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การก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา 

============================= 
 

การท ากิจรรมใดๆ หรือเดินทางจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อใช้ส าหรับความเข้าใจร่วมกันของ

กลุ่มหรือบุคคลในการท างานร่วมกัน เป้าหมายเป็นตัวบ่งชี้ในกระบวนการท างานและใช้ส าหรับประเมินผลของ

กิจกรรมท่ีร่วมกันท านั้นๆ  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก็เช่นกัน เป็นการก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางท่ีจะ

ด าเนินไป มักเป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนนี้เป็นการตั้งเป้าหมายว่า  จากปัญหา

และความต้องการต่างๆท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ท่ีเก่ียวข้องและของ

ผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นจะต้องแก้ไขหรือตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น จะท าอย่างไร เก่ียวกับการก าหนดจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร นักพัฒนาและจัดท าหลักสูตรและการสอนควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆดังต่อไนี้ 

 

1.ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับค าว่า "จุดมุ่งหมาย" 

เนื่องจากค าศัพท์เก่ียวกับ "จุดมุ่งหมาย" ท่ีใช้กันในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายค า แต่ละค ายังมีขอบเขตของ

การใช้แตกต่างกัน แต่เม่ือน ามาใช้ในภาษาไทยมักจะน ามาใช้ไม่ค่อยถูกต้องกับขอบเขตดั้งเดิม ซึ่งสงัด อุทรานันท์ 

(2532) ได้อธิบายถึงระดับค าศัพท์เก่ียวกับจุดมุ่งหมาย ท่ีใช้ในวงการศึกษาโดยใช้ตารางท่ี 9 จ าแนกจุดมุ่งหมาย

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 9 แสดงระดับและขอบเขตของจุดมุ่งหมายการศึกษา (สงัด อุทรานันท์, 2532) 

ระดับของ

จุดมุ่งหมาย 

ระดับของ

การศึกษา 

ค าศัพท์ท่ีใช ้ ตัวอย่างการใช ้

ท่ัวไป 

(general) 

ระดับชาต ิ Aim (จุดหมาย, 

จุดมุ่งหมาย) 

Goal (เป้าประสงค)์ 

- นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- แผนการศึกษาชาติ 

- แผนพัฒนาการศึกษา 

เฉพาะ 

(specific) 

ระดับสถาบัน Purpose (ความมุ่ง

หมาย) 
Target (เป้าหมาย) 

- ความมุ่งหมายของสถาบันศึกษา 

- เป้าหมายของโครงการ (เน้นรายละเอียดในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ) 

ปฏิบัติการ 

(operational) 

ระดับหลักสูตร General objective 

(จุดมุ่งหมายท่ัวไป) 

Specific objective 

(จุดมุ่งหมายเฉพาะ) 

- จุดมุ่งหมายท่ัวไป/จุดประสงค์ท่ัวไปของหลักสูตร 

- จุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่มวิชาหรือวิชา 

 ระดับการเรียน

การสอน 

Instructional objective 

(จุดประสงค์การเรียน

การสอน) 

- จุดประสงค์ของการเรียนการสอน (ส่วนมากนิยม

เขียนในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

ซึ่งยังจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) 

จุดประสงค์ส าหรับสื่อความหมาย (information 

objective) 2)จุดประสงค์ส าหรับเตรียมการสอน 

หรือใช้เขียนในแผนการสอน (planning objective) 
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1.1 จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์ 

จุดหมายหรือจุดมุ่งหมาย (aim) มีความหมายกว้างท่ีสุด ไกลท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุด เช่น ความสุขสมบูรณ์ใน

ชีวิตเป็นจุดมมุ่งหมายของทุกๆคน เป็นต้น ส่วนค าว่า เป้าประสงค์ (goal) อาจมีความหมายได้ท้ังรูปธรรมและ

นามธรรม คือ วัตถุหรือสิ่งของท่ีเป็นเป้าประสงค์ (รูปธรรม) หรือการบรรลุ เป้าประสงค์ (นามธรรม) หรือท้ัง 2 

อย่างรวมกัน ค านี้บางแห่งใช้ปนกับจุดหมายหรือจุดมุ่งหมาย (aim) ในกรณีท่ีเป้าประสงค์นั้นเป็นเป้าประสงค์ท่ีไกล

ท่ีสุด ดังนั้นจึงพบว่า ท้ังจุดหมายหรือจุดมุ่งหมาย (aim) และเป้าประสงค์ (goal) จะใช้ในความหมายของจุดมุ่งหมาย

ระดับชาติ ซึ่งเป็นระดับท่ีใหญ่ที่สุด หรือกว้างท่ีสุด และในบางครั้งท าศัพท์ท้ัง 2 ค านี้อาจใช้แทนกันได้ 

 
1.2 ความมุ่งหมาย/เป้าหมาย 

ความมุ่งหมาย (purpose) เป็นค าศัพท์ท่ีใช้ในระดับของสถาบัน เช่น ความมุ่งหมายของการจัดต้ังโรงเรียน

หรือหน่วยงานต่างๆ ส่วน เป้าหมาย (target) เป็นค าศัพท์ท่ีมักจะใช้กับโครงการต่างๆซึ่งจะเน้นถึงปริมาณและ

คุณภาพของผลงานท่ีต้องการ เช่น การอบรมตามโครงการได้ตั้งเป้าหมายให้ได้ผู้ท่ีมีความรู้ตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 

จ านวน 40 คน เป็นต้น ซึ่งความมุ่งหมาย/เป้าหมาย มักนิยมใช้ในการก าหนดเป้าประสงค์หรือผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ในระดับหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับองค์กรทุกระดับ ท่ีเก่ียวข้องจนถึงผู้เรียน 
 

1.3 จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ 

จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ (objective) เป็นค าศัพท์ท่ีใช้ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นระดับย่อยท่ีสุด จึงใช้กับ

หลักสูตรและการเรียนการสอน ค าว่า 'objective" นี้ ในภาษาไทยจะใช้ค าว่า  "จุดมุ่งหมาย" ในระดับหลักสูตร และ 

"จุดประสงค"์ ในระดับการเรียนการสอน ในปัจจุบันมักเขียนก ากับไว้ในระดับรายวิชา หรือในแผนการสอนรายชั่วโมง 
เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจตรงกันก่อนท าการเรียนการสอน และผู้สอนควรจะต้องถือปฏิบัตในการเตรียมการ

สอน ด าเนินการสอน และประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหนึ่งๆแล้ว 

 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ระดับคือ  

2.1 ระดับหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายระดับหลักสูตรมักใช้ค าว่า "จุดมุ่งหมายท่ัวไป" (general objective) ซึ่งจะมีความหมายกว้าง

ท่ีสุด จุดมุ่งหมายท่ัวไปส่วนมากจะเขียนไว้อย่างกว้างๆ และค่อนข้างจะเป็นปรัชญา ซึ่งจะเน้นคุณค่ามากกว่าทาง

จิตวิทยาหรือการเรียนการสอน  

 

ตัวอย่าง ปรัชญาและจุดมุ่งหมายท่ัวไปของหลักสูตร วท.บ. (กายภาพบ าบัด)  
 ปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปรัชญาของหลักสูตร 

ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน มาความเชื่อวา หลักสูตร วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัดนี้ เปนการสรางศิลปะทางกายภาพบ าบัด โดยยึดหลักพื้นฐานทาง วิทยาศาสตรมา
ผสมผสานกันเพื่อสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพแกประชาชน ที่มีความบกพรองในหนาท่ีการท างานของร

างกายและจิตใจ ท่ีเกิดจากโรคหรือภยันอันตรายตางๆ 

 
จุดมุ่งหมายทั่วไป/วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพื่อผลิตนักกายภาพบ าบัดท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  
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1) มีจริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยเฉพาะ

ในดานการปฏิบัติงานรับใชสังคม ตระหนักในบทบาทภาระหนาท่ีของนักกายภาพบ าบัด ในการ

พัฒนาประเทศ และการเปนพลเมืองดีของชาติ 
2) มีความรคูวามเขาใจในวิชาการกายภาพบ าบัด และสามารถใชกระบวนการทางกายภาพบ าบัดและวิชาท่ี

เก่ียวของ ใหเปนประโยชนในการด าเนินการสงเสริม ปองกันรักษา แกไขปญหาทางสุขภาพ และฟนฟู

สมรรถภาพตามเงื่อนไขและขอก าหนดของพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และสามารถประ

ยุกตใชความรกัูบสถานการณจริงในสังคมไดอยางเหมาะสม 
3) สามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน และชุมชนท่ัวไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
4) สามารถประยุกตและดัดแปลงการรักษาทางกายภาพบ าบัดไดตามความจ าเปน และความเหมาะสมของ

สภาพผปูวย สภาพแวดลอม และสถานการณ 
5) มีความสามารถขั้นพื้นฐ านในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอ ยูใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

และประเพณีศิลปวัฒนธรรม และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
6) มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณ สรางสรรคและวิเคราะหในดานขอมูล สนใจใฝรูในวิทยาการและ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย สู

ความเปนสากล 
7) สามารถคนควาหาความรเูพิ่มเติมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสามารถมีสวนรวมในงานวิจัยขั้นตนได

หรือสามารถพัฒนาระดับความรูท่ีมีอยใูหสูงขึ้นได้ 

 
ตัวอย่าง ปรัชญาและจุดมุ่งหมายท่ัวไปของหลักสูตร วท.ม.(กายภาพบ าบัด)  
  พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ถูกก าหนดขึ้นบนแนวคิดท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการของสังคมท่ีตองการบุคลากรทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด ท่ีมีคุณภาพสูงทางดานการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรใูหม ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรูและความช านาญเฉพาะดานและมีศักยภาพสูงในการเรียนรูดวยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อน าความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
จุดมุ่งหมายทั่วไป/วัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
4.3.1 การศึกษาและวิจัยทางกายภาพบ าบัด 
4.3.2 การใหบริการทางคลินิกกายภาพบ าบัดข้ันสูง 
4.3.3 การแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรทูางวิชาการกายภาพบ าบัดข้ันสูง 

 
 
2.2 จุดมุ่งหมายระดับหมวดวิชาหรือรายวิชา 

จุดมุ่งหมายระดับหมวดวิชาหรือรายวิชา มักจะใช้ค าว่า จุดมุ่งหมายเฉพาะ (specific objective) ปกติ

จุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีใช้กับหมวดวิชาหรือรายวิชา มักจะเน้นการประยุกต์หรือน าไปใช้เป็นประการส าคัญ ดังนั้นจึงมัก

เน้นความส าคัญด้านจิตวิทยาหรือการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  
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ตัวอย่างเช่น จุดมุ่งหมายท่ัวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา 475 759 การสอนทางกายภาพบ าบัด 
จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายท่ัวไปของรายวิชา  

ความส าคัญด้านการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด ปรัชญาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ

เรียนรู้ หลักการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด เทคนิคการสอนแบบต่างๆ การวัดและประเมินผลการเรียน

การสอนทางกายภาพบ าบัด และกรณีศึกษา 

จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา 

เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1) อธิบายปรัชญาการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

2) อธิบายจิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และธรรมชาติของความรู้และการแสวงหาความรู้ 

3) อธิบายหลักการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

4) อธิบายหลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

5) วางแผนและเขียนแผนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

6) จัดการเรียนการสอนและประเมินผลด้านการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

 

 

3. ความส าคัญของจุดมุ่งหมาย  

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญมาก เพราะจุดมุ่งหมายจะบอกถึงทิศทางของหลักสูตรว่า

จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในลักษณะใด การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรส่วนมากมักจะกระท าหลังจากท่ีทราบ

ลักษณะสภาพการต่างๆของข้อมูลพื้นฐานแล้ว ว่าควรด าเนินการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของผู้เรียนและ

สังคมอย่างไร เม่ือก าหนดทิศทางของหลักสูตรโดยเขียนเป็นจุดมุ่งหมายแล้ว จุดมุ่งหมายของหลักสูตรก็จะเป็นเคร่ือง

ชี้แนะต่อการจัดหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนดังนี้คือ 1)จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะเป็นแนวทางใน

การจัดเนื้อหาสาระท่ีน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ได้อย่างเหมาะสม 2)เป็นแนวทางให้ครูได้จัดประสบกรณีท่ีเหมาะสม

ใหกั้บผู้เรียน 3) บอกให้ผู้เรียนได้รู้ว่า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ 

4)เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  5)จะบอกให้สาธารณชนได้ทราบว่า 

หลักสูตรนั้นๆมีความต้องการให้ผู้เรียนเก่ียวข้อง หรือด าเนินการอย่างไรบ้างกับทรัพยากรภายในชุมชน 6)เป็น

แนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาว่าควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในลักษณะ

ใด 

 

4. การจัดประเภทจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

นอกจากจะจัดประเภทจุดมุ่งหมายของหลักสูตรออกเป็นระดับต่างๆแล้ว เพื่อความสมดุลในการพัฒนา

ผู้เรียน จึงสมควรท าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดประเภทของหลักสูตรตามลักษณะการจัดประเภทท่ีเสนอไว้โดย บลูม

(Bloom) ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ 1)ทางด้านพุทธพิสัย (cognitive domain) 2)จิตพิสัย(affective 

domain) 3)ทักษะพิสัย (psychomotor domain) 

 
4.1 พุทธิพิสัย 

พุทธิพิสัยเป็นจุดมุ่งหมายท่ีรวมถึงการเรียนรู้ทางด้านความรู้ ความคิด และการแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งตามล าดับ

ความซับซ้อนจากน้อยไปมาดังนี้ 

1) ความรู้ ได้แก่ ให้ความหมายได้ บอกเรื่องราวได้ บอกชื่อได้ ตั้งชื่อเรื่องได้ จับคู่ได้ เขียนเรื่องราวได้ 

กล่าวเป็นข้อความหรือถ้อยค าได้ เลือกได้ เขียนโครงร่างได้ เป็นต้น 
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2) ความเข้าใจ ได้แก่ แยกแยะได้ อธิบายได้ แปลความได้ เปลี่ยนข้อความได้ ให้เหตุผลได้ ขยายความ

ได้ คาดคะเนได้ สรุปความได้ ย่อความได้ อ้างอิงได้ ยกตัวอย่างได้ ท านายได้ เขียนข้อความใหม่ได้ 

3) การน าไปใช้ได้แก่ ปฏิบัติได้ แสดงได้ เตรียมการได้ ผลิตได้ เปลี่ยนแปลงได้ สาธิตได้ ค านวณได้ ใช้

สิ่งต่างๆได้ สัมพันธ์เรื่องราวได้ คิดค้นได้ ท าให้ดูได้ 

4) วิเคราะห์ ได้แก่ แยกแยะได้ แบ่งกลุ่มได้ อ้างอิงได้ แสดงเป็นแผนภาพได้ 

5) สังเคราะห์ ได้แก่ รวบรวมได้ จัดกลุ่มได้ รวมกันได้ ประกอบสิ่งต่างๆได้ สร้างสรรค์ได้ ออกรูปแบบได้ 

อธิบายได้ จัดระเบียบใหม่ได้ ร่างแผนการได้ สร้างใหม่ได้ เขียนใหม่ได้ ย่อความได้ เขียนได้ 

6) ประเมิน ได้แก่ เกิดความซาบซึ้ง เห็นความแตกต่าง เปรียบเทียบได้ สรุปความได้ วิจารณ์ได้ แยกแยะ

ได้ ตัดสินได้ แปลความได้ สัมพันธ์เรื่องราวได้ สรุปย่อได้ 

 

4.2 จิตพิสัย 

จิตพิสัย เป็นจุดมุ่งหมายท่ีรวมถึงการเรียนรู้ทางด้านเจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และความซาบซึ้ง 

ขบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลดังกล่าว แยกออกเป็นล าดับขั้นต่างๆดังนี้คือ 

1) การรับ ได้แก่ สอบถาม ท าตาม ให้ ยึดถือ เลือก บรรยาย ชี้ บอกต าแหน่งท่ีตั้ง บอกชื่อ ตอบ 

2) การมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ได้แก่ ช่วยเหลือก ท าตาม อภิปราย ปฏิบัติ เสนอ อ่าน รายงาน เลือก เขียน 

(ท าด้วยความอยากท าเอง) 

3) การสร้างค่านิยม ได้แก่ ท าให้เสร็จ อภิปราย ท าตาม เริ่ม ร่วมกระท า เชื้อเชิญ ให้ข้อเสนอ อ่าน 

รายงาน มีส่วนร่วม ศึกษา (ท าโดยความรู้สึกนึกคิดของตนเอง) 

4) การจัดระเบียบ ได้แก่ จัด รวม เปรียบเทียบ ชี้ ผสมผสาน สั่งการ เปลี่ยนแปลง จัดระเบียบ 

เตรียมการ สัมพันธ์ สังเคราะห์ 

 

 

4.3 ทักษะพิสัย 

ทักษะพิสัย เป็นจุดมุ่งหมายทางด้านทักษะในการเคลื่อนไหวการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกาย ล าดับของ

ทักษะจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนในการพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

1) ทักษะในการเคล่ือนไหวทางร่างกายได้แก่ การเคลื่อนไหวอย่างไม่ซับซ้อนของอวัยวะต่างๆในร่างกาย 

2) การเคลื่อนไหวท่ีต้องใช้ประสาทรวมๆกัน หมายถึงการประสานงานกันระหว่างประสาทสัมผัส เช่น 

การเห็น การได้ยิน กับการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าเป็นแขนหรือขาเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวตามท่ี

ต้องการ เช่น การรับลูกบอล การเล่นดนตรี 

3) การสื่อสารโดยใช้ท่าทาง ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้สีหน้า ภาษาใบ้ 

4) พฤติกรรมทางด้านภาษา แยกออกจากการพัฒนาจากง่ายๆไปหายากดังนี้ การออกเสียง การสร้าง

เสียงและค า การเปล่งเสียง การประสานระหว่างเสียงและท่าทาง 

 

5. หลักในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ธ ารง บัวศรี (อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท์, 2532) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ 5 

ประการดังนี้ 

1. มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดท าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ควรยึดเอาสาภพและ

ความต้องการของสังคม เป็นรากฐาน ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เช่น ในปัจจุบัน เป็นยุคของข้อ

สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ซึ่งบุคคลท่ีอยู่ในสังคมต้องสามารถประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เป็น

ความรู้ ดังนั้น ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญและกลางเป็นความ
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จ าเป็น การศึกษาภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องของการจักการศึกษาให้คนหมู่มาก เพื่อเป็นเคร่ืองมือติดต่อกัน

กับโลกภายนอกและในด้านอื่นๆ เป็นต้น 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการพื้นฐานของวัยต่างๆของผู้เรียน  

3. สอดคล้องกับหลักการปกครองประเทศ ผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรจะต้องเข้าใจความหมายของ

ระบอบปกครองเหล่านั้นให้ดีก่อนก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยกับ

บุคคลในสังคม 

4.ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายข้ออ่ืน การก าหนดจุดมุ่งหมายนั้นจะต้องให้จุดมุ่งหมายมีความสอดคล้อง

ต่อกันและกันทุกข้อ ไม่มีข้อใดท่ีมีความขัดกัน และถ้าจะให้ดีแล้วจะต้องมุ่งให้มีการส่งเสริมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ร่วมกันอยู่ด้วย 

5. สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง การท่ีต้องจัดเรื่องสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นหัวข้อ ก็เนื่องจาก การ

ตีความหมายของจุดมุ่งหมายท่ีตั้งขึ้นอาจเป็นไปได้หลายแนว เป็นต้นว่า จุดมุ่งหมายเรื่องการเป็นพลเมือง

ดี ผู้ตีความหมายอาจหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง การเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะและการเป็นผู้

อยู่ในศีลในธรรม หรืออาจหมายถึงการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ การหม่ันศึกษาหาความรู้ และ

การร่วมมือในการสร้างเสริมพัฒนาให้แก่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
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