
 
 

  
 

บทที่ 1 
ความรูเก่ียวกับหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรคืออะไร 
คําวาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ เขียนวา Curriculum มีความหมายตามความเชื่อทาง

การศึกษาและความเขาใจที่แตกตางกันหลายดาน ไดมีผูใหความหมายตาง ๆ ดังน้ี 
หลักสูตร คือ ประมวลวิชาและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในการศึกษา เพื่อ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1,272) 
หลักสูตร คือ ขอกําหนดที่ประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง แนวทาง 

วิ ธี ก า ร  เ น้ื อหา  วั สดุ อุ ปกรณ  และการจั ดการ เ รี ยนการสอน  (กรม วิชาการ , 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2521 : 12) 

หลักสูตร หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอยาง
เปนทางการ หรือผานการยกรางอยางเปนระบบ ประกอบดวยรายละเอียดของหลักการ 
จุดหมาย โครงสรางเนื้อหา กิจกรรม แนวทางหรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2543 : 2) 

หลักสูตร หมายถึง ประสบการณการเรียนรูทั้งหมดที่ผูรับผิดชอบจัดการศึกษาจัด
ใหแกผูเรียน ซ่ึงประสบการณการเรียนรูเหลาน้ี ครอบคลุมต้ังแตประสบการณการเรียนรูที่
คาดหวัง อันไดแกประสบการณเรียนรูที่กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตร ประสบการณ
ในข้ันดําเนินการ อันไดแก ประสบการณการเรียนราที่ผูเรียนไดรับจากเนื้อหาวิชา และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนประสบการณการเรียนรูที่เปนผลของการจัดการ
เรียนการสอนอันไดแกประสบการณที่ผูเรียนไดรับไปแลว และจะนําไปใชตอไปโดยสรุปผล
ที่ไดจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินหลักสูตร (นิรมล  ศตวุฒิ, 
2543 : 87) 

หลักสูตร คือ ขอผูกพันระหวางนักเรียน ครู และสิ่งแวดลอมทางการเรียน (สงัด  
อุทรานันท, ม.ป.ป) 
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หลักสูตร คือ วิธีการเตรียมเยาวชนใหมีสวนรวมในฐานะที่เปนสมาชิกที่สามารถ
สรางผลผลิตใหแกสังคมของเรา (Taba, 1962 : 10) 

หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ ที่เตรียมการไว และโรงเรียน
หรือระบบโรงเรียนจัดใหแกเด็กนักเรียน  

หลักสูตรตามความหมายของกูด (Good, 1973 : 157) มีดวยกัน 3 ความหมาย 
คือ 

ความหมายที่ 1  หลักสูตรคือ กลุมวิชาที่จัดไวเปนระบบเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาจน
จบช้ันตามความตองการของหมวดวิชา เชนหลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรพลานามัย 
หลักสูตรภาษาตางประเทศ และหลักสูตรศิลปศึกษา เปนตน 

ความหมายที่ 2  หลักสูตรคือ เคาโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะตอง
สอนตามความตองการของสถานศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูกอนจะจบช้ันหรือกอนจะไดรับ
ประกาศนียบัตร เพ่ือนําไปประกอบอาชีพได 

ความหมายที่ 3  หลักสูตรคือ กลุมวิชา และประสบการณที่สถานศึกษาไดกําหนด
ไวใหผูเรียนไดเรียนรู ตามคําแนะนําของโรงเรียน หรือสถานศึกษา 

 
จากความหมายขางตน พอจะสรุปไดวา 
หลักสูตร คือ โครงสรางของเนื้อหาวิชาและประสบการณตาง ๆ ที่สถานศึกษา

กําหนดใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการมีสวนรวมกิจกรรม
เสริมสรางประสบการณตนเอง ซ่ึงการจบหลักสูตรจะตองอาศัยกิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลาเรียน สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตามเกณฑที่สถานศึกษาไดกําหนดไว
เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากหลักสูตรไปศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน หรือใช
ประกอบอาชีพได 
 
1.2 องคประกอบของหลักสูตร 

องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนภายในที่ประกอบกันเขาเปนหลักสูตร 
หรือสวนรายละเอียดในหลักสูตร (เทื้อน  ทองแกว อางใน นิรมล  ศตวุฒิ และคณะ, 2542 : 
2) 
 

   2 CU331 



 องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน 
 สวนที่ 1  ความมุงหมาย (Objection) หมายถึงผลที่ประสงคใหบรรลุ เชน
วัตถุประสงคของมัธยมศึกษาเพื่อใหเยาวชนมีความรู คิดเปน ทําเปน และมีคุณธรรม  
 สวนที่ 2  เน้ือหา (Content) หมายถึงใจความสําคัญ ขอสําคัญ สาระสําคัญ  
 สวนที่ 3  การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 
  สวนที่ 4  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงพิจารณา และวัดคุณคาของ
กิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงคที่ ต้ังไว ทางการศึกษาหมายถึงวัดคุณคาหรือผล
ความกาวหนาทางการศึกษา เชนการสอบไล เปนวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหน่ึง 
(สุมิตร  คุณานุกร, 2523 : 9) 
 
1.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
หรือหลักสูตรระดับชาติที่กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่
มุงเนนพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความเปน
ไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
 
 หลักการ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดหลักการเพื่อเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาไว 5 ประการดังน้ี 

1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย ควบคูกับ
ความเปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดย
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
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5. เปนหลักสูตรที่ จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคไว 9 ประการดังน้ี 

1. เห็นคุณคาของตนเอง  มี วิ นัยในตนเอง  ปฏิบั ติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการไดเหมาะกับสถานการณ 
4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ

คิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยม 
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึด

ม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิ

ปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 

โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ระดับช้ัน สาระการ
เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู และเวลาเรียน มีรายละเอียดพอสังเขป
ดังน้ี 

1. ระดับชวงช้ัน หลักสูตรกําหนดระดับการพัฒนาของผูเรียนเปน 4 ชวงช้ัน คือ 
ชวงช้ันที่ 1  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 3 
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ชวงช้ันที่ 2  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6 
ชวงช้ันที่ 3  คือ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
ชวงช้ันที่ 4  คือ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 

2. สาระการเรียนรู หลักสูตรกําหนดสาระการเรียนรูทีเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียน
ทุกคนตองเรียนรูไว 8 กลุมวิชาไดแก 

 ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตร 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สุขศึกษา และพลศึกษา 
 ศิลปะ 
 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
 ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมวิชานี้สถานศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนได 2 กลุม ดังน้ี 

 
 
 
 

               กลุมที่ 1 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนการสอน 

- เสริมสรางพื้นฐานการคิดและกล
ยุทธในการแกปญหาและวิกฤติ
ของชาติ 

 
               กลุมที่ 2 

สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
ภาษาตางประเทศ 

 
- เสริมสรางพื้นฐานความรู ความ

เปนมนุษย และสรางศักยภาพใน
การคิ ดและการทํ า งานอย า ง
สรางสรรค 

 
 
 
 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
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ทั้ง 8 กลุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรม
นักเรียน เชน ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาติ และผูบําเพ็ญประโยชน 

4. มาตรฐานการเรียนรู เปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ซ่ึงกําหนดไวเปน 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเม่ือผูเรียน
เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ลักษณะที่ 2  เปนมาตรฐานการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบในแตชวงช้ัน คือ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 

5. เวลาเรียน กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว ดังน้ี 
ป.1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000 ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละ 4 – 5 

ช่ัวโมง 
ป.4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000 ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละ 4 – 5 

ช่ัวโมง 
ม.1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200 ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละ 5 – 6 

ช่ัวโมง 
ม.4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,200 ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 

ช่ัวโมง 
 

 การจัดหลักสูตร  กําหนดเกณฑสําคัญไว ดังน้ี 
1. สถานศึกษาตองทําโครงสรางหลักสูตรไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดย

คํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวน ตามมาตรฐานที่กําหนด 

2. สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม เปนหนวยการเรียนรู 
รายวิชาใหม ๆ รายวิชาที่มีความเขมขนอยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ ความสนใจ ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล โดย
เลือกสาระการเรียนรูจาก 8 กลุม ในชวงช้ัน 2, 3 และ 4 สวนชวงช้ันที่ 1 ควรเรียนเฉพาะ
รายวิชาพื้นฐานกอน 
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สําหรับชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) เนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัด ความสนใจของ
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ ทักษะ พื้นฐานดานการเรียนรูและการดําเนิน
ชีวิต ใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ 
การสรางเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน ความภูมิใจในความเปนไทย เพ่ือใชเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 

 
การจัดเวลาเรียน  สถานศึกษาสามารถจัดเวลาเรียนไดยืดหยุนตามความ

เหมาะสมในแตละช้ันปโดย ป.1 – 3 ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 จัดเวลาเรียนเปนรายป สวน  
ม.4 – 6 จัดเวลาเรียนเปนรายภาคและมีการคิดนํ้าหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต (40 
ช่ัวโมง/ภาค มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต) 

 
การจัดการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู 

ผูสอนจะตองใชรูปแบบ / วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน เรียนรูจากธรรมชาติ เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
เรียนรูแบบบูรณาการ และเรียนรูคูคุณธรรม 

 
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เนนส่ือเพ่ือการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อฯ ข้ึนเอง หรือนําสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวและ
ในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรู 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  กําหนดไว 3 ระดับ 

1. ระดับช้ันเรียน  จะชวยใหผูเรียนทราบระดับความกาวหนาและความสําเร็จของ
ตน ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน/แตละกลุม รวมทั้งประเมินการจัด
กิจกรรมการสอนของครู และผูปกครองจะทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน 

2. ระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการ
เรียนรูเปนรายช้ันปและชวงช้ัน เปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และใช
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงช้ัน 
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3. ระดับชาติ  เปนการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยประเมินในปสุดทายของแตละชวงช้ัน (ป.3 ป.6 ม.3 
และ ม.6) กลุมวิชาที่ประเมิน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและวิชาอื่นที่จําเป ็น 
 

เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงใชเวลาประมาณ 12 ป 
ผูเรียนสามารถจบการศึกษาได 2 ชวง คือ จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ถือวา จบการศึกษา
ภาคบังคับ และจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงถือวา จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สําหรับผูเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ (ชวงช้ันที่ 3) จะตองผานเกณฑ
มาตรฐานการเรียนรู ดังน้ี 

1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผล
การเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

3. ผู เ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 สถานศึกษาตองพิจารณาจัดทําเอกสารประเมินผลการเรียนเพื่อใชประกอบการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนตามที่เห็นสมควร และเพื่อประโยชนในการ
สื่อความเขาใจที่ตรงกัน และการสงตอ ไดแก เอกสารแสดงผลการเรียน เอกสารแสดงวุฒิ
การศึกษา แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดดังน้ี 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซ่ึงจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถ
ของผูเรียนในดานตาง ๆ  

2. พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การ
สัมภาษณ ฯลฯ 

3. พิจารณาความสามารถ และการปฏิบัติไดจริง 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามเกณฑกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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