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เน้ือหา
ความหมายของเน้ือหา
ประเภทของเน้ือหา
การเลือกเน้ือหา
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กรอบหลกัสูตรระดบัท้องถิน่



ความหมายของเน้ือหา
เน้ือหา (Content) 
เน้ือหาสาระ (Subject Matter) 

คือ  บทสรุปของข้อเทจ็จริง (facts) 
มโนทศัน์ (concepts)
การสรุปอ้างองิ (generalization) 
หลกัการ (principles)
ทฤษฎ ี(theories) 

ทีร่วมเข้าด้วยกนัโดยวิธีการประมวลผลข้อมูล
(Ornstein and Hunkin, 2009: 234) 



ความหมายของเน้ือหา

ความรู้ กบั เน้ือหา
คือส่ิงเดียวกนัไหม?
เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร?



ความหมายของเน้ือหา
เน้ือหา หมายถึง ข้อมูล ความรู้ หรือ ส่ิงอนัเป็นสาระทีไ่ด้ถูก

เลือกสรรจากวชิาต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือน ามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียน
มคีวามรู้ ทกัษะ และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามจุดหมายที่ก าหนด
ในหลกัสูตร (ธ ารง บัวศรี, 2542: 222)



ความหมายของเน้ือหา

ความรู้ คือ 
สารสนเทศท่ีถูกจดั
ระเบียบไวอ้ยา่ง
เป็นทางการแลว้

เน้ือหา คือ ความรู้
ท่ีถูกเลือกไวต้าม
จุดประสงค์ของ
การศึกษา 

ความรู้ คือ เน้ือหา
เฉพาะการเรียนการ
สอนตามระดบัท่ี
เพยีงพอต่อการ
น าไปใช้

KNOWLEDGE                  Content Knowledge



ประเภทของเน้ือหา

(Smith, Stanley and Shores, 1950: 274-277; อา้งถึงใน ธ ารง 
บวัศรี, 2542: 223)

1. ประเภทสามัญทั่วไป 
2. ประเภทที่ต้องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะ
3. ประเภทที่เป็น

ข้อเท็จจริง เร่ืองราวและ
หลกัเกณฑ์ หรือเน้ือหา
เชิงพรรณนา 

4. ประเภทที่เกีย่วกบั
ค่านิยม  

1.ประเภทข้อเท็จจริงและ
กระบวนการ 

2.ประเภทที่เป็นความคดิ
พืน้ฐาน 

3.ประเภทที่เป็นมโนทศัน์
4.ประเภทระบบความคดิ 

(Taba, 1962: 177-181; อา้งถึงใน ธ ารง บวัศรี, 2542: 224-225)



แผนภาพโครงสรา้งความรูไ้ดด้งันี้

ภาพแสดงโครงสรา้งความรู ้



การเลือกเน้ือหา

(รุจิร์  ภู่สาระ, 2551: 128-129)
(Ornstein and Hunkin, 2009: 233-237) 

1. การพึง่พาตนเอง (Self-Sufficiency)
2. ความส าคญั (Significance)
3. ความเที่ยงตรง (Validity)
4. ความสนใจ (Interest)

7. ความเป็นไปได้ (Feasibility)

5. ความสามารถของผู้เรียน (Learnability)
6. ความเป็นประโยชน์ (Utility)



เน้ือหามีทั้งท่ีเป็นความคิดพื้นฐาน มโนทศัน์หรือความคิดรวบ
ยอด หลกัการ การสรุปอา้งอิง อนัน าไปสู่ภาพรวมทั้งหมดของ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

การใชข้อ้เทจ็จริงอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ ควรมีเน้ือหา
ท่ีเป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการดว้ย

ความส าคญั 



เน้ือหาท่ีท าใหผู้เ้รียนเช่ือมต่อ สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ
ของตนเอง  และผูอ่ื้น 

เน้ือหาท่ีช่วยปรับเปล่ียนผูเ้รียนใหมี้ความสมบูรณ์ในตวัเอง
และส่ิงท่ีสงัคมเป็นมากยิง่ข้ึน และน าไปสู่การร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของคนอ่ืน ๆ ได้

การพึง่พาตนเอง



เน้ือหาตอ้งเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นจุดประสงค์
ของหลกัสูตร 

ความเทีย่งตรง  



เน้ือหาท่ีท าใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจภายในท่ีท าใหผู้เ้รียน
กระตือรือร้นและด าเนินการเรียนรู้เชิงรุกดว้ยตนเอง

ความสนใจ   



เน้ือหาควรตามยคุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เน้ือหาทางสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ความเทีย่งตรง  



เน้ือหาท่ีเป็นจุดร่วมระหวา่งผูเ้รียนและทอ้งถ่ินหรือสังคม
จะท าใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู้ความสนใจของตนเองสู่สภาพจริงไดดี้
ยิง่ข้ึน

ความสนใจ 



เน้ือหาท่ีไม่ส่งเสริมความร้อนแรงทางการเมือง
สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของผูส้อนและแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู ่ 

ความเป็นไปได้    



เน้ือหาตอ้งเป็นจริงซ่ึงอาจเป็นเน้ือหาท่ีเป็นจริงตามสากลหรือเป็นจริง
ตามบริบทท่ีแตกต่างกนัไป

ความเทีย่งตรง  



เน้ือหาท่ีสามารถใหผู้ส้อนไดต้ามจ านวนวนัเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 
สรุปคือเน้ือหาตอ้งเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถ
เกิดข้ึนจริงได้

ความเป็นไปได้    



เน้ือหาท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเป็นนกัวางแผน คาดการณ์
เหตุการณ์หรือแนวโนม้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้

ความเป็นประโยชน์



เน้ือหาท่ีบงัคบัผูพ้ฒันาหลกัสูตรในการเลือกเน้ือหาคือช่วงเวลาท่ี
จดัการเรียนการสอน ทรัพยากร ความเช่ียวชาญของบุคลากร 
บรรยากาศทางการเมือง พระราชบญัญติัหรือขอ้ก าหนด และ 
งบประมาณท่ีมีอยู ่

ความเป็นไปได้    



เน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัวยั พฒันาการ ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน

ความสามารถของผู้เรียน  



เน้ือหาท่ีมีทั้งเน้ือหาและกระบวนการท่ีม่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ในทนัทีเพื่อใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวิตปัจจุบนั
หรืออนาคตอนัใกล้
และเน้ือหาและกระบวนการบางอยา่งส าหรับความปรารถนา
หรือเป้าหมายของผูเ้รียนในอนาคต 

ความเป็นประโยชน์



ผูส้อนตอ้งใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดหรือ
ประหยดัหรือคุม้ค่ามากท่ีสุด คือ
คุม้ค่ากบัความพยายามในการสอน  
คุม้ค่ากบัความพยายามของผูเ้รียน 
คุม้ค่ากบัขอบเขตของการสรุปอา้งอิงเน้ือหาสาระ 

การพึง่พาตนเอง



สาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มทัีกษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการ
แสวงหาความรู้    มคีุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการท างาน   มจิีตส านึกในการใช้พลงังาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว



สาระการเรียนรู้แกนกลาง





สาระการเรียนรู้แกนกลาง







สาระการเรียนรู้แกนกลาง



กรอบหลกัสูตรระดบัท้องถิน่

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
3. ด าเนินการจัดท ากรอบหลกัสูตรระดับท้องถ่ิน

3.1 เป้าหมายและจุดเน้นระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
3.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถ่ิน

4. รับฟังความเห็นจากผู้เกีย่วข้อง
5. เสนอคณะกรรมการเพ่ือความเห็นชอบ



กรอบหลกัสูตรระดบัท้องถิน่

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
3. ด าเนินการจัดท ากรอบหลกัสูตรระดับท้องถ่ิน

3.1 เป้าหมายและจุดเน้นระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
3.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถ่ิน

4. รับฟังความเห็นจากผู้เกีย่วข้อง
5. เสนอคณะกรรมการเพ่ือความเห็นชอบ



สาระการเรียนรู้ท้องถิน่

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและ
สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอีย่างมีความคิด
สร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  
และมส่ีวนร่วมในการจัดการเทคโนโลยท่ีียัง่ยืน
 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่
-การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิน่
-การใช้เทคโนโลยมีาสร้างสรรค์งานอาชีพในท้องถิน่



สาระการเรียนรู้ท้องถิน่

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๓.๑    เข้าใจ   เห็นคณุค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้    การส่ือสาร  การแก้ปัญหา การ
ท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคณุธรรม
 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่

- การออกแบบงานหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่
- งานอาชีพเทคโนโลยท้ีองถิน่ เช่น การท ามาหากนิ ท าสวนยกร่อง ท านา

ตลอดปี ท าไร่นาสวนผสม  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น กระต่ายขูดมะพร้าว เตา
แกลบ เตาแก๊สขี้หมู รถไถนา รถเกีย่วข้าว เคร่ืองมือรดน ้า ฯลฯ



มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ตัวช้ีวดั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หมายเหตุ  
ระบุ จงัหวดั /

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................


