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หลักการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้

1. มีการจัดการสาระการเรยีนรู้ท้องถิน่ 3 ลักษณะ

2. มีเนื้อหาทีเ่ปน็เอกลักษณ์

3. มีจุดเด่นของรายวิชา

4. มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดับชั้น 

5. มีค าอธบิายรายวิชาครบความรู ้ทักษะ เจตคติ

6. มีแนวคิดส าคัญในเนือ้หาหรือกจิกรรม

7. …

8. …



หลักการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้

1. มีการจัดการสาระการเรยีนรู้ท้องถิน่ 3 ลักษณะ โดยเลือกใช้ปฏิบัติลักษณะอันใดอันหนึ่ง คือ 

1) รายวิชาพืน้ฐาน โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาพื้นฐาน คือ ปรากฏในบางชั่วโมงหรือบาง

หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน  

2) รายวิชาเพิม่เตมิ โดยจัดท ารายวิชาท้องถิ่น (รายวิชาเพิ่มเติม) จ านวน 40 ชั่วโมงต่อปี 

หรือ 20 ชั่วโมง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง รวม 2 ภาคเรียนเป็น 40 ชั่วโมงต่อป)ี

3) กิจกรรม (จิตสาธารณะ/ชุมนุม/ชมรม) โดยก าหนดภารกิจที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ

ท้องถิ่น สร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาท้องถิ่นประจ าสัปดาห์ 



หลักการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้

3. มีจุดเด่นของรายวิชา

จุดเดน่ เช่น ข้อความรู้ สื่อการเรียนรู้ ลักษณะกจิกรรม หลักฐานการเรียนรู้ ที่ไม่ซ้ าซอ้นกบั            

รายวิชาพืน้ฐาน หรือเปน็การใชค้วามรู้จากรายวิชาพืน้ฐานมาศึกษาตอ่ใหล้ึกซึง้มากขึ้นหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มากขึ้น

2. มีเนื้อหาทีเ่ปน็เอกลกัษณ์

ในการเรียนรู้มอีงค์ความรูห้รือเนื้อหาในเรื่องภมูิปญัญาทอ้งถิน่และเชื่อมโยงกับแหลง่เรียนรู้

ในท้องถิน่ทีโ่รงเรียนตัง้อยู่ รวมถึงให้โอกาสนักเรียนขยายความรู้สูช่ีวติจรงิ ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน 



หลักการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้
4. มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดับชั้น 

เลือกเนื้อหาใหม้ีความยากงา่ยกับนักเรียนซึ่งอาจดตูวัชี้วดัในในรายวชิาพืน้ฐานประกอบหรือ    

พิจารณาจากความรู้เดมิในระดบัชั้นที่ผ่านมาของนกัเรียน และเลือกกจิกรรมโดยพจิารณาพฒันาการตาม

ช่วงวัยของผูเ้รียนทัง้ดา้นกล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงการตอ้งล าดับเนื้อหาในโครงสร้าง

รายวิชาจากงา่ยไปยาก เรียนรูแ้ละท ากจิกรรมจากเรื่องพืน้ฐานไปสูค่วามซบัซอ้น 

5. มีค าอธบิายรายวิชาครบความรู ้ทักษะ เจตคติ

มีค าอธบิายรายวชิาหรือขอบเขตเนื้อหาทีค่รบถ้วนความรู้ ทักษะ เจตคติโดยมุง่เนน้คุณลักษณะจติสาธารณะ

ที่เป็นการน าความรู้ไปสร้างประโยชนแ์กชุ่มชนท้องถิน่ และมีโครงสร้างรายวิชาสอดคล้องกัน



หลักการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้
6. มีแนวคดิส าคัญในเนือ้หาหรอืกจิกรรม

ควรน าแนวคิดส าคัญทีก่ าหนดไว้ในแผนการศึกษาแหง่ชาตมิาปฏบิตัใินการพฒันาผูเ้รียน อาทิ 

แนวคิดสะเตม็ศกึษา หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเมือ่น าแนวคิด

เหล่านีไ้ปใช้ในการเรยีนรู้แล้วจะปรากฏให้เห็นในลักษณะของชิ้นงาน หลักฐานการเรยีนรู ้กิจกรรมที่

ผู้เรียนได้คิด ได้เขียน และได้ลงมอืปฏบิตั ิ 

7. มี...

.......  

8. มี... 

.......  



ขั้นวิเคราะห์ 

ขั้นออกแบบ 

ขั้นพัฒนา ขั้นด าเนินการ 

ขั้นประเมนิผล 
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Analysis Phase

Design Phase

Development PhaseImplementation Phase

Evaluation Phase

กระบวนการออกแบบหลักสตูรท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้

ADDIE Model
รูปแบบการออกแบบหลักสูตร



ส่ิงท่ีวเิคราะห์ 1. หลกัสูตรโดยพิจารณามาตรฐาน ตวัช้ีวดั ธรรมชาติเน้ือหา จุดประสงคต์ามค าอธิบายรายวิชา
2.  ผูเ้รียนโดยพิจารณาวยั ระดบัชั้น ความรู้พ้ืนฐาน และทกัษะของผูเ้รียน
3. รูปแบบการสอน วิธีการ เทคนิคโดยพิจารณาเป้าหมายการใชท่ี้เหมาะสมA

ส่ิงท่ีออกแบบ 1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2. ก าหนดขอบเขตพร้อมล าดบัเน้ือหา
3. ก าหนดเคร่ืองมือวดัประเมินผล แบบฝึกหดั ใบงาน หรือหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้
4. ก าหนดล าดบัขั้นตอนสภาพการณ์ในชั้นเรียนตามรูปแบบวิธีการ เทคนิคท่ีเลือกใช้
5. ก าหนดส่ือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนD

ส่ิงท่ีพฒันา 1. คน้ควา้ จ  ากดัขอบเขต และเรียบเรียงเน้ือหาตามความยากง่ายและตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
2. สร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผล แบบฝึกหดั ใบงาน แบบทดสอบ  หรือสถานการณ์ปัญหา 
3. สร้างหรือจดัหาส่ือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนการสอนอาจเป็นบตัรค า บตัรภาพ คลิป วสัดุ อุปกรณ์ ใบความรู้ ส่ิงของท่ีด าเนินกิจกรรม
4. น าส่ิงท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชแ้ลว้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนใชจ้ริงD

ส่ิงท่ีด าเนินการ 1. ปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแผนการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
2. ปฏิบติัตามแผนโดยยดืหยุน่ตามการตอบสนองของผูเ้รียนและใชห้ลกัการเสริมแรง
3. ปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยใชห้ลกัการจดัการชั้นเรียนทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
4. รวบรวมหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ตามเคร่ืองมือวดัประเมินผลท่ีก าหนด 
5. รวบรวมขอ้บกพร่องของส่ือการเรียนรู้ เคร่ืองมือการวดัผล และกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

I
ส่ิงท่ีประเมิน 1. การประเมินระหวา่งด าเนินการ (Formative) คือ พิจารณาการตอบสนองของนกัเรียนระหวา่งเรียน การใหค้วามร่วมมือ

ความราบร่ืนในการใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนท่ีเขียนในแผนกบัการขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจริง
2. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินการ(Summative) คือ การตรวจหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ของนกัเรียนเทียบกบั
จุดประสงค ์การเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรและในระดบัใดซ่ึงสะทอ้นคุณภาพของเคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผล รูปแบบ วิธีสอน กิจกรรม ส่ือ แผน และครูท่ีตอ้งปรับปรุง

E

รูปแบบ: ใช้
ออกแบบหลักสูตร
โดยท่ัวไป



ส่ิงท่ีวเิคราะห์ 1. ส ารวจและรวบรวมขอ้มูล เลือกหวัขอ้ เน้ือหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ตามความจ าเป็นและส าคญัต่อนกัเรียน
2.  ผูเ้รียนโดยพิจารณาวยั ระดบัชั้น ความรู้พื้นฐาน และทกัษะของผูเ้รียน
3. รูปแบบการสอน วิธีการ เทคนิคโดยพิจารณาเป้าหมายการใชท่ี้เหมาะสมA

ส่ิงท่ีออกแบบ      1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  2. ก าหนดขอบเขตพร้อมล าดบัเน้ือหา   (สร้างค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้)
3. ก าหนดเคร่ืองมือวดัประเมินผล แบบฝึกหดั ใบงาน หรือหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ (ควรบูรณาการแนวคิดส าคญัท่ีก าหนดไว)้
4. ก าหนดล าดบัขั้นตอนสภาพการณ์ในชั้นเรียนตามรูปแบบวิธีการ เทคนิคท่ีเลือกใช้ (ควรบูรณาการแนวคิดส าคญัท่ีก าหนดไว)้
5. ก าหนดส่ือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนเขา้ถึงได้D

ส่ิงท่ีพฒันา 1. คน้ควา้ จ  ากดัขอบเขต และเรียบเรียงเน้ือหาตามความยากง่ายและตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (สร้างเอกสารความรู้เฉพาะเร่ือง/หวัขอ้) 
2. สร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผล แบบฝึกหดั ใบงาน แบบทดสอบ  หรือสถานการณ์ปัญหา 
3. สร้างหรือจดัหาส่ือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนการสอนอาจเป็นบตัรค า บตัรภาพ คลิป วสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงของท่ีด าเนินกิจกรรม

4. น าส่ิงท่ีสร้างข้ึนไป เสนอต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นกัวิชาการเพื่อพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ ปรับปรุง  ทดลองใชแ้ลว้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนใชจ้ริงD
ส่ิงท่ีด าเนินการ 1. ปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแผนการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 

2. ปฏิบติัตามแผนโดยยดืหยุน่ตามการตอบสนองของผูเ้รียนและใชห้ลกัการเสริมแรง ใหผู้เ้รียนไดโ้อกาสเลือกตามความสนใจ
3. ปฏิบติัการในชั้นเรียน และท่ีแหล่งเรียนรู้โดยใชห้ลกัการจดัการชั้นเรียนทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
4. รวบรวมหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ตามเคร่ืองมือวดัประเมินผลท่ีก าหนด 
5. รวบรวมขอ้บกพร่องของส่ือการเรียนรู้ เคร่ืองมือการวดัผล และกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

I
ส่ิงท่ีประเมิน 1. การประเมินระหวา่งด าเนินการ (Formative) คือ พิจารณาการตอบสนองของนกัเรียนระหวา่งเรียน การใหค้วามร่วมมือ

ความราบร่ืนในการใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนท่ีเขียนในแผนกบัการขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจริง
2. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินการ(Summative) คือ การตรวจหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ของนกัเรียนเทียบกบั
จุดประสงค ์การเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรและในระดบัใดซ่ึงสะทอ้นคุณภาพของเคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผล รูปแบบ วิธีสอน กิจกรรม ส่ือ แผน และครูท่ีตอ้งปรับปรุง

E มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดแีละเข้าใจถึงเหตุผลในการสืบสาน

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปแบบ: ปรับใช้ออกแบบ
หลักสูตรท้องถ่ิน

แผน
การจัด

การเรียนรู้


