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บทคัดย่อ 
 การสร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้ เรียนมี ความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ดี ในการสานต่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ในการสร้างหลักสูตร มี
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาใน
ชุมชน ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์ ขั้นที่ 
3 การก าหนดด้านเนื้อหา ขั้นที่ 4 การก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 5 การน าหลักสูตร
ไปใช้ และขั้นที่ 6 การก าหนดวิธีการ
ประเมินผลหลักสูตร  
 
ค าส าคัญ :  การสร้างหลักสูตร, การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต, ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 
 

Abstract 
  The making of the curriculum for 
supporting the life long learning to the locals 
is the plan in using experience for 
supporting the life long learning, skill and 
the good attitude to the locals. The 
curriculum was made by analyzing the 
curriculum making processes which were 6 
processes. 1. Studying the fundamental and 
the condition of the problems in the 
community. 2. Defining the objective.         
3. Defining the content. 4. Defining the 
learning activity. 5. Implementing of the 
curriculum. 6. Defining the method of 
assessment.  
 
Keywords : The Making of The Curriculum, 
Supporting the Life Long Learning, The 
Local Wisdoms 
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บทน า 
  หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะ
ชี้น าให้รู้ว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติอย่างไร (วิชัย 
ประสิทธิ์วุฒิเวชช์, 2542 : 157) และเป็น
แนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้  ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(สุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 : 5)  

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ พันธกิจ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลัก เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
มีการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเห็นความส าคัญ
เ รื่ อ ง ภู มิ ปั ญญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2556 : 21) เพราะถือเป็น
รากเหง้าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของท้องถิ่น
หรือสังคมนั้นๆ ล้วนเกิดจากการสะสมการ
เรียนรู้มา เป็นระยะเวลายาวนาน และมี
ลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชา 
เป็นเรื่องราวของการจัดการความสัมพันธ์ 
ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน คนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ (พัชรินทร์ รุจิรานุกูล และ
เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์, 2557 : 54)  
 จากความส าคัญดังกล่าว บทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ ความหมาย
ของหลักสูตร กระบวนการสร้างหลักสูตร 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความส าคัญของการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต   แนวทางการ เรี ยนรู้       
ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทาง
การสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่
กระบวนการสร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ความหมายของหลักสูตร 
  หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่แสดงถึง
ความตั้งใจด้านโอกาส ส าหรับให้คนได้รับ
การศึกษาร่วมกัน โดยมีการก าหนดระยะเวลา
และเนื้อหาที่ จัด เตรียมไว้อย่ างแน่นอน 
(Saylor and Alexander, 1974 : 2-3) สุนทร 
โคตรบรรเทา (2553 : 4) กล่าวว่า หลักสูตร
เป็นแผนการปฏิบัติ หรือเอกสารที่เขียนขึ้น
โดยมียุทธวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทางที่
พึงประสงค์ ชวลิต  ชูก าแพง (2551 : 15) ให้
ความหมายของหลักสูตร หมายถึง มวล
ประสบการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารหลักฐาน 
กระบวนการที่ใช้ในการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม สื่อวัสดุต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา สุโขทัย
ธรรมาธิราช  (2545 : 5)  กล่าวว่า  หลักสูตร 
หมายถึง แผนการเรียนรู้ซึ่งก าหนดไว้อย่าง
เป็นทางการ เพื่อใช้ในการเป็นแนวทางใน
การจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ 
ทั กษะ  คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ และ
พัฒนาการในทุกด้านตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาทั้ งที่ เป็นการศึกษาในระบบ
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โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาในรูปแบบอื่นๆ  
  สรุ ปได้ ว่ า  หลั กสู ต ร  หมายถึ ง 
แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดพฤติกรรมในการรับรู้ความรู้  ทักษะ และ
เจตคติที่ดี โดยมียุทธวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ปลายทางที่พึงประสงค์  ตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
 
กระบวนการสร้างหลักสูตร 
 นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างหลักสูตร ไว้ดังนี้  
ไทเลอร์ (Tyler, 1949 : 1) เสนอกระบวนการ
สร้างหลักสูตร ไว้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดจุดประสงค์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นความตั้งใจหรือความคาดหวังของ
พฤติกรรมผู้เรียนที่ต้องเกิด 
 ขั้นที่ 2 เลือกเนื้อหาของหลักสูตร
โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 ขั้นที่ 3 ก าหนดวิธีการที่จะใช้เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค ์
 ขั้นที่ 4 ประเมินผลพฤติกรรมของ
ผู้เรียนตามจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
  เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor 
& Alexander, 1974 : 30-39) กล่าวถึง
กระบวนการสร้างหลักสูตรมีดังนี้ 
  1. การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
และขอบข่ายของหลักสูตร ซึ่งได้มาจากตัว
แปรจากภายนอก ซึ่งเป็นความต้องการของ
สังคม     

 2. การออกแบบหลักสูตร โดยการ
ก าหนดเนื้อหา การจัดเรียบเรียง การจัด
โอกาสทางการเรียนรู้ ทั้งนี้จะต้องยึดปรัชญา
การศึกษาที่เหมาะสม 
  3. การน าหลักสูตรไปใช้ หลังจาก
สร้างหลักสูตรเสร็จแล้ว เป็นขั้นตอนการน า
หลักสูตรไปใช้โดยครูเลือกวิธีการสอนและ
สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
เนื้อหาอย่างเข้าใจ 
  4. การประเมินผลหลักสูตร ประเมิน
ความส าเร็จของหลักสูตร และการสอน เน้น
ที่การวางแผนคุณภาพการเรียนการสอน และ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจว่าจะคงโปรแกรมไว้
หรือปรับปรุงหรือเลิกใช้ 
  สรุ ปได้ ว่ า  ก ร ะบวนก ารสร้ า ง
หลักสูตรมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพปัญหาในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาความจ าเป็น
ในการสร้างหลักสูตร รวบรวมข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการสร้างหลักสูตรให้ตอบสนอง
ความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด 
  ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์ เป็น
การก าหนดเป้าหมาย ความคาดหวังของ
พฤติกรรมผู้เรียนที่ต้องเกิด ภายหลังจากการ
เรียน 
  ขั้นที่ 3 การก าหนดเนื้อหา เลือก
เนื้ อหาตามความสนใจ  สอดคล้องกับ
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จุดประสงค์ และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน 
  ขั้นที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เ ลื อกกิ จกรรมการ เรี ยนให้ผู้ เ รี ยนได้มี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เ นื้ อ ห า  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
จุดประสงค ์ 
  ขั้นที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็น
กระบวนการที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งยอมรับร่ า ง
หลักสูตรแล้ว และผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้
โดยเลือกวิธีการสอนและสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา 
  ขั้นที่ 6 ก าหนดวิธีการประเมินผล
หลักสูตร ประเมินหลักสูตรว่าผลลัพธ์ที่เกิดมี
คุณค่าหรือไม ่ประเมินความส าเร็จ ดังนี้  
  1. การประเมินตัวหลักสูตรเป็นการ
ประเมินเนื้อหาและเอกสารในหลักสูตร
ก่อนที่จะน าไปใช้จริง 

2. การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ 
 เป็นการประเมินระหว่างการใช้จริง  
  3. การประเมินหลักสูตร เป็นการ
ป ร ะ เ มิ น ทั้ ง ร ะ บ บ  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ 
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่
เกิดกับผู้เรียน 
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพฤติกรรม
ของผู้เรียนในการรับรู้ความรู้  ทักษะ  และ
เจตคติ 
ตั้งแต่เกิดจนตายจากประสบการณ์  บุคคล  
แหล่งเรียนรู้หรือสถาบัน  ด้วยวิธีเรียนต่างๆ  

อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ  โดยตั้งใจหรือ
โดยบังเอิญก็ได้  การเรียนรู้นั้นสามารถท าให้
บุคคลเกิดการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  
 
 ความส าคัญของการเรียนรูต้ลอดชีวิต   
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543 
: 16-18)  ได้สรุปความส าคัญของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนี้ 
 1.  คนทุกกลุ่มอายุจะต้องได้รับ
ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารอยู่เสมอ  
 2 .  ผู้ ที่ ประกอบอาชีพการงาน
จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ 
 3. การได้รับความรู้ เพื่อสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา เผชิญปัญหา  และหาทาง
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
 4. การมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   
 5.  ประชาชนเรียนรู้ตลอดเวลา
เพื่อให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยี 
 6 .  ประชาชนวั ยผู้ ใหญ่  ได้ รั บ
การศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต 
 7. ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 8 .  ก า ร รั บบริ ก า รก า รศึ กษ าที่
หลากหลายยืดหยุ่น  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  
เหมาะกับสภาพของผู้ที่ท างาน 
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  เป็น
เครื่ อ งมื อส าคัญในการพัฒนาคนให้มี
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ศักยภาพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องได้รับการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้มีความพร้อมใน
การปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลก   
  
แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2543 : 8-18) ได้เสนอแนวทางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 
 1 .  การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ประกอบด้วยการสร้างนิสัยรักการเรียนรู้และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์  ให้ความส าคัญและสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนสถาน และสถาน
ประกอบการ  
 2. การกระจายแหล่งเรียนรู้ 
 3. การพัฒนารปูแบบและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู ้
 5. การพัฒนาและประกันคณุภาพ
กิจกรรมการเรยีนรู้  
 6. การจัดสรรเงินทุนและระดม
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สรุปได้ว่า ควรสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยี การ
ประกันคุณภาพและการจัดสรรงบประมาณ  
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการสะสม
การเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานมีลักษณะ
ที่เชื่อมโยงกันหมดในทุกสาขาวิชาไม่แยก
เป็นวิชาๆ แบบที่เราเรียนฉะนั้นวิชาที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จ  อาชีพความ เป็นอยู่ เ กี่ ย วกับ
ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมนั้นจะ
กลมกลืนเชื่อมโยงกันหมด (ประเวศ  วะสี, 
2534 : 74) การสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ก า รแสดงออกขอ งบุ คคลในการดู แล 
บ ารุงรักษา รับการถ่ายทอดจากการสั่งสอน
สืบเนื่องกันมา ในด้านความรู้  ความเชื่อ 
เทคนิควิธี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน 
จากการสะสมความรู้ที่มีต่อตัว เอง และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงคุณค่าไว้และน ามาใช้
ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 
 
แนวทางการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (2534 : 92-93) ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
           1. การท าความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้ เจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน 
พบปะสนทนากับปราชญ์ชาวบ้าน 
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             2. รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอ
ความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิ
ปัญญา แล้ววิเคราะห์จัดระบบ และตีพิมพ์ใน
รูปของสื่อเอกสารหรือสื่อเพื่อเผยแพร่ 
             3.  ก ารศึ กษา  ค้นคว้ า  วิ จั ย  โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิ
ปัญญาในแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่นอย่าง
แท้ จริ ง  ทั้ งนี้ โดย เน้นให้มี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการเป็นพิเศษ 
             4. การส่งเสริมเผยแพร่ โดยรวบรวม
องค์ความรู้ที่เหมาะสมเลือกสรรอย่างรอบคอบ
ในแต่ละประเด็น แล้วน ามาจัดท าสื่อ 
             5. การสนับสนุนคืนภูมิปัญญาให้แก่
ชาวบ้าน โดยการยอมรับในความมีภูมิปัญญา

ของชาวบ้าน ไม่ดูถูกดูแคลน ยกย่องให้
ก าลังใจในผลงานของเขา  
            6. การประสานแผนงานเพื่อสร้าง
เครือข่ายการด าเนินงาน มีการประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐละภาคเอกชน ศึกษา
ข้อมูลหาความรู้ด้ านภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน แล้วสร้างเครือขา่ย 

  สรุปแนวทางการสานต่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ยวข้องให้ เข้ า ใจภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านให้มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยสถานศึกษา และองค์กร
ต่างๆ เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาความรู้ และการสืบ
ทอดอย่างเข้มแข็ง 

 
ตาราง วิเคราะห์กระบวนการสร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสานต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กระบวนการสร้าง
หลักสูตร 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อหาหลักสูตร 

ขั้นที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพปัญหาในชุมชน 

 ให้บุคคลมีพฒันา
ตนเองตลอดชวีิต 
ปรับตัวและรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว พัฒนา 
ตนเองให้มีความรู้คู่
คุณธรรม เพิ่มทักษะ
ความรู้ สร้างความ
มั่นคงในการประกอบ
อาชีพ 

การแสดงออกของ
บุคคลในการดูแล 
บ ารุงรักษา รับการ
ถ่ายทอดจากการสั่ง
สอนสืบเนื่องกันมา 
ในด้านความรู้ ความ
เชื่อ เทคนิควิธี และ
น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตในท้องถิ่น 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ศึกษาสภาพและความ
ต้องการสานต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
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กระบวนการสร้าง
หลักสูตร 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อหาหลักสูตร 

ขั้นที่ 2 การก าหนด
จุดประสงค ์: การ
ก าหนดเป้าหมาย ความ
คาดหวังของพฤติกรรม
ผู้เรียนที่ต้องเกิด 
ภายหลังจากการเรียน 

1. เพื่อให้บุคคลได้
เรียนรู้ทุกสิ่งทกุอย่าง
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
น าไปสู่การพฒันา
ตนเองให้เท่าทนักับ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  
2. เพื่อให้บุคคลมี
ทักษะพื้นฐานในด้าน
การสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่มี
ประโยชน์ตอบสนอง
ความต้องการทางการ
ศึกษา 

1. ผู้เรียนรับการ
ถ่ายทอดความรู้
คุณค่าของภูมิ
ปัญญาที่สื่อถึงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม การ
สั่งสมความรู้สู่การ
ปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น  
2. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นน ามา
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
3. สร้างเครือข่ายภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาความรู้ 
และการสืบทอด
อย่างเข้มแข็ง 

1.  เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่
ดีเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อสานต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน 
2.  เพื่อให้คนในชุมชนมีการ
สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในด้านการดูแลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการ
บ ารงุรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

ขั้นที่ 3 การก าหนด
เนื้อหา : เลือกเนื้อหา
ตามความสนใจ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์และ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน 

1. การเรียนรู้ของ
บุคคลในด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย 
2. การเรียนรู้ดแูล
ตนเอง   
3. การเรียนรู้การใช้
ชีวิตเพื่อตนเองและ
สังคม 

1. ภูมิปัญญาเพือ่
ชีวิต : ด้านอาหาร 
ด้านยารักษาโรค
และการบ าบัด  
2. ภูมิปัญญาเพือ่
ทรัพย์สิน การปลูก
บ้าน การท ามาหา
กิน 
3. ภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ 
วรรณกรรม ภาษา
ถิ่น ภาษาโบราณ 

หน่วยที่ 1 การดูแลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
หน่วยที่ 2 การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   
หน่วยที่ 3 การบ ารุงรักษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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กระบวนการสร้าง
หลักสูตร 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อหาหลักสูตร 

ขั้นที่ 4 การก าหนด
กิจกรรมการเรยีนรู้ : 
เลือกกิจกรรมการเรียน
ให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 
เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค ์ 

1. เน้นปฏิบัติได้จริง 
การเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างสนุกสนาน เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 
การเผชิญปัญหา เน้น
ผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 
และตอบสนองความ
ต้องการ 
2. ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต มีอิสระทีจ่ะเลือก
เรียนในสิ่งที่ตน
ต้องการ เลือกวิธีเรียน
ที่ตนถนัด 

1. วิธีการเรียนรู้
เหมาะสมกับ
สมรรถภาพพื้นฐาน
ของผู้เรียนและ
ธรรมชาติของ
เนื้อหาสาระ 
2. วิธีการถ่ายทอด
ความรู้ ได้แก่ การ
สาธิต  
วิธีฝึกปฏิบัติจริง 
ทบทวนความรู้โดย
การตรวจสอบ
ผลงาน  

กิจกรรมการเรยีนรู้ การ
สาธิต ลงมือปฏิบัติจริง การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง สรุป
ความรู้ที่ได้แลว้น าไป
ประยุกตใ์ช้ได้จริง 
สื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี อื่นๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด 
ศูนย์การเรยีนรูชุ้มชน 
พิพิธภัณฑ์  

ขั้นที่ 5 การน า
หลักสูตรไปใช ้: เป็น
กระบวนการที่
ผู้เกี่ยวข้องยอมรับร่าง
หลักสูตรแล้ว และ
ผู้สอนน าหลักสูตรไป
ใช้  

1. มีความยืดหยุ่นทั้ง
ด้านวิธีเรยีน เวลาเรียน 
สถานทีเ่รียน 
2. จัดการเรียนรู้ให้
ผสมกลมกลืนกับการ
ด าเนินชวีิต 

ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชมุชน 
ในรูปแบบ
การศึกษา 3 ระบบ 
ได้แก่ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย  
 

บทบาทผู้สอน เป็นผู้
ถ่ายทอดภูมิปญัญาด้วยวิธีที่
หลากหลาย ผูส้อน ได้แก่ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
บทบาทผู้เรียน มีส่วนร่วม
ในการเรยีน ก าหนดการ
วางแผนค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
สถานที่เรียน โรงเรียน วัด 
ศูนย์การเรยีนรูชุ้มชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศูนย์การศกึษานอกโรงเรียน 
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เวลาเรียน วันเสาร์ วัน
อาทิตย์ วันธรรมดาหลังเลิก
งาน 

ขั้นที่ 6 ก าหนดวิธีการ
ประเมินผลหลักสูตร : 
ประเมินผลหลักสูตรว่า
ผลลัพธ์ที่เกิดมีคุณค่า
หรือไม่ ประเมนิ
ความส าเร็จ  

1. การน าเสนอผลงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ
กลุ่ม 
2. วัตถุประสงค์ของ
การวัดผล ต้องมี
เป้าหมายที่ชดัเจนว่า
วัดในสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ผู้เรียนแต่ละคนได้มี
การพัฒนาขึ้น
ตามล าดับของการ
เรียนรู ้
 

1. วัดผลด้วยตวัเอง
ว่าสามารถแก้ปัญหา
ได้หรือไม่โดยไม่มี
การสอบ 
2. ประเมินผลที่
สอดคล้องกับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และ
ติดตามผู้เรียนและ
ให้ค าปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประเมินตวัหลักสูตร 
เป็นการประเมนิเนื้อหาและ
เอกสารในหลกัสูตรก่อนที่
จะน าไปใช้จริง และ
ประเมินผลการน าหลักสูตร
ไปใช้ ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ประเมินร่างหลักสูตร 
ดังนี ้

1.1 ประเมินความ
เหมาะสมองคป์ระกอบของ
ร่างหลักสูตร 

1.2 ประเมินความ
สอดคล้ององค์ประกอบของ
ร่างหลักสูตร 
2. ประเมินผลหลักสูตร เป็น
การประเมินผลการน า
หลักสูตรไปใช ้ประเมิน 3 
ระยะ ดังนี้ การประเมินก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลัง
เรียน ดังนี ้

2.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอ่นและหลัง
เรียน  

2.2 ประเมินทกัษะใน
หน่วยการเรยีนรู้ ได้แก่  
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1) ประเมินการสานต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเมิน
ระหว่างเรียน  

2) ประเมินการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อสานต่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นก่อนเรียน
และหลังเรียน 

2.3 ประเมินเจตคติที่มีต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลังเรียน 
2.4 ประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อหลักสูตรหลังเรียน 

 
สรุป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นมรดกที่
ส าคัญของชาติ เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา     
ในด้ านความรู้  ความคิด  ความเชื่ อและ
ประสบการณ์ของคนในชุมชน เพื่ออาชีพ เพื่อ
ชีวิตและเพื่อความบันเทิง ซึ่งในปัจจุบันมีหลาย
ภูมิปัญญาที่สูญหายและถูกหลงลืม จะท า
อย่างไรให้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ได้รับการสานต่อ 
ให้คนในชุมชนร่วมกันดูแล บ ารุงรักษา และ
รับการถ่ายทอด โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้
เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน กระบวนการสร้าง
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และมี
ความพร้อมในการรับความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ดี ตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อการสานต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน โดยใช้กระบวนการ 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพปัญหาในชุมชน ขั้นที่ 2 การก าหนด
จุดประสงค์ ขั้นที่ 3 การก าหนดเนื้อหา ขั้นที่ 4 
การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 5 การน า
หลักสูตรไปใช้ ขั้นที่ 6 ก าหนดวิธีการประเมิน
หลักผลสูตร ดังนั้นการน ากระบวนการสร้าง
หลักสูตรนี้สามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละ
ท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสามารถน าไปใช้ในรูปแบบ
การศึกษาตลอดชีวิตทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ 
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้     
 1. การศึกษาในระบบ สามารถน าไป
ปรับใช้ในหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และชุมนุมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา 
 2. การศึกษานอกระบบ สามารถน า
กระบวนการนี้ใช้สร้างหลักสูตรที่ในวิชาเลือก 

และกิ จกรรมที่ เปิ ดสอนเพื่ อชุมชน เช่น 
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต และเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน         
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถ
น าไปปรับใช้ในกิจกรรมการศึกษาชุมชน 
กิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น 
 

 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2543). การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต : กรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตร.์ กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ์. 

ชวลิต  ชูก าแพง. (2551). การพัฒนาหลักสูตร. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ประเวศ  วะสี. (2534). การศึกษาชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน  สัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญา

ชาวบ้านกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบท . กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล และเกศิณี  ศิริสุนทรไพบูลย.์ (2557, กุมภาพันธ์–พฤษภาคม). กระบวนการสืบ
ทอดและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษา การเล่นทายโจ๊ก อ าเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยร าไพพรรณี. ชลบุรี : กีรติการพิมพ์. 8(2), 54. 

วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์.  (2542). การพัฒนาหลักสูตรสานต่อที่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ 
ดิสคัฟเวอรี จ ากัด. 

สุนทร โคตรบรรเทา. (2553). การพัฒนาหลักสูตรและการน าไปใช้. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน. 
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย. (2545). ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียน

การสอน. นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพฯ : 

องค์การค้าของคุรุสภา. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016             .. 

 

422 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี . (2556). 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 -2559. [ออนไลน์] 
สืบค้นจาก : http://art-culture.cmu.ac.th  [2556, 16 พฤศจิกายน] 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2534). แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษา. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี. 

Saylor, J.G. and W.M. Alexander. (1974). Planing Curriculum for Schools. New York : Holt 
Rinehart and Winston. 

Tyler, Ralph. (1949). Basic Priciples of Curriculum instruction. Chicaco : University of 
Chicaco. 


