต้องมี ๓ ขั้นตอน) 

๑. น าเข้าสู่บทเรียน 
๒. สอน / ลงมือปฏิบัติ 
๓. การสรุปผลการเรียนรู้         ๒ ขั้นตอนนี้สามารถสลับเปลี่ยน จะน าขั้นตอนใดขึ้นก่อนก็ได้  
๔. การประเมินผล      แล้วแต่ความเหมาะสม  / หรืออาจหลอมรวมกันก็ได้ 

 
แผนภูมิ   ความหมายของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 

เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับบทความเรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษา ของผู้เขียน บทความนี้มีเป้าหมายในการ
เสนอแนวคิด เรื่อง การน าประวัติศาสตร์มาก าหนดเนื้อหาหรือจัดท าหลักสูตรในลักษณะของรายวิชา เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดท าหลักสูตร  

 

เนื้อหาประวัติศาสตร์ควรสอดแทรกในหลักสูตรได้อย่างไร  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามท่ีได้กล่าวในเบื้องต้นว่า เป้าหมายของการน าประวัติศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของการสร้าง
ความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้  การช่วยให้ผู้เรียนสร้างเป้าหมายชีวิตของตน เนื้อหาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย คือ
เนื้อหาที่ตอบค าถามเหล่านี้ได้ 

- ท าไมบุคคล หรือเหตุการณ์นี้จึงสมควรได้รับการยกย่อง / บุคคลหรือเหตุการณน์ั้นมีความส าคัญ 
อย่างไร จึงต้องน ามาถอดบทเรียน 

- สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความชาญฉลาด / อัจฉริยภาพของบุคคล เหตุการณ์ที่น าเสนอคืออะไร 
 
 

- ความกล้าหาญ ที่น าเสนอคืออะไร มีวิธีคิดหรือกระบวนการคิดอย่างไร 
- ความเสียสละ ที่น าเสนอคืออะไร  ส่งผลอย่างไร 
- กระบวนการคิด / วิธีคิดที่โดดเด่น ที่ต้องการให้เกิด / พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ 

อะไร  ผู้เรียนจะประมวลผลไปสู่การปฏิบัติ หรือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
ฯลฯ 

 



 ๔ 

เนื่องจากขณะที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ซึ่งปกติการพัฒนาหลักสูตร ในส่วนของการก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรจะต้องพิจารณาทั้งในแนวดิ่ง  
(ระดับช่วงชั้นต่างกัน)    แนวนอน (ระดับช่วงชั้นเดียวกัน)     และการบูรณาการ (การเชื่อมโยงเนื้อหาและ 
 
ประสบการณก์ารเรียนรู้ทั้งในระดับช่วงชั้นที่ต่างกันและระดับช่วงชั้นเดียวกัน ให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ทั้งในกลุ่มวิชาเดียวกัน และระหว่างกลุ่มวิชา)  ในที่นี้จะขอข้ามเนื้อหาดังกล่าว  
 

 ในความคิดเห็นของผู้เขียน เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์  เนื่องจากผู้เขียนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา จึง
สรุปดังนี้   
 ประวัติศาสตร์ควรมี ประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น (ซึ่งประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นอาจมีในประวัติศาสตร์ของชาติไทย แต่เปิดให้ท้องถิ่นสามารถน าเสนอเนื้อหาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
มาก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ก าหนดเป็นรายวิชาใหม่ คือ มัคคุเทศก์  หรือสอดแทรก
ในรายวิชาที่มีอยู่เดิม  เป็นต้น) 
 

การสอดแทรกในรายวิชาที่มีอยู่เดิม สิ่งส าคัญคือ ในแต่ละรายวิชา การออกแบบการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ผู้สอนอย่าลืมที่จะน าปรัชญาการศึกษา (การก าหนดปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนของตน)  
จิตวิทยาการศึกษา (การใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การจูงใจและการเสริมแรงให้ผู้เรียน เป็นต้น) 
ประวัติศาสตร์  สังคมศาสตร์  และความรู้เฉพาะทางในสายวิชาชีพของรายวิชานั้นมาสอดแทรก  ดังนี้   

ตัวอย่างวิชา คณิตศาสตร์   
ปรัชญาการศึกษา คือ ผู้สอนเลือกใช้แนวคิด / ก าหนดแนวทางอย่างไร ในการท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุก

คน เป็นต้น 
จิตวิทยาการศึกษา คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน  การน าเข้าสู่บทเรียน   การโน้มน้าวให้ผู้เรียนอยากจะเรียน  เป็นต้น   
ความรู้ในสายวิชาชีพ คือ น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  เช่น  การเรียนรู้เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร 

ในชีวิตจริงใช้กับเรื่อง การใช้เงิน  การท าบัญชี  การค้าขาย  เป็นต้น   
ส่วนสังคมศาสตร์ ก็คือ การสร้างโจทย์ทางคณิตศาสตร์  โดยน าเอาสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่

ผู้เรียนประสบ / เห็นในสังคมมาสร้างเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ  เป็นต้น   
ด้านประวัติศาสตร์  อาจขึ้นอยู่กับช่วงชั้น  เช่น  เด็กเล็ก  อาจบอกแค่ว่า ผู้ที่เริ่มค านวณเห็นอะไร 

(สัญลักษณ์แทนจ านวน)  แต่ในระดับสูง อาจบอกที่มาของการได้มาซึ่งสูตรต่างๆ  ซึ่งการให้รายละเอียดของ 
 
เนื้อหา หรือการพิจารณาการให้ความส าคัญในแต่ละเรื่อง  ยังขึ้นอยู่กับความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียน  และ
ความสนใจของผู้เรียน   เป็นต้น 

 
 
        ๒๙  มกราคม ๒๕๖๑ 


