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คาํนํา 

คูม่ือนี 
เป็นสว่นหนึ�งของโครงการรูปแบบการจดัการความรู้สูก่ารพฒันา

หลักสูตรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม ซึ�งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวตักรรมของสํานกังานคณะกรรมการการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมารณ 2556 เนื 
อหาของคู่มือประกอบด้วยที�มา

ความสาํคญั วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ที�คาดวา่จะได้รับ แนวคิดหลกัการที�นํามาใช้ 

ขอบเขตของการจัดการความรู้ เป้าหมายหรือภาพความสําเร็จ กลไกของการ

จดัการความรู้ ขั 
นตอนการจดัการความรู้และภาพกิจกรรมของโครงการ 

 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที�สนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินการในครั 
งนี 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา     

ที�อนุญาตให้ใช้เวลาและสถานที�บางส่วนในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  

ขอขอบคุณผู้ บริหารโรงเรียน ผู้ นําชุมชน ครูผู้ สอน คณะกรรมการโครงการ 

นกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ เกี�ยวข้องทุกท่านที�ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ของโครงการทกุขั 
นตอน จนทําให้โครงการนี 
สาํเร็จสมบรูณ์ลงได้ด้วยดี 

 หวงัวา่คูม่ือนี 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น

แบบมีสว่นร่วม และผู้ประสงค์จะใช้การจดัการความรู้เป็นเครื�องมือในการพฒันา

เรื�องตา่งๆ หากผู้อา่นพบข้อบกพร่องและประสงค์จะให้คําแนะนํา ผู้ เขียนขอน้อม

รับไว้ด้วยความขอบคณุเป็นอยา่งสงู 

 
  อไุรรัตน์  ยามาเร็ง 
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มนุษย์ เ ป็นสิ� งมี ชีวิตที� ไม่สามารถอยู่ ไ ด้ เพียงลําพัง  ต้องมีการ

ติ ด ต่อ สื� อ ส า รกัน  มี ก า ร ช่ ว ย เ ห ลือ  แ ล ะ พึ� ง พ า อ า ศัย ซึ� ง กัน แ ละ กัน                 

การติดต่อสื�อสารทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กัน      

ซึ�งสง่ผลให้มีการสร้างสมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มากขึ 
นเรื�อยๆ ไม่มีที�

สิ 
นสุด  มนุษย์แต่ละคนจะมีการเรียนรู้ที�แตกต่างกันไปตามความสามารถ 

ความสนใจและประสบการณ์ที�ได้เผชิญ เมื�อมีการติดตอ่สื�อสารกนัก็จะเกิดการ

แลกเปลี�ยน และถ่ายทอดความรู้ทั 
งทางตรงและทางอ้อม  แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมี

ความรู้อีกจํานวนมากที�ไม่ได้มีการถ่ายทอด เผยแพร่ ทั 
งๆ ที�เป็นความรู้ที�มี

คุณค่าและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   ในทางกลับกันความรู้ที�มีการ

ถ่ายทอดและเผยแพร่อาจเป็นความรู้ที�ไม่มีประโยชน์ หรือเป็นความรู้ที�สร้าง

ความเสยีหาย ความเสื�อมให้แก่สงัคมก็มีให้เห็นอยูจํ่านวนมาก      

ดงันั 
นจึงจําเป็นที�ชมุชนหรือผู้ที�มีสว่นได้เสียและมีบทบาทในชุมชนควร

ร่วมมือกันรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี�ยน คัดกรองและประยุกต์ใช้

ความรู้เหลา่นั 
น   อีกทั 
งยงัเป็นการแบ่งปันภมูิปัญญาและนําภมูิปัญญานั 
นมา

ใช้ในการพฒันาประสทิธิภาพการทํางานและการดํารงชีวิตให้ดีขึ 
น อีกทั 
งยงัทํา

ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัและเพิ�มระดบันวตักรรมในการทํางานให้

สูงขึ 
นด้วย  การรวบรวม การสร้าง การจัดระเบียบ การแลกเปลี�ยน และ

ประยกุต์ใช้ความรู้ดงักลา่ว รู้จกักนัดีวา่ คือ การจดัการความรู้ นั�นเอง 

สําหรับด้านการพฒันาหลกัสตูรก็มีประเด็นมากมายที�สามารถนํามา

จดัการความรู้เพื�อให้ได้ความรู้ใหมแ่ละความรู้ที�กว้างขวาง ลกึซึ 
งขึ 
นโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งเรื�องการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น  ซึ�งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที�จัด

1.ทีมาความสาํคัญ 
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ให้ผู้ เรียนตามสภาพปัญหาความต้องการของผู้ เรียนในท้องถิ�นนั 
นๆ โดยมี

เป้าหมายหลัก คือ ผู้ เรียนสามารถนําไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง      

ให้ดีขึ 
นได้ เป็นการจัดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เรื�องราวต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ

ท้องถิ�นของตน สามารถเชื�อมโยงชีวิตจริงกบัชีวิตการทํางาน เป็นการปลกูฝังให้

ผู้ เ รียนมีความรัก และความผูกพันกับท้องถิ�นของตนโดยส่งเสริมให้มี           

การเรียนรู้จาก ภมูิปัญญาในท้องถิ�น ทําให้เกิดความรักใคร่ ความสมัพนัธ์ที�ดี

ระหว่างชนรุ่นก่อนและรุ่นหลังหรือระหว่างชนรุ่นเดียวกันในการปรับปรุง 

พฒันาท้องถิ�นของตน  

จากประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�นของผู้ เขียนพบว่า

โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ก็มีการจดัทําหลกัสตูรท้องถิ�นกนัมาแล้วจํานวน

มากมายแต่ยงัขาดการรวบรวมและการสร้าง การจัดระเบียบ การแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ และขาดความหลากหลายในการประยกุต์ใช้ความรู้ในท้องถิ�น ขาดการ

มีส่วนร่วมอย่างจริงจงัของบคุคล และองค์กรที�เกี�ยวข้อง  จากสภาพดงักล่าว

ผู้ เขียน  จึงจดัทําโครงการ เรื�อง รูปแบบการจดัการความรู้สูก่ารพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมขึ 
น 

 

 
 

  
 1.เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในนําวิถีชีวิตชมุชนมาทําหลกัสตูร 

ท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม โดยใช้การจดัการความรู้เป็นเครื�องมือ   

 2.เพื�อประเมินการปฏิบตัิที�ดี ในการการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น และ

สื�อเสริมประสบการณ์เกี�ยวกบัวิถีชีวิตชมุชนแบบมีสว่นร่วม 

 

2.วัตถุประสงค์ 
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 1.โรงเรียนสามารถร่วมมือกบัผู้ที�เกี�ยวข้องในการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�นได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 2.นกัเรียนได้เรียนรู้เรื�องราวของท้องถิ�น  เกิดความรัก หวงแหนและ

ภาคภมูิใจในท้องถิ�นของตน 

 3.ชมุชนเห็นความสาํคญักบัการให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนในการ

พฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น และเรื�องอื�นๆ 

 4.โรงเรียนและชมุชนเห็นช่องทางของการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น

แบบมีสว่นร่วมในเรื�องตา่งๆ 

 

 

 

  

แนวคิดหลกัการที�นํามาใช้ในการดําเนินงานของโครงการมี 3 แนวคิด

หลกั ได้แก่ แนวคิดเกี�ยวกับการจัดการความรู้ แนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนา

หลกัสตูรท้องถิ�น  และแนวคิดเกี�ยวกบักามีสว่นร่วม  โดยแนวคิดเกี�ยวกบัการ

จัดการความรู้นั 
นเชื�อว่าบุคคลทุกคนมีความรู้และภูมิปัญญาในตัว หาก

สามารถดงึความรู้ตา่งๆ ของบคุคลออกมาแลกเปลี�ยน  แบง่ปันและเผยแพร่กนั

ก็จะทําให้บคุคลเกิดความรู้ที�กว้างและลกึซึ 
งมากขึ 
น  สว่นแนวคิดในการพฒันา

หลักสูตรท้องถิ�นนั 
นให้ความสําคัญกับการพัฒนาใน หลายลักษณะ  เช่น     

การพฒันาหลกัสตูรขึ 
นมาเป็นการเฉพาะ การพฒันาบางสว่นของเนื 
อหาสาระ 

3.ประโยชน์ทีจะได้รับ 

4.แนวคิดหลักการทีนํามาใช้ 
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และบางกิจกรรมการเรียนรู้ จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั 
นพื 
นฐาน  การ

พฒันาสื�อที�สอดคล้องกบัท้องถิ�น และการพฒันาเป็นรายวิชาเพิ�มเติม เป็นต้น 

สาํหรับแนวคิดในการมีสว่นร่วมยึดหลกัการตามแนวทางการบริหารบ้านเมือง 

ที�ดี ที�ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสว่นเกี�ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยมี

ความเชื�อวา่ การแก้ปัญหาต่างๆ จะสําเร็จได้ด้วยเจ้าของปัญหาเอง เน้นการมี

สว่นร่วมที�แท้จริง คือ มีสว่นร่วมทกุกระบวนการ ทกุกิจกรรม และจากหลกัการ

แนวคิดทั 
งสามทําให้ได้กรอบแนวคิดในการพฒันาดงันี 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถินแบบมีส่วนร่วม 

ขั +นดาํเนินการสร้างองค์ความรู้
และผลิตผลงาน 

ขั +นนําผลงานไปใช้ 

ขั +นประเมินสรุปผล
และเผยแพร่ 

ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถเกียวกับ  
การพัฒนาหลักสูตรท้องถินแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ 
มีส่วน

เกียวข้อง 
KM 

KM 

KM 

KM ขั +นเตรียมการ 
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 ขอบเขตของการจัดการความรู้เพื�อพัฒนาความสามารถในการ

พฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมในครั 
งนี 
ประกอบด้วย 

 1.การรวบรวมและจดัระเบียบความรู้ ข้อมลู สารสนเทศเกี�ยวกบัการ

พฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมในทุกมิติ  เพื�อให้สมาชิกของทีมต่างๆ   

ที�เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เป็นฐาน หรือแหลง่ความรู้ในการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

 2.การจัดประชุมปฏิบตัิการ อบรมสมัมนาเพื�อเพิ�มพนูความรู้และจัด

โอกาสในการจดัการความรู้ รวมทั 
งให้ประสบการณ์ตรงในการจดัการความรู้

แบบพาทํา เพื�อให้เกิดทกัษะและประสิทธิภาพในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น

แบบมีส่วนร่วมให้สงูขึ 
น  โดยการลงมือปฏิบตัิจริงในการทําหลกัสตูรท้องถิ�น

และเน้นการพฒันาที�ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ�นใน

ทกุขั 
นตอนของการพฒันา 

 3.การจัดให้มีการนําผลงาน(หลกัสตูร) ที�พฒันาขึ 
นจากการจัดการ

ความรู้ไปใช้กบันกัเรียนจริงในโรงเรียน  และการจัดให้มีการนิเทศติดตามผล

การดาํเนินการ 

 4.การจัดให้มีการประเมินผลและเผยแพร่ผลการพัฒนาและใช้

หลกัสตูรท้องถิ�นที�พฒันาขึ 
น 

 

5. ขอบเขตของการจัดการความรู้ 

กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง 
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 เป้าหมายหรือภาพความสําเร็จองการจัดการความรู้สู่การพัฒนา

หลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม มีภาพความสาํเร็จ ดงันี 
 

 1.มีข้อมลู สารสนเทศเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่น

ร่วมในทกุมิติ 

 2.สมาชิกของทีมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมเพิ�มขึ 
น  

 3.สมาชิกของทีมสามารถวิเคราะห์ เลอืก  สง่เสริมการดํารงวิถีชีวิต  ที�

ดี สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน ตัดทอนวิถีชีวิตที�สร้างความเสื�อมหรือโทษให้แก่

ชมุชนโดยผา่นการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม 

 4.สมาชิกของทีมเกิดความรู้เกี�ยวกับวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนา

หลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมในระดบัคณุคา่  

 5.ทีมเกิดวฒันธรรมในการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 
 

 

 

6. เป้าหมายหรือภาพความสาํเร็จ 

ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกียวกับการพัฒนาหลักสูตร
้ ิ
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 การจัดการความรู้ เรื�อง การพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม 

ให้บรรลเุป้าหมายต้องอาศยักลไก  ดงันี 
 

 1.สร้างทีมและเครือขา่ยในการจดัการความรู้ด้านการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�น 

2.จดัตั 
งคณะทํางานในการจดัการความรู้ และร่วมกนักําหนดความรู้

หลกัที�จําเป็นเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม 

 3.การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ เกี�ยวกับการพัฒนา

หลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมและสร้างความรู้ใหม่ๆ  ขึ 
นมา 

 4.การวบรวมรายชื�อผู้มีความรู้เกี�ยวกับการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น

แบบมีสว่นร่วม 

 5.การเสาะแสวงหา รวบรวมความรู้เกี�ยวกับวิถีชีวิตชุมชนที�กระจัด

กระจายอยู่ที�ต่างๆ มารวมไว้ที�เดียวกนั โดยวิธีการต่างๆ   รวมทั 
งเลือกสรรวิถี

ชีวิต เรื�องราวของท้องถิ�นที�ต้องการให้เยาวชนและคนในท้องถิ�นได้เรียนรู้ 

 6.การจดัระเบียบความรู้เกี�ยวกับการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมี

สว่นร่วมไว้ในเอกสาร  โดยแปลงจากข้อมลูเป็นสารสนเทศที�สามารถนําไปใช้ได้

สะดวกขึ 
น   ได้แก่ 

  - เนื 
อหา สาระในท้องถิ�นที�ต้องการสืบสานหรือให้คนใน

ชมุชนเรียนรู้ 

  -  กระบวนการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น 

  - องค์ประกอบของหลกัสตูรท้องถิ�น 

  -  แนวทางในการนําหลกัสตูรท้องถิ�นไปสูก่ารเรียนรู้ 

7. กลไกของการจัดการความรู้  
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 7.การสร้างช่องทาง และเงื�อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี�ยนความรู้

เกี�ยวกับการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมระหว่างกัน เพื�อนําไปใช้

พัฒนาตนเองและชุมชนให้เกิดสมัฤทธิHผล  เช่น จัดประชุมปฏิบัติการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั 

 8.การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางสว่น ให้เหมาะต่อการ

ใช้งานของตน  เช่น  เหมาะกบัชมุชนของตน 

 9.การประยกุต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

 10.การนําประสบการณ์จากการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น การประยกุต์ 

ใช้ความรู้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และสกดั เป็นขมุความรู้สาํหรับใช้ในการพฒันา

หลกัสตูรท้องถิ�น แบบมีสว่นร่วม และจดบนัทกึชดุความรู้ไว้อยา่งมีระบบ 

 11.การนําความรู้ไปใช้ในการผลติผลงาน (หลกัสตูรท้องถิ�น) และ

ทดลองใช้เพื�อหาประสทิธิภาพ คณุภาพของการดําเนินงานและความพงึพอใจ

ของผู้ เรียน  

 12.การประเมินผล สรุปผลและเผยแพร่ผลงาน เพื�อแบง่ปันความรู้

ไปสูช่มุชนและผู้ที�เกี�ยวข้อง 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมขั +นเตรียมการเพือสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกัน 



9 
 

 

 

 
 

 ขั 
นตอนการจดัการความรู้ เรื�อง กระบวนการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น

แบบมีสว่นร่วม  ประกอบด้วย 4  ขั 
นตอนหลกั ดงันี 
 

1.ขั +นเตรียมการ 
 เป็นขั 
นที�ผู้ รับผิดชอบโครงการแสวงหา ทมี หรือตวัแทนที�จะนํามา

พฒันาให้มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม 

โดยใช้การจดัการความรู้เป็นเครื�องมือในการพฒันา  มีการดําเนนิการ ดงันี 
 

1.แตง่ตั 
งคณะทํางานของโครงการ จาก 

คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

2.คณะทํางานจดัทํารายชื�อโรงเรียนทั 
งหมดในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ และสุม่อยา่งงา่ย  จงัหวดัละ 10 โรงเรียน 

 3.คณะทํางานประสานงาน สาํรวจความต้องการของชมุชนและ

โรงเรียนที�ได้จากการสุม่ ในพื 
นที�จริงเพื�อคดัเลอืกโรงเรียนที�มคีวามพร้อมให้

เหลอืจงัหวดัละ 2 ชมุชน เพื�อเป็นชมุชนตวัแทนในการพฒันาโดยใช้เกณฑ์ ดงันี 
 

 3.1 เป็นโรงเรียนที�มีผู้นําชมุชน  ผู้ทรงคณุวฒุิ หรือภมูิปัญญาใน

ชมุชนสนบัสนนุ  เห็นด้วยและมีความพร้อมในการมีสว่นร่วมกบัการดําเนินการ

พฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม 

 3.2 เป็นโรงเรียนที�ผู้บริหารโรงเรียน  ครู สนบัสนนุ เห็นด้วยและ

มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�นแบบ       

มีสว่นร่วม 

8. ขั +นตอนการจัดการความรู้ 
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 4.ประกาศรายชื�อโรงเรียนและชุมชนที�ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ 

2.ขั +นดาํเนินการ   
เป็นขั 
นที�ผู้ รับผิดชอบโครงการการดําเนินการให้มีการจดัการ 

ความรู้ เรื�อง การพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม เพื�อให้มีความรู้ ความ

เข้าใจและขีดความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรแบบมีสว่นร่วมสงูขึ 
น  โดยมี

ขั 
นตอนยอ่ย 5 ขั 
นตอน ได้แก่ 

ขั 
นที� 1 รู้จกัเครือขา่ย  

           เป็นขั 
นตอนที�ผู้ วิจัยจัดโอกาสให้ทีม หรือตัวแทนที�จะนํามา

พฒันาให้มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม

ได้รู้จกักนั และรับทราบแนวทางในการดําเนินงานที�จะต้องร่วมมือกนั  ในขั 
นนี 


ผู้ วิจัยได้แจ้งวิสัยทัศน์ หรือจุดมุ่งหมายของการจัดการความรู้  และภาพ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ ให้ทุกทีมได้รับทราบ  วิธีการ 

ขั 
นตอนในการจัดการความรู้และภารกิจของผู้ เข้าร่วมโครงการ และทําการ

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น

แบบมีส่วนร่วม  และการจัดการความรู้โดยให้ทุกคนใน  แต่ละทีมประเมิน

ตนเอง โดยใช้ตารางอิสรภาพ ที�ประกอบด้วย 2 มิติ  คือ มิติที� 1 แนวทาง/ปัจจยั

แหง่ความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม  และมิติที� 2 เป็น

ระดบัขีดความสามารถของทีมในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม  

รายละเอียด ดงันี 
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 มิติที� 1 แนวทาง/ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม  ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถที�ผู้พฒันาหลกัสตูร

ควรรู้และทําได้ ได้แก่ 

 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาวถีิชีวิต ความต้องการ ของท้องถิ�น 

ที�พงึประสงค์และไมพ่งึประสงค์ 

 2) การจดัการความรู้ในโรงเรียน/ชมุชนที�สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหา วิถีชีวิต ความต้องการ ของท้องถิ�น 

 3) ความรู้เกี�ยวกบัสื�อและแหลง่เรียนรู้ในท้องถิ�นเกี�ยวกบั สภาพ

ปัญหา วิถีชีวิต ความต้องการของท้องถิ�น 

 4) การนําเรื�องราว สภาพปัญหา วิถีชีวิต ความต้องการ ของ

ท้องถิ�นไปสูก่ารเรียนการสอน 

 5) การพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม 

 6) การนําหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วมไปสูก่ารจดัการเรียน

การสอน 

 7) การประเมิน  รายงานผลและเผยแพร่การพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม 

 มิติที� 2 ระดบัขีดความสามารถ  เป็นระดบัคะแนนที�ใช้ในการ

ประเมินขีดความสามารถของตนเองหรือทีมตามปัจจยัแหง่ความสาํเร็จในมิติ  

ที� 1   ดงัตวัอยา่งตารางตอ่ไปนี 
 

มิติที� 1 :แนวทาง/ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จ 
มิติที� 2:ขีดความสามารถ 

1 2 3 4 5 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



12 
 

ในขั 
นนี 
จะทาํให้ทีมทราบจดุออ่น จดุเดน่ของตนเอง  และของเพื�อนๆ ตา่งทีม 

และเพื�อให้รู้จกัขีดความสามารถของทีม  และช่องวา่งระหวา่งขีดความสามารถ

ของแตล่ะทีม ก็ให้แตล่ะทมีนําผลการประเมินขดีความสามารถของทีมไปใสใ่น

แผนภมูิขั 
นบนัได  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 

 

ระดบัขีดความสามารถ  
 

5       

4       

3       

2       

1      GAP 

 0 1 2 3 4 (ช่องวา่ง) 

หลกัการสาํคญัของขั 
นรู้จกัเครือขา่ย เพื�อจดัการความรู้ในเรื�องตา่งๆ นั 
น ผู้จดั

โครงการต้องสร้างความคุ้นเคย ความไว้ว้างใจระหวา่งกนัของทกุทีมและทกุคน

ในทีม และสร้างเจตคติที�ดใีนการทํางานร่วมกนัในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น 

 

 ขั 
นที� 2  ให้วิธีการ 

  เป็นขั 
นที�คณะทํางานของโครงการชี 
แจงวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม และวิธีการจดัการความรู้ที�จะเลอืกใช้เพื�อให้ทกุทีมมีขีดความสามารถ

สงูขึ 
นใน เรื�อง การพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม  ซึ�งกําหนดให้ใช้

วิธีการ ดงันี 
 

 1)การกําหนดวิสยัทศัน์/ทิศทางในการจดัการความรู้ โดยใช้กิจกรรม 

Think Pair Share ซึ�งต้องมีความชัดเจนว่าทีมต้องการพัฒนาสิ�งใด 
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ตัวอย่างเช่น มุ่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร

ท้องถิ�น  องค์ประกอบของหลกัสตูรท้องถิ�น  วิธีการเขียนแตล่ะองค์ประกอบของ

หลกัสตูร  เป็นต้น 

 2)การแลกเปลี�ยนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเลา่เรื�อง (Story Telling) 

การสนทนากลุม่ (Focus Group)  การอภิปรายกลุม่ (Group discussion)  .ซึ�ง

เป็นการดําเนินการในกลุม่เลก็ หรือในกลุม่ของแต่ละทีม/ชุมชน  ขั 
นนี 
 ผู้ดําเนิน

กิจกรรมจะต้องจดัองค์ประกอบสําคญัอย่างน้อย 3 อย่าง ให้มีความเหมาะสม

ได้แก่ คนที�มีประสบการณ์และความรู้จากการปฏิบัติจริง  มีความต้องการ

แบ่งปันและแลกเปลี�ยนความรู้ ด้วยความเต็มใจ องค์ประกอบที�สอง คือ 

สถานที�และบรรยากาศที�ดีและผอ่นคลาย  ที�ช่วยให้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้มีชีวิต 

ชีวา  ประการสดุท้าย คือ สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื�อให้การแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ทําได้ง่ายและสะดวกขึ 
น 

 3)การแบง่ปันประสบการณ์(Share Experiences)เป็นการดําเนินการ

ในกลุม่ใหญ่ หรือนําเสนอในที�ประชมุใหญ่ของทกุทีม/ชมุชน เพื�อให้แตล่ะทีมได้

แบ่งปันความรู้ที�ได้จากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในทีมให้แก่ทีมอื�นๆ รวมทั 
งรับ

ความรู้ในสว่นที�คิดตา่งตากความรู้ที�ทีมอื�นนําเสนอ 

 4)สรุปเป็นขมุความรู้  ซึ�งการสรุปเป็นขมุความรู้ เป็นการบนัทกึความรู้

ที�ได้จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ของทีมนั�นเอง โดยกําหนดให้มีขั 
นตอนย่อยๆ 

ดงันี 
 

  ก. ยกร่างขมุความรู้ 

  ข. ตรวจสอบคณุภาพของขมุความรู้ 

ค. เขียนเป็นเอกสารหรือแผนภาพไว้ใช้ประโยชน์                          
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 ขั 
นที� 3 ประสานการเรียนรู้  

  เป็นการดําเนินการหรือปฏิบัติการตามวิธีการทั 
ง 4 ข้อ 

ตามลาํดบัที�กําหนดและสร้างความเข้าใจไปแล้ว  ในขั 
นที� 2 

 ขั 
นที� 4 เติมเต็ม   

 เป็นการให้กําลงัใจในการสรุปองค์ความรู้  ให้ข้อแนะนําใน

การปรับปรุง ให้ความรู้เพิ�มเติมในส่วนที�ยังบกพร่อง เพื�อให้ได้ขุมความรู้ที�

ถกูต้องให้ได้มากที�สดุ  

 ขั 
นที� 5 ปิดกิจกรรม   

  เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ ความสามารถเกี�ยวกับ

เรื�องที�นํามาจดัการความรู้  ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม  และประเมินขีด

ความสามารถของตนเองและกลุม่เหมือนกบัขั 
นรู้จกัเครือขา่ยอีกครั 
งหนึ�ง 

 การจัดการความรู้ เรื�อง การพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม  

ดําเนินการจดัการความรู้ ตามมิติที� 1 ทั 
ง 7 เรื�อง โดยแต่ละเรื�องจะดําเนินการ

ตามขั 
นตอนทั 
ง 5 เหมือนกนั 

3.ขั +นนําผลงานไปใช้  
 เป็นขั 
นตอนที�จดัโอกาสให้แต่ละทีมหรือชุมชนนําความรู้เกี�ยวกบัการ

พฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมที�อยู่ในขุมความรู้ไปใช้ในการพฒันา

หลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม โดยคณะผู้ รับผิดชอบโครงการ  ทําหน้าที�เป็น

เพียงผู้ อํานวยความสะดวกและให้ข้อแนะนําเมื�อได้รับการร้องขอจากทีม/ 

รวมทั 
งให้กําลงัใจเพื�อให้การนําความรู้ไปใช้ประสบความสาํเร็จ  กิจกรรมที�ต้อง

ทําได้แก่ 

 1.การวิเคราะห์ท้องถิ�น 

2.การยกร่างเอกสารหลกัสตูรท้องถิ�นในเรื�องที�เลอืกพฒันา 



15 
 

 3.การเขียนโครงการนําหลกัสตูรไปใช้ 

 4.การเตรียมสื�อ เครื�องมือประกอบการใช้หลกัสตูรท้องถิ�น 

5.การ ปฏิบัติการใช้หลกัสูตรท้องถิ�นและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

เครื�องมือในข้อ 3 

6.การเขียนรายงานการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�น 

  
4.ขั +นประเมินผล สรุปผลและเผยแพร่ 

 เป็นขั 
นตอนสุดท้ายของรูปแบบการจัดการความรู้ สู่การพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม  เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละทีมนําเสนอ

ผลงาน เพื�อสร้างความภาคภูมิใจในการทํางานของทีมและเสนอข้อบกพร่อง 

แนวปฏิบตัิที�ดีของทีมในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ�นแบบมีสว่นร่วม  รวมทั 
งให้

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัหลกัสตูรท้องถิ�นที�โรงเรียนและชมุชนจะพฒันาตอ่ไป 

 

 

 

 

9.ภาพกจิกรรม 

คณบดคีณะครุศาสตร์ 
ให้เกียรตกิล่าวเปิดงาน 
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ตัวแทนกลุ่ม
นําเสนอผล     
การแลกเปลียน
เรียนรู้ 

พิธีเปิด        
กิจกรรมใช้หลักสตูร
ท้องถินทีโรงเรียน
อนุบาลยะรัง 

กิจกรรมใช้หลักสตูร
ท้องถินทีโรงเรียน
อนุบาลยะรัง 
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กิจกรรมใช้หลักสตูร
ท้องถิน เรือง การจดั 
การศพทีโรงเรียนอุดม
ศาสน์วทิยา 

นักเรียนทีโรงเรียน
อุดมศาสน์วทิยาฝึก
ปฏิบัติจริงตาม
หลักสูตรท้องถิน   
เรือง การจัดการศพ  
ทีพัฒนาขึ +น 

กิจกรรมใช้หลักสตูร
การจัดการศพที
โรงเรียนเขือนบางลาง 
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กิจกรรมใช้หลักสตูร
ท้องถิน เรือง การจดั 
การศพทีทีโรงเรียน
เขือนบางลาง 

นายกเทศบาลมะรือโบตก
หาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินร่วมเป็นทีมจดัการ
ความรู้กับโรงเรียนประทีป
วิทยา 

นักเรียนทีโรงเรียน
ประทีปวิทยาฝึกปฏิบตัิ
จริงตามหลักสตูรท้องถิน   
เรือง การจัดการศพ  
โรงเรียนร่วมพัฒนาขึ +น 
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นักเรียนทีโรงเรียน
วัฒนธรรมอิสลาม
กาํลังได้รับการฝึก 
เรืองการอาบนํ +าศพ  
ในอิสลามตาม
หลักสูตรท้องถินที
โรงเรียนพัฒนาขึ +น 
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นักเรียนทีโรงเรียน
อิสลามฮุดดนีกาํลัง
ได้รับการฝึกเรืองการ
อาบนํ +าศพในอิสลาม
ตามหลักสตูรท้องถินที
โรงเรียนพัฒนาขึ +น 

ประธานหลกัสตูรการ
สอนอิสลามศึกษาและ
คณะร่วมในพิธีปิดและ

มอบรางวัลการปฏิบัตทิีด ี

(Best Practice) 

(


