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ช่องทางส าหรับวิ่ง/ลู่วิ่ง

(a racing chariot, from which is derived a racetrack, or a course to be run)

Currere

Curriculum

แนวทางส าหรับการเรียนรู้ (a course of study)



ตามอักษรย่อ  SOPEA

1. Curriculum as Subject and Subject Matter 

หลักสูตร คือ  รายวิชาหรือเนื้อหาที่เรียน

2. Curriculum as Objectives   

หลักสูตร คือ จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ
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3. Curriculum as Plan 

หลักสูตร คือ  แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์
ท่ีคาดหวังแก่ผู้เรียน

4. Curriculum as Learners Experiences

หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน

5. Curriculum as Educational Activities

หลักสูตร คือ  กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน
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1. Curriculum as Subject and Subject Matter : หลักสูตรคือ
รายวิชาหรือเนื้อหาที่เรียน

หลักสูตรเป็นรายวิชาหรือเนื้อหาที่เตรียมให้ผู้เรียนในระดับการศึกษา
ต่างๆนักการศึกษาที่ให้ความหมายหลักสูตรในลักษณะนี้  คือ 

Boobbitt “หลักสูตร   หมายถึง  รายการที่สร้างประสบการณ์ในทุก
อย่างที่เด็กและเยาวชนจะต้องท าและจะต้องประสบ ท าให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถเพ่ือจะท าส่ิงต่างๆ ให้ดีขึ้นและเหมาะสมส าหรับด ารงชีวิตใน
วัยผู้ใหญ่”

Good (1973, p. 154) “หลักสูตร คือ กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมี
ระบบหรือล าดับวิชาที่บังคับ ส าหรับการจบการศึกษาหรือเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรในวิชาหลักๆ”
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2. Curriculum as Objectives : หลักสูตร คือ จุดมุ่งหมายท่ี
ผู้เรียนพึงบรรลุ

หลักสูตรในความหมายนี้ หมายถึง สิ่งท่ีผู้เรียนต้องเรียนทั้งใน
และนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายและจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้
นักการศึกษาที่ให้ความหมายน้ี  ได้แก่  

Lavatelli and others “หลักสูตรเป็นชุดของการเรียนและ
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก ซึ่งโรงเรียนวางแผนไว้เพ่ือให้เด็กบรรลุถึง
จุดหมายของการศึกษา”

Johnson “หลักสูตรเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้หรือ
สามารถท าได้ หลักสูตรคือ ผลท่ีออกมาไม่ใช่ส่ิงที่เกิดข้ึน เป็นความ
คาดหวังหรือความตั้งใจ”

หลักสูตรในความหมายนี้ หมายถึง สิ่งท่ีผู้เรียนต้องเรียนทั้งใน
และนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายและจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้
นักการศึกษาที่ให้ความหมายน้ี  ได้แก่  

Lavatelli and others “หลักสูตรเป็นชุดของการเรียนและ
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก ซึ่งโรงเรียนวางแผนไว้เพ่ือให้เด็กบรรลุถึง
จุดหมายของการศึกษา”

Johnson “หลักสูตรเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้หรือ
สามารถท าได้ หลักสูตรคือ ผลท่ีออกมาไม่ใช่ส่ิงที่เกิดข้ึน เป็นความ
คาดหวังหรือความตั้งใจ”
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3. Curriculum as Plan หลักสูตร คือ  แผนส าหรับจัดโอกาส
การเรียนรู้หรือประสบการณท่ี์คาดหวังแก่ผู้เรียน

หลักสูตรในความหมายน้ี เน้นการแสดงเก่ียวกับจุดหมายหรือ
วัตถุประสงค์การออกแบบหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล  
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติ  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและพฤติกรรมตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  นักการศึกษาท่ีให้
ความหมายน้ีคือ 

Saylor & Alexander “หลักสูตรเป็นแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้
ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายท่ีวางไว้  โดยมี
โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

Taba หลักสูตร คือ แผนการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย จุดประสงค์และ
จุดหมายเฉพาะการเลือกและการจัดเน้ือหา วิธีการจัดการเรียน การสอนและ
การประเมินผล
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4. Curriculum as Learners Experiences : หลักสูตร คือ 
ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน
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มุมมองของหลักสูตรในความหมายน้ี คือ เน้นความส าคัญท่ี
ประสบการณ์ท่ีจัดให้ผู้เรียน  โดยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ  

wheeler “หลักสูตรเป็นประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้รับทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านร่างกาย 
สังคม  ปัญญา และจิตใจ



5. Curriculum as Educational Activities : หลักสูตร คือ  
กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน

หลักสูตรในความหมายนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จัดให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  

Trump and Miller “หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ที่เตรียมการไว้และจัดให้แก่นักเรียนโดย
โรงเรียนหรือระบบโรงเรียน
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หลักสูตร คือ สิ่งท่ีสอนในโรงเรียน
หลักสูตร คือ ชุดของวิชา
หลักสูตร คือ เนื้อหา
หลักสูตร คือ โปรแกรมการเรียน
หลักสูตร คือ ชุดของสื่อการเรียนรู้
หลักสูตร คือ ล าดับของกระบวนวิชา
หลักสูตร คือ ชุดของจุดประสงค์ท่ีน าไปปฏิบัติ
หลักสูตร คือ กระบวนวิชาท่ีเรียน
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- หลักสูตร คือ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ การแนะแนว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

- หลักสูตร คือ สิ่งท่ีใช้สอนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้จัด

- หลักสูตร คือ ทุกส่ิงท่ีก าหนดข้ึนโดย
บุคลากรในโรงเรียน
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ทาบา (Taba) : หลักสูตรคือ แผนการเรียนท่ีประกอบด้วย
จุดประสงค์และ จุดมุ่งหมายเฉพาะ การเลือกและการจัดเนื้อหา 
วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผล

โบแชมพ์ (Beauchamp) : หลักสูตรคือ แผนที่เขียนไว้อย่าง
ชัดเจนเพ่ือบอกขอบเขตและการจัดโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียน 
ซ่ึงประกอบด้วย

1. ข้อความท่ีกล่าวถึงแนวทางในการวางแผนการเรยีนการ
สอน

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. เน้ือหาสาระทีส่อดคล้องกับจุดมุง่หมาย
4. ระบบแนวทางการประเมินคุณค่าของหลักสูตร
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เซเลอร์และอเลคซานเดอร์ (Saler & Alexander) :
หลักสูตร เป็นแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายท่ีวางไว้
โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

สุมน อมรวิวัฒน์ : หลักสูตรคือ แนวก าหนด
ประสบการณ์ทั้งมวลท่ีมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษา 
ทั้งในแง่วิชาการและพัฒนาทุกด้าน ครอบคลุมถึงการก าหนด 
กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีฝึกอบรมเด็กในชั้นเรียน
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เอกวิทย์ ณ ถลาง : หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์
ทั้งหมดที่จัดให้กับเด็กได้เรียนเนื้อหาวิชา ทัศนคติ แบบ
พฤติกรรม กิจวัตร ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ฯลฯ เม่ือประมวลกันเข้า
แล้วก็จะเป็นประสบการณ์ท่ีเข้าไปในการรับรู้ของเด็ก

กรมวิชาการ : หลักสูตรไว้ว่า คือข้อก าหนดว่าด้วย
จุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระในการวัดผลการ
เรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
เจตคติและพฤติกรรมตามที่ก าหนดในจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา
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สรุปความหมายของหลักสูตรจากลักษณะที่เป็นรูปธรรม
ที่สุดสู่ นามธรรมที่สุด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1. หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร
2. หลักสูตรในฐานะที่เป็นรายวิชาและเนื้อหาวิชา
3. หลักสูตรในฐานะที่เป็นแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้

หรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่คาดหวังให้แก่ผู้เรียน
4. หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
5. หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางการเรียนรู้
6. หลักสูตรในฐานะที่เป็นมวลประสบการณ์
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กลุ่มที่ 1 : หลักสูตร หมายถึง แผน ประสบการณ์การเรียน มอง
หลักสูตรในลักษณะท่ีเป็นเอกสารหรือโครงการศึกษาท่ีถาบันการศึกษา
ได้จัดวางแผนไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแผน   หรือโครงการท่ี
ก าหนดไว้   ซึ่งรวมถึงรายวิชา  เน้ือหาวิชา   กิจกรรมการเรียน การ
สอนและการประเมินผล

กลุ่มที่ 2 : หลักสูตร  หมายถึง ประสบการณ์การเรียนของผู้เรียน
ท่ีสถาบันการศึกษาจัดให้  ซึ่งรวมถึงแผนประสบการณ์การเรียน  การ
น าหลักสูตรไปใช้  หลักสูตรประกอบด้วยเป้าหมาย   และจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ  ซึ่งบ่งถึงการเลือก การจัดเน้ือหาและแสดง ถึงการเรียนการ
สอน รวมทั้งการประเมินผลด้วย 

ความหมายของหลักสูตร จ าแนกตามแนวคิดของนักการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
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บทบาทส าคัญของหลักสูตร

ทุกระดับของการศึกษา

หลักสูตร  ระบุส่ิงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน และแนวทางจัด
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์  

หลักสูตร  เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการสร้างบ้าน ส่วนการ
สอนเป็นกระบวนการหรือวิธีการ   

หลักสูตร  ระบุส่ิงที่จะสอนในโรงเรียน ระบุส่ิงที่ผู้เรียนควรจะ
เรียนรู้ Krudam@hotmail.com 17



1. เป็นเอกสารของทางราชการ เพ่ือให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาได้ปฏิบัติตามและเข้าใจตรงกัน

2. เป็นแผนการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3. เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ
4. เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของ

ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
5. เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
6 .เป็นตัวก าหนดลักษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคต และเป็น

เคร่ืองชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
7. เป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

บริหารงานตามนโยบายของการจัดการศึกษาKrudam@hotmail.com 18

ความส าคัญของหลักสูตร



ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี

1. ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา

2. ตรงตามลักษณะของการพัฒนาการของเด็กในวัยต่าง ๆ

3. ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และเอกลักษณ์ของชาติ

4. มีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอท่ีจะช่วย
ให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และมีพัฒนาการในทุกด้าน
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ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)

5. สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน คือ จัดวิชาทักษะและ
วิชาเน้ือหาให้ เหมาะสมกันในอันท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญงอกงามทุก
ด้าน

6. หลักสูตรท่ีดี ควรส าเร็จขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อ
จะได้ผลดี ควรจัดท าเป็นรูปคณะกรรมการ

7. หลักสูตรที่ดี จะต้องยืดหยุ่น ได้ตามสภาพการณ์ต่าง ๆ เช่น

7.1 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

7.2 ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติKrudam@hotmail.com 20



7.3 ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันแสดง
ลักษณะของสังคม

7.4 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

7.5 ความเปลี่ยนแปลงทางปรัชญาการศึกษา

7.6 ความเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทาง
จิตวิทยา

7.7 ความเปลี่ยนแปลงในจุดประสงคข์อง
การศึกษา Krudam@hotmail.com 21

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



7.8 วิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม และภาวะความ
เป็นอยู่ของสังคมท่ีเปล่ียนไป ระบบการปกครองประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง

7.9 ความเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การบริหาร
การศึกษา อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา วิธีสอนและการประเมินผลการศึกษา

8. หลักสูตรท่ีดีจะต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อเนื่องกันไป และ
จะต้องเรียงล าดับความยากงา่ยไมใ่ห้ขาดตอนจากกัน

9. หลักสูตรท่ีดีจะต้องเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นท่ีจ าเป็น
ของเด็ก Krudam@hotmail.com 22

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



10. หลักสูตรท่ีดีจะต้องเป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวันของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
ชีวิต และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

11. หลักสูตรท่ีดีย่อมส่งเสริมให้เดก็เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ความคิดริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต

12. หลักสูตรที่ดี จะต้องส่งเสริมให้เด็กท างานเป็นอิสระ และ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อพัฒนาให้รู้จักการอยู่ร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตย Krudam@hotmail.com 23

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



13. หลักสูตรที่ดีย่อมบอกแนวทางวิธีสอน และอุปกรณ์สื่อ
การสอนประกอบเนื้อหาสาระที่จะสอนไว้อย่างเหมาะสม

14. หลักสูตรที่ดีย่อมมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
ทราบข้อบกพร่องในอันที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

15. หลักสูตรที่ดีจะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และมีโอกาส แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหา
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติKrudam@hotmail.com 24

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



16. หลักสูตรที่ดี ต้องส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา

17. หลักสูตรที่ดีต้องจัดประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อ
ชีวิตของเด็ก

18. หลักสูตรที่ดี ต้องจัดประสบการณ์และกิจกรรมหลาย 
ๆ อย่าง เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกอย่างเหมาะสมตามความ
สนใจ ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล
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ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



19. หลักสูตรท่ีดีจะต้องวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมแก่การ
น าไปปฏิบัติและสะดวกแก่การวัดและประเมินผล

20. หลักสูตรท่ีดี จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น ๆ 
ไว้อย่างชัดเจน สามารถท่ีจะน าไปใช้ปฏิบัตไิด้จริง

21. หลักสูตรที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นได้ดี สามารถปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ เหตุการณ์เร่ืองราว ความต้องการ และ
ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น Krudam@hotmail.com 26

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



22. หลักสูตรที่ดีจะต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ พื้นฐานทางปรัชญา พ้ืนฐานทางด้าน
จิตวิทยา พ้ืนฐานทางสังคม พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษา

23. หลักสูตรที่ดีจะต้องเป็น หลักสูตรที่ใช้ได้ดีในระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น และควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาใหม่ทุกระยะ
ของการใช้งาน
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ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี (ต่อ)



องค์ประกอบของหลักสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง ส่วนที่อยู่
ภายใน และประกอบกันเข้าเป็นหลักสูตร เป็นส่วนส าคัญท่ี
จะท าให้ความหมายของหลักสูตรสมบรูณ์ เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลและการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
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ไทเลอร์ กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตรว่า 
ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ประการคือ

1. จุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดผล

2. ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้จุดมุ่งหมาย
บรรลุผล

3. วิธีการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้การสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

4. การประเมินผล เพ่ือตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้
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ทาบา กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่า
ประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ

2. เน้ือหาและจ านวนชั่วโมงสอนแตล่ะวชิา

3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. วิธีการประเมินผล
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วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ กล่าวว่า หลักสูตรจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังน้ี

1. จุดหมายและจุดประสงค์ 
1.1 จุดหมาย เป็นส่ิงที่ก าหนดไว้กว้าง ๆ เน้นคุณลักษณะที่

คาดหวังของผู้เรียน
1.2 จุดประสงค์ เป็นส่ิงที่ก าหนดเฉพาะเร่ืองในระดับกลุ่มวิชา 

กลุ่มประสบการณ์ และรายวิชา

2. เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 
2.1 เน้ือหาสาระ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตาม

จุดประสงค์
2.2 ประสบการณ์ เป็นการก าหนดคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม 

อันพึงปรารถนา ให้ผู้สอนได้น าไปพิจารณาตัดสินใจสร้างเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพ ผู้เรียนและชั้นเรียนKrudam@hotmail.com 31



3. การน าหลักสูตรไปใช้  เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มีการ
ปรับปรุงตลอดเวลาของการใช้หลักสูตร ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ และมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ

4. การประเมินผล  เป็นการตรวจสอบสัมฤทธ์ิผลของ
หลักสูตร ค้นหาสาเหตุของสิ่งที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
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สุนีย์ ภู่พันธ์ กล่าวว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญคือ

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. เน้ือหา 

3. การน าหลักสูตรไปใช้

4. การประเมินผลหลักสูตร
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ประเภทของหลักสูตร 

การก าหนดประเภทของหลักสูตรขึ้นอยู่กับการ
ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอน และ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม การจะเลือกใช้หลักสูตรประเภท
ใด  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์    จุดหมายปลายทางของการจัด
การศึกษาแต่ละประเภทและระดับการศึกษาเป็นส าคัญ แบ่งได้
ดังนี้

1. หลักสูตรท่ียึดเอาสาขาวิชาและเนื้อหาวิชาเป็นหลัก

2. หลักสูตรที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นหลัก

3. หลักสูตรที่ยึดเอากระบวนการทางทักษะเป็นหลัก
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หลักสูตรประเภทที่ยึดเอาสาขาวิชาและเนื้อหาวิชาเป็นหลัก

Krudam@hotmail.com 35

1. หลักสูตรแยกรายวิชาหรือเนื้อหาวิชา : จะ
แบ่งแยกรายวิชาออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้เห็นรายวิชาและเนื้อหา
สาระเฉพาะอย่าง เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนได้รับความรู้เพียงอย่าง
เดียว และความรู้นั้นเกิดจากการท่องจ าเป็นส าคัญ  ผู้เรียนจะ
น าไปวิเคราะห์หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  เพราะไม่มีเวลา
ฝึกฝนทางด้านอื่นๆ นอกจากการท่องจ า หลักสูตรประเภทนี้ใช้
มาเป็นเวลานาน บางแห่งก็ยังใช้อยู่



หลักสูตรประเภทที่ยึดเอาสาขาวิชาและเนื้อหาวิชาเป็นหลัก(ต่อ)

2. หลักสูตรสหพันธ์หรือหลักสูตรสัมพันธ์วิชา เป็น
หลักสูตรที่พัฒนาจากหลักสูตรแยกรายวิชาด้วยการรวมเอาส่วนท่ี
เหมือนกันทั้งในด้านลักษณะของวิชา  คุณค่าและความส าคัญของวิชา
และในส่วนที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกัน

3. หลักสูตรหลอมรวมวิชา เป็นหลักสูตรท่ีน าเอาวชิาที่มี
ความใกล้เคียงกันมาหลอมรวมกัน แล้วจัดข้ึนเป็นรายวิชาใหม่  เช่น 
วิชาสัตว์ศาสตร์กับวิชาพืชศาสตร์ หลอมรวมกันแล้วเป็นวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรการหลอมรวมวิชาจะมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่น  
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้พ้ืนฐาน ความรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมและตามความ
ต้องการของผู้เรียน Krudam@hotmail.com 36



4. หลักสูตรแกนวิชา เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือการ
รวบรวมเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ให้มีความสัมพันธ์และ
ผสมผสานกัน แต่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นวิชาหลักหรือวิชาแกน  
วิชาหลักนั้นเป็นวิชาที่ผู้เรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้เพื่อการ
เรียนรู้พื้นฐานวิชาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเอง

Krudam@hotmail.com 37

หลักสูตรประเภทที่ยึดเอาสาขาวิชาและเนื้อหาวิชาเป็นหลัก(ต่อ)



หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก

1. หลักสูตรที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นหลักสูตร
ที่ว่าด้วยหลักการที่ว่า มนุษย์ทุกคนจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
ในการจัดท าหลักสูตร  จึงก าหนดให้ค านึงถึงความต้องการและ 
ความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในหนึ่งวิชาอาจจะมีหลักสูตรที่
แตกต่างกันออกไปทั้งในด้านเนื้อหา และกิจกรรมการเรียน คือ 
หลักสูตร จะมีการจัดเนื้อหา การจัดกิจกรรม หรือสื่อการเรียน
หลายชนิด รวมทั้งครูผู้สอน
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หลักสูตรท่ียึดผู้เรียนเป็นหลัก(ต่อ)

2. หลักสูตรประสบการณ์ ใช้กันมากในการจัดหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา  หลักสูตรประเภทนี้อยู่บนพื้นฐานท่ีประสบการณ์ที่
ผู้เรียนได้รับมา ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนได้  การจัดการหลักสูตรจึง
เป็นการจัดเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และให้
ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา

3. หลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรท่ีนักพัฒนา  ได้
น ามาใช้ในหลักสูตรประถมศึกษาด้วยการมุ่งหวังว่าประสบการณ์ท่ีจัดไว้
ในหลักสูตร  เป็นการท าให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในการด ารงชีวิต  การจัด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เห็นสมควรให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ
สร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งข้ึนKrudam@hotmail.com 39



3. หลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่นักพัฒนา  
ได้น ามาใช้ในหลักสูตรประถมศึกษาด้วยการมุ่งหวังว่า
ประสบการณ์ที่จัดไว้ในหลักสูตร  เป็นการท าให้ผู้เรียนได้น าไปใช้
ในการด ารงชีวิต  การจัดประสบการณ์ใน$การเรียนรู้ที่
เห็นสมควรให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น
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หลักสูตรท่ียึดเอากระบวนการทางทักษะเปน็หลัก

หลักสูตรประเภทนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของกระบวน
การเรียน  ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน
อย่างมีระบบ เช่น  การจัดหลักสูตรทักษะทางคณิตศาสตร์ และ
หลักสูตรทักษะทางวิทยาศาสตร์  ยึดการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
ด้วยการให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้าความรู้ และฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็น
ทักษะ  การก าหนดหลักการและความรู้ให้กับผู้เรียนจะเป็นเพียง
การเสนอแนวทางเท่านั้น  ส่วนผลการปฏิบัติและการฝึกฝนจะ
ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบส่ิงใหม่ๆ เอง ดังนั้นหลักสูตร
กระบวนการทางทักษะจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีทักษะใน
การเรียนและสามารถควบคุมตนเองได้Krudam@hotmail.com 41



1. หลักสูตรรายวิชา 
2.หลักสูตรแบบหมวดวิชา 

3.หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม
4.หลักสูตรแบบกิจกรรมและ

ประสบการณ์
5.หลักสูตรแบบแกนวิชา

6.หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
7.หลักสูตรแบบสว่นบุคคล

รูปแบบของหลักสูตรมีอยู่ 7 ประการ



1. หลักสูตรรายวิชา 
เป็นรูปแบบหลักสูตรด้ังเดิม โดยเน้น เนื้อหา

สาระซึ่งลักษณะหลักสูตรแบบนีมุ้่งใหผู้้เรียนได้เข้าใจ
เนื้อหาสาระซึ่งลักษณะหลักสูตร รายวิชาจะมีลักษณะ
ดังน้ี 

1.1 เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาจะแยกจากกัน 
เช่น วิชาเลขคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

1.2 แต่ละวิชาจะมีล าดับของเนื้อหาสาระ มี
ขอบเขตของความรู้ที่เรียงล าดับความ ยากง่ายและไม่
เกี่ยวโยงถึงวิชาอื่นๆ Krudam@hotmail.com 43



1.3 วิชาแต่ละวิชา ไม่ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้นั้นกับการปฏิบตัิใน สถานการณ์จริง 

1.4 การเลือกเน้ือหาสาระ และการจัดเนื้อหาสาระ 
โดยยึดคุณค่าท่ีมีอยู่ในตัวของเร่ืองท่ีสอนนั้น โดยมีแนวคิด
ว่าผู้เรียนสามารถน าเอาไปใช้เม่ือต้องการ
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ข้อดีของหลักสูตรรายวิชา 
1. ท าให้ทุ่นเวลาสอน เพราะการสอนเป็นไปอย่าง

รวดเร็วตามล าดับของเน้ือหาวชิา 
2. สะดวกกับครูและผู้จัดหลักสูตร เพราะครูจะใช้

ความรู้ท่ีมีอยู่เลือกเน้ือหาท่ีตนคิดว่าส าคัญและจ าเปน็มา
สอน 

3. การวัดผลง่ายและสะดวก เพราะจัดล าดับเน้ือหา
ไว้แล้ว 

4. มีความต่อเนื่องของเน้ือหาดี ความรู้ใหม่จะ
สัมพันธ์กับความรู้เก่า 
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5. ถ้าปรัชญาการศึกษาเน้นการถ่ายทอดความรู้ 
หลักสูตรแบบนี้จะสนองตอบได้ดี ท่ีสุด 

6. สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ดี 
7. ช่วยท าให้เด็กเจริญเติบโตทางสติปัญญา
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ข้อจ ากัดของหลักสูตรรายวิชา 

1. ความมุ่งหมายแคบเพราะเน้นวิชาการ ไม่ได้เน้น
พัฒนาการด้านอ่ืนของนักเรียน 

2. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ยาก เพราะการ
ด ารงชีวิตประจ าวันต้องอาศัยหลายวิชา มาผสมผสานกัน 

3. นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาความคิด ขาด
ความเป็นอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดได้ยาก 
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2. หลักสูตรแบบหมวดวิชา
เป็นหลักสูตรท่ีก าหนดเนื้อหาวิชาไว้กว้างๆ โดยน า

ความรู้ในกลุ่มวิชาผสมผสานกันเข้า เป็นหมวดวิชา
เดียวกัน เช่น 

- หมวดสังคมศึกษา รวมเอาวิชาภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม เข้าด้วยกัน 

- หมวดวิทยาศาสตร์ รวมเอาวิชาเคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์เข้าด้วยกัน 

- หมวดคณิตศาสตร์ รวมเอาวิชาเลขคณิต พีชคณิต 
เรขาคณิตเข้าด้วยกัน 
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ข้อดีของหลักสูตรแบบหมวดวิชา 

1. ท าให้คล่องตัวในการบริหารหลักสูตร เพราะใน
หมวดวิชาหน่ึงๆ สามารถเช่ือมโยง กันได้สะดวก 

2. สามารถน าผลจากการผสมผสานความรู้ไปใช้
ชีวิตประจ าวันได้

3. ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดได้ง่ายข้ึน 
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ข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบหมวดวิชา

1. ในการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายของหลักสตูรแบบ
นี้ท าได้ยาก เพราะต้องอาศัยครู ผู้ช านาญการและรอบรู้จึง
จะบรรลุผลได้ 

2. ยังมีความมุ่งหมายที่เปน็วิชาการ ขาดการพัฒนา
ด้านอื่นๆ 

3. ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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3. หลักสูตรเพื่อชีวิตสังคม
เป็นหลักสูตรท่ีสร้างขึ้นโดยยึดสังคมเป็นหลัก โดย

ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็น
พ้ืนฐาน ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใชใ้นชีวิตประจ า วันได้ โดยยึดหลักปรัชญาพิพัฒนาการ
นิยม John Dewey
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ข้อดีของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
1. เป็นความพยายามในการเอาประสบการณ์ทางสังคม

มาให้ผู้เรียนศึกษาความซับซ้อน และความเป็นจริงของสังคม 
2. ท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับขณะเรียน เพ่ือการปรับตน

ในสถานการณ์จริงท่ีจะเชื่อมโยง ไปสู่สังคมในอนาคต 
3. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ทันกับความ

เปล่ียนแปลงของสังคม 
4. มุ่งส่งเสริมการเรียนแบบ Active Learning คือ การ

ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
มากท่ีสุด 

5. เป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนชุมชน
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ข้อจ ากัดของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 
1. อาจท าให้เน้ือหาวิชาขาดความสมบูรณ์ และ

สาระส าคัญของเน้ือหาวิชาไป เพราะเน้นความสนใจของ
ผู้เรียนมากกว่า 

2. การผสมผสานและการจัดหมวดหมู่ของ
ประสบการณ์ยังเป็นปัญหา ถ้าผู้จัดไม่ทราบว่ากิจกรรม
หรือประสบการณ์ใดจะมีคุณค่ามากท่ีสุด 

3. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อาจท าได้เพียง
บางส่วน

4. การจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท าได้ยาก
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5. หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ์

เป็นรูปแบบของหลักสูตรท่ีสร้างขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อบก
พร่องของหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหาวิชา การจัดหลักสูตรน้ียึด
หลักการที่ว่า ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่ค านึงถึงประสบการณ์ที่
มีประโยชน์ และมีการวางแผนร่วมกัน การท ากิจกรรมเน้น
การแก้ปัญหา โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนา
การนิยม น่ันคือผู้เรียนจะ ต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ลงมือ
กระท า วางแผนด้วยตนเอง เป็นการเรียนโดยการลงมือ
กระท า
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ข้อดีของหลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ์ 
1. เป็นหลักสูตรท่ีเน้นประสบการณ์เป็นส าคัญ ผู้เรียน

มีประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน และการ

เลือกกิจกรรมการเรียน 
3. ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งท่ีตนถนัด สนใจ และคิดว่าเป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของตน 
4. ผู้เรียนและผู้สอนมีโอกาสท างานร่วมกนัอย่าง

ใกล้ชิด 
5. เป็นหลักสูตรท่ียอมรับว่าผู้เรียนเป็นบคุคลส าคัญ 
6. กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอน Krudam@hotmail.com 55



ข้อจ ากัดของหลักสูตรท่ียึดกิจกรรมและประสบการณ์ 
1. ถ้าผู้สอนและบุคลากรต่างๆ ขาดความเข้าใจในปรัชญา

ของหลักสูตรแล้ว จะท าให้ขาดการวางแผนและการด าเนินการที่
ดี 

2. ถ้าสอนขาดความเข้าใจในจิตวิทยาการสอนและ
พัฒนาการของผู้เรียนแล้วจะท าให้ เกิดปัญหาในการบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

3. ถ้าขาดอุปกรณ์ ห้องเรียนไม่พร้อม จะท าให้เกิดปัญหา
ได้ 

4. ถ้าครูผู้สอนขาดความกระตือรือร้น และไม่มีความคิด
ริเริ่มแล้ว การสอนแบบเน้น รายวิชาจะได้ผลดีกว่า
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6. หลักสูตรแบบแกน
หลักสูตรแบบแกน มีลักษณะดังน้ี 
1. มีสัดส่วนของวิชาตามความต้องการของผู้เรียนครบทุก

คน 
2. มีวิชาร่วมท่ีทุกคนต้องเรียน เช่น ภาษา สังคมศึกษา 
3. เน้ือหาวิชาเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาโดยน าวิชา

ต่างๆ รอบๆ แกนมาใช้ 
4. มีการจัดเวลาการเรียนส าหรับแกนกลางประมาณ 2-

3 คาบ โดยให้ครูท่ีเป็น แกนกลางหรือครูอืน่ๆ มาช่วยจัด
กิจกรรม 

5. กระตุ้นให้ครูร่วมวางแผนการเรียนร่วมกับนักเรียน 
6. มีการแนะแนวให้ผู้เรียนKrudam@hotmail.com 57



ข้อดีของหลักสูตรแบบแกน 

1. วิธีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรนี้ช่วยให้ครูและ
นักเรียนในชั้นมีความสนิทสนมกัน มากข้ึน

2. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเต็มที่ และสามารถทราบ
จุดมุ่งหมายของการเรียนดีข้ึน 

3. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียน ได้วางแผน 
เก็บข้อมูล แก้ปัญหา และ ประเมินผลด้วยตนเอง
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4. ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาท่ีตนเองมีความสนใจ โดยท่ี
ปัญหานั้นๆ อาจเป็นปัญหาของ ตนเอง หรือปัญหาของ
สังคมก็ได้ 

5. การใช้ช่วงเวลาเรียนยาวนานกว่าปกติ ท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมท่ีมีค่าได้อย่างกว้างขวาง 

6. สภาพการเรียนการสอนแบบมีปัญหาเป็น
แกนกลาง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ รวมทั้งทักษะทาง
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ข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบแกน

1. ต้องใช้อุปกรณ์และเอกสารประกอบการสอนมาก 
2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีแก้ปญัหา อาจท าให้ได้รับ

การวิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายกว่า และท าให้เสียเวลา 
3. การสอนแบบแก้ปญัหาเป็นการสอนท่ียาก ครูต้อง

มีความรู้ดี เตรียมการสอน วาง แผนการสอนท่ีดี และต้อง
ใช้อุปกรณ์มาก 

4. ครูต้องใช้เวลามากในการวางแผนร่วมกับครูคนอ่ืน 
ท าให้ยากแก่การปรึกษาหารือ กัน
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7. หลักสูตรแบบเอกัตบคุคล เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึน
เพ่ือสนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละ
คน การจัดหลักสูตรแบบนี้ท าให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถ และอัตราเร็วของแต่ละคน มี โอกาสเลือก
ได้มาก ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลักปรัชญา สวภาพนิยม (Existentialism) 
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8. หลักสูตรแบบส่วนบุคคล เป็นหลักสูตรท่ีครูและ
นักเรียนวางแผนร่วมกัน ตามความเหมาะสมและความ
สนใจของผู้เรียน เรียกว่า “สัญญาการเรียน” เพ่ือส่งเสริม
และดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้มากท่ีสุด เท่าที่
จะมากได้ ท าให้เกิดความยุติธรรมทางการศึกษามากข้ึน 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน มีทางเลือก
กิจกรรมการเรียนหลายด้าน เป็นการศึกษาท่ีประกันได้ว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง สอดคล้องกับความต้องการ 
ความสามารถ ความสนใจของตนเองและชุมชน เป็นการ
จัดหลักสูตรโดยยึดหลักปรัชญาสวภาพนิยม 



9.หลักสูตรบูรณาการ

เป็นหลักสูตรท่ีรวมประสบการณ์ในการเรียน โดย
ผู้ท าหลักสูตรคัดเลือกตัดตอนมาจากหลายๆ สาขาวิชา มา
จัดเข้าเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ท่ีต่อเนื่อง มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต และ
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้เน้นท่ี
ตัวผู้เรียนและปัญหาทางสังคมเป็นหลัก
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ข้อดหีลักสูตรบูรณาการ

1. มีความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสูงสุด ท าให้เกิดการ
ผสมผสานทางด้านการเรียนรู้และเนื้อหาวิชา

2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง จึงสามารถน าสิ่งที่เรียน
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้มาก

3. เนื้อหาผสมผสานกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
หลายรูปแบบ ท าให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคม
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ข้อดีหลักสูตรบูรณาการ

4. มีการคัดเลือกเนื้อหาอย่างรอบคอบ และการเรียบเรียง
ประสบการณ์อย่างดี ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

5. ส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาทั้ง
ผู้เรียนและครูผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา คุณลักษณะต่าง ๆ ในตนเองและส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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ข้อจ ากัดหลักสูตรบูรณาการ

1. การบูรณาการเนื้อหาและประสบการณ์ท าได้ดีใน
ระดับชั้นประถมศึกษา แต่ในระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่าท าได้
ยาก

2. เป็นหลักสูตรที่ยากแก่การสอน ดังนั้นครูผู้สอนต้องมี
ความรู้ ความสามารถที่ดีพอ ต้องมีการเตรียมการสอนอย่างดี
และตระหนักถึงความส าคัญของหลักการบูรณาการ

3. ต้องใช้สื่อการเรียนรู้หลายอย่าง
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ข้อจ ากัดหลักสูตรบูรณาการ

4. ความกว้างขวางของหลักสูตร อาจท าให้ผู้เรียนไม่มี
ความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาที่เรียน นอกจากนั้นหากครูผู้สอนไม่เก่ง
พออาจท าให้ผู้เรียนมองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ

5. ครูผู้สอนมักอาจสอนไม่ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนหรือ
มักสอนแยกวิชาตามความเคยชิน ท าให้ขาดความเป็นบูรณาการ
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การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าหลักสูตร
เดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการ
สร้างเอกสารอื่นๆ ส าหรับนักเรียนด้วย
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ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร

เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์  กล่าวว่า  การพัฒนาหลักสูตร
หมายถึงการท าหลักสูตรที่มีอยูแ่ล้วให้ดีข้ึน  หรือการจัดท าหลักสูตร
ข้ึนมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานเลย  ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิตเอกสารต่าง  ๆ  ส าหรับผู้เรียนด้วย

นอกจากค าว่าการพัฒนาหลักสูตรแล้ว  ยังมีค าอื่นท่ีมี
ความหมายใกล้เคียงกัน  หรือท านองเดียวกัน  หรือแตกต่างกันเพียง
รายละเอียดที่ต้องการเน้น  เช่น  การปรับปรุงหลักสูตร  (Curriculum  
Improvement)  การสร้างหลักสูตร  (Curriculum  Construction)  การ
วางแผนหลักสูตร  (Curriculum  Planning)  การออกแบบหลักสูตร  
(Curriculum  Design)  และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  (Curriculum  
Change)  เป็นต้น Krudam@hotmail.com 69



ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมาย  2  แนว  ดังนี้

1.  การปรับปรุงหลักสูตร  หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขที

ละเล็กละน้อยเรื่อยไป  เป็นการปรับปรุงในส่วนปลีกย่อย  แต่

โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเดิม

2.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง

ขนาดใหญ่มุ่งให้เกิดสิ่งใหม่ในหลักสูตรทั้งหมด  หรือเป็นการ

สร้างหลักสูตรใหม่
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หลักการพัฒนาหลักสูตร

1.  “การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน” 
เพราะหลักสูตรสร้างขึ้นเพ่ือใช้กับคน  การสร้างหลักสูตรก็คือ
การสร้างคน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็คือการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคน  เมื่อเป็นเช่นนี้นักพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการกระท าใด  ๆ  ไม่ว่าต่อส่วนใดหรือทุก
ส่วนของหลักสูตรย่อมหมายถึงกระท าต่อคน  นักพัฒนา
หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าคน  (ผู้เรียน)  เป็นอย่างไร  
มีสภาพธรรมชาติอย่างไร  มีความสนใจความต้องการอย่างไร

หลักการนี้จะช่วยในการพัฒนาหลักสูตร  โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและกระบวนการเรียนการสอนKrudam@hotmail.com 71



หลักการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)

2.  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงสภาพปัญหา  และ
ผลผลิตของหลักสูตรคือผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
การด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงต้องค านึงถึง
สภาพปัญหา  และความต้องการ  สภาพปัญหาและความ
ต้องการของสังคมมีหลายด้าน  เช่น ด้านปรัชญาการศึกษา  
ด้านวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยี  เป็นต้น  ข้อมูลจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสังคมจะเป็นพ้ืนฐานการก าหนดองค์ประกอบ
ของหลักสูตร
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3.  การพัฒนาหลักสูตร  จะต้องพิจารณาทุกส่วนของ
องค์ประกอบหลักสูตร  เพราะองค์ประกอบของหลักสูตรทุก
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน  การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อ
ส่วนอื่น  ๆ  ด้วยเสมอ  ดังนั้นการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรแม้เพียงบางองค์ประกอบของหลักสูตรก็ตาม  จะต้อง
พิจารณาผลกระทบและปรับปรุงองค์ประกอบอื่นให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กันด้วย
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หลักการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)

4.  การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  หยุดนิ่ง
ไม่ได้  ทั้งนี้เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ยิ่งสังคม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเร็วเพียงใด  หลักสูตรก็จ าเป็นต้องพัฒนา
ตามไปให้ทันสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย  หลักสูตรจึง
ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงจะช่วยลด
ช่องว่างระหว่างการศึกษาในโรงเรียนกับสภาพความเป็นจริงของ
สังคมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงมีลักษณะเป็นวัฎจักร
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5.  การพัฒนาหลักสูตรควรประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย  
แต่เดิมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมักจะเป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือนักการศึกษาเท่านั้น  ซึ่งตามอุดมคติของ
การพัฒนาหลักสูตรแล้ว  บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ควรจะมีหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งน้ีเพื่อจะให้ได้หลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับผู้เรียน  สังคม  ทั้งระดับท้องถ่ิน  ประเทศชาติ  และความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิชาการ  บุคคลผู้ควรมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพฒันา
หลักสูตร  ได้แก่  ครู  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละเน้ือหา
วิชา  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  เจ้าหน้าท่ีระทรวงศึกษาธิการ  
ตัวแทนประชาชน  และผู้เรียน  เป็นต้น  โดยแต่ละฝ่ายจะมีบทบาท
ในการพัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันKrudam@hotmail.com 75

หลักการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)



หลักการพัฒนาหลักสูตร(ต่อ)

6. การพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของ
ระดับการศึกษา  การจัดการศึกษาแต่ละระดับนั้นจะมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  เช่น  ระดับมัธยมศึกษาจะรับผู้เรียน
ต่อจากระดับประถมศึกษา  หลักสูตรประถมศึกษาจะต้องเตรียม
ให้มีพ้ืนฐานต่อการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาได้  เป็นต้น  

การพัฒนาหลักสูตรระดับใดระดับหนึ่งย่อมมีผลกระทบถึง
หลักสูตรอีกระดับหนึ่ง  ดังนั้นนักพัฒนาหลักสูตรจึงควรมีความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  เพื่อให้การพัฒนา
หลักสูตรของตนสัมพันธ์กับหลักสูตรระดับการศึกษาที่
ต่อเนื่องกัน Krudam@hotmail.com 76



7. “การพัฒนาหลักสูตรควรกระท าอย่างเป็นระบบ” การ
ท างานที่จะบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีระบบการ
ท างานที่ดี  การพัฒนาหลักสูตรก็เช่นเดียวกันยิ่งการพัฒนา
หลักสูตรต้องกระท าต่อเนื่องตลอดเวลาหลายขั้นตอน  ต้องใช้
เวลา  ใช้บุคคลหลายฝ่ายยิ่งต้องจัดระบบและมีการวางแผนท่ี
รอบคอบรัดกุม

Krudam@hotmail.com 77

หลักการพัฒนาหลักสูตร(ต่อ)



8.  การพัฒนาหลักสูตรต้องกระท าด้วยความซื่อสัตย์
เชื่อถือได้  ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรควรได้มาอย่างเป็นระบบ  กว้างขวาง  ซื่อสัตย์  เชื่อถือ
ได้  ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรจึงควรมาจากรากฐานของ
การวิจัย

9.  การด าเนินงานหลักสูตรควรยึดหลักประชาธิปไตย  
การด าเนินงานแบบประชาธิปไตยจะท าให้ผู้ร่วมงานมีอิสระใน
การแสดงความสามารถได้เต็มที่  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้
สติปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจ  ผลงานย่อมเป็นที่ยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรKrudam@hotmail.com 78

หลักการพัฒนาหลักสูตร(ต่อ)


