
บทที่  2 
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

 
 
ความหมายของหลักสูตร 
   ความหมายของคําวา “หลักสูตร” มาจากคําภาษาละตินวา “Racecourse” แตเม่ือ
นํามาใชในทางการศึกษาคําวา “หลักสูตร” มีความหมายไดหลายอยาง แตเดิมมีความหมายวา
เปนรายการกระบวนวิชา ตอมาคําน้ีไดขยายความออกไปมากขึ้น นักพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญจะสามารถอธิบายความหมายไดกวางขวางกวานักพัฒนาหลักสูตรที่มีแนวคิดด้ังเดิม  
ซึ่งมักจะใหความหมายของหลักสูตรแคบๆ เชนที่กลาวมาแลว ความหมายของหลักสูตรที่มาจาก
คนๆ เดียวอาจมีมากมาย ตัวอยางเชน 
   - หลักสูตรคือแผนการเรียน 
   - หลักสูตรประกอบดวยเปาหมาย และจุดประสงคเฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการ
เนื้อหา ซึ่งจะรวมถึงแบบของการเรียนการสอนตามจุดประสงค และทายที่สุดจะตองมีการ
ประเมินผลลัพธของการเรียน 
   นอกจากนั้นยังมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกับหลักสูตรอีก เปนตนวา 
 
   โปรแกรมการเรียน (A Program of Studies) 
   เร่ิมใชคร้ังแรกในการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา คําน้ีใชแทนความหมาย
ของคําวาหลักสูตร ซึ่งคนทั่วๆ ไปใช คลายกับรายการเรียงลําดับรายวิชา ปจจุบันยังมีการใชคาํน้ี
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการจัดลําดับรายวิชาแลวเรียกวา เปนโปรแกรมการ
เรียน 
   เอกสารการศึกษา (A Document) 
   นักการศึกษาบางคนนิยามคําวาหลักสูตรตามจุดมุงหมายท่ีจะใหศึกษา การนิยาม
เชนนี้มุงไปในประเด็นที่วาหลักสูตรเปนเอกสารเพ่ือเสนอตอผูมาติดตอสถานศึกษาวา มีการ
จัดการเรียนการสอนเปนหลักฐานตามเอกสารที่นําเสนอ 
 
   แผนการจัดกิจกรรม (Planned Experience) 
   นักการศึกษาหลายคนมักจะใหความหมายของหลักสูตรวาเปนแผนการจัดกิจกรรม 
สวน  เซเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander, 1966:5) อธิบายความแตกตางระหวาง
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สรุปวา คูมือหลักสูตรก็คือการวางแผนหลักสูตรนั่นเอง 
   นอกจากนั้นไดมีผูใหนิยามศัพท คําวา หลักสูตร ไวตางๆ กันดังนี้ 
   “เปนลําดับประสบการณที่โรงเรียนจัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถคิด
และปฏิบัติตามที่ตั้งจุดหมายไว” 
   “เปนประสบการณทั้งหมดที่เด็กไดรับภายใตการแนะนําของครู” 
   “เปนประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนไดรับภายใตการดําเนินการที่โรงเรียนจัดให” 
 
   จากคํานิยามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นวาหลักสูตรเนนที่ประสบการณมากกวา
เนื้อหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาแบบ
พัฒนาการ (เกิดขึ้นระหวางป ค.ศ. 1920-1940) แนวปรัชญานี้ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการศึกษาจากการเนนเนื้อหาวิชา (Subject Centered) มาเปนเนนผูเรียน (Student  
Centered) (รุจิร ภูสาระ, 2546, หนา 1-2) 
   หลักสูตร หมายถึง ประมวลเหตุการณทั้งปวงที่ครูผูสอนใหแกผูเรียน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการดํารงชีวิต เพ่ือเปนผูใหญที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต (Flanklim Rovvit 
1974 p. 4) 
   อยางไรก็ตาม การที่จะนิยามคําวาหลักสูตรใหเปนนิยามที่ชัดเจนและยอมรับกันทั่วไป
นั้น ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากขาดการประชาพิจารณรวมกัน สาเหตุที่ทําใหไมอาจมี
การประชุมรวมกันได เพราะพัฒนาการของทฤษฎีหลักสูตรยังไมพัฒนาเนื่องจากขาดปจจัยตางๆ  
สนับสนุน เปนตนวา การสนับสนุนดานการเมือง และความลมเหลวท่ีเกิดจากนักการศึกษา
ตองการนําผลการประชาพิจารณไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการของโรงเรียน  
(Wiles and Bondi, 1993 :15) 
   โอลิวา (Oliva 1992, p. 5-6) ไดนําคํานิยามตางๆ ของหลักสูตรมาเรียบเรียงไวดังน้ี 
หลักสูตร คือ  
   -  สิ่งที่ใชสอนในโรงเรียน 
   -  ชุดวิชาที่เรียน (Set of Subject) 
   -  เน้ือหา (Content) 
   -  โปรแกรมการเรียน (Program of Studies) 
   -  ชุดของสิ่งที่ใชในการเรียนการสอน (Set of Materials) 
   -  ลําดับของกระบวนวิชา (Sequence of Courses) 
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   -  จุดประสงคที่นําไปปฏิบัติ (Performance Objectives) 
   -  กระบวนวิชาที่ศึกษา (Course of Study) 
   -  ทุกส่ิงที่สอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่โรงเรียนเปนผูจัด 
   -  ทุกส่ิงที่กําหนดขึ้นโดยบุคคลในโรงเรียน 
   -  ลําดับของกิจกรรมในโรงเรียนที่ดําเนินการโดยผูเรียน 
   -  ประสบการณของผูเรียนแตละคน ซึ่งเกิดจากระบบการจัดการของโรงเรียน 
 
   นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีความหมายแตกตางกันตามผูใช คือ ผูบริหารสถานศึกษาจะ
ใหความหมายของหลักสูตรเปนการจัดประสบการณทั้งมวลในสถานศึกษาใหกับผูเรียน เพ่ือให
ผูเรียนมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต 
   ผูสอนจะใหความหมายของหลักสูตร ในลักษณะเปนการจัดการเรียนการสอนที่ได
วางแผนไวกับการสอนของครู และประสบการณจะเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูของนักเรียน 
   ผูเรียนจะใหความหมายของหลักสูตรในสิ่งที่ผูเรียนตองเรียนรู ตามที่สถานศึกษา
กําหนดและตามที่ครูสอน (ปรียาพร วงอนุตรโรจน, 2546, หนา 25) 
   โดยสรุป ความหมายของหลักสูตรอธิบายไดดังน้ี หลักสูตรเปนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะและเจตคติ คานิยม พัฒนานักเรียนในทุกๆดาน  
และเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนกาวหนา บุคคลที่นําพาสิ่งเหลาน้ีให
ประสบผลสําเร็จก็คือครูนั่นเอง 
 
   หลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum)  
   จากนิยามหลักสูตรซึ่งมีมากมายหลายนิยาม แตมีจุดรวมกันประการหนึ่ง คือ “เปน
รูปธรรม” อยางไรก็ตาม หลักสูตรก็ยังไมอาจสรุปประเด็นไดชัดเจนทั้งหมด ทุกหลักสูตรยังมีสิ่ง
แอบแฝงอยู ซึ่งเรียกสิ่งน้ีวาเปน หลักสูตรแฝง มีความหมายวา เปนหลักสูตรที่ไมไดมีการ
กําหนดไวลวงหนา การจะทําใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับหลักสูตรแฝงไดไมงายนัก แตก็อาจจะ
มองเห็นไดจากพลังที่มีอยูในโรงเรียน และสงผลตอการยอมรับของโรงเรียน ของเขตพื้นที่ และ
ของชุมชน กระบวนการทางสังคม ซึ่งอาจเกิดจากโรงเรียน ชุมชน มักจะสงผลใหเกิดหลักสูตร
แฝง ธรรมชาติของหลักสูตรแฝงมักจะไมคอยมีการเปดเผยหรือมีผูเอาใจใสมากนัก อาจเปน
วิธีการในการสอนนักเรียนเก่ียวกับกฎเกณฑทางสังคม คานิยม การดําเนินชีวิตซึ่งสั่งสมมาจนทํา
ใหเปนความคาดหวังหรือปฏิบัติเปนประจํามากอนเปนเวลานาน ขอเสียประการหนึ่งของ
หลักสูตรแฝง คือ การเกิดความเดียดฉันทตอนักเรียนในดานวัฒนธรรม ความเปนอยู เชื้อชาติ  
วิธีการขจัดปญหาดานน้ี คือ โรงเรียนจะตองวิเคราะหสภาพทั่วๆ ไปของโรงเรียนใหถองแท  
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ความสําคัญของหลักสูตร 
   ความสําคัญของหลักสูตร นอกจากจะเปนเคร่ืองกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 
และเปนส่ิงบงชี้ถึงคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาแลว ความสําคัญของหลักสูตร อาจพอสรุป
ไดดังนี้ 
   1. เปนเอกสารของทางราชการหรือเปนบัญญัติของรัฐ เพ่ือใหบุคคลท่ีทําหนาที่
เก่ียวกับการศึกษาไปปฏิบัติ ไมวาเปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ดังน้ันหลักสูตรจึง
เปรียบเสมือนคําส่ัง หรือขอบังคับของทางราชการชนิดหน่ึงนั่นเอง 
   2. เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน 
การศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่ง ในการที่จะจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากร อาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณทางการศึกษาของรัฐใหแกโรงเรียน 
   3. เปนแผนการดําเนินงานของนักบริหารการศึกษา ที่จะตองอํานวยการ ควบคุม   
ดูแลกํากับ และติดตามประเมินผล ใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
   4. เปนแผนการปฏิบัติงาน หรือเคร่ืองชี้นําทางในการปฏิบัติงานของครู เพราะ 
หลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอนซ่ึงครูควรจะปฏิบัติตามอยางจริงจัง 
   5. เปนเครื่องมือของรัฐในอันที่จะพัฒนาคน และพัฒนากําลังคน ซึ่งจะเปนตัวสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามแผนและนโยบายของรัฐ 
   6. เปนเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน  
ประเทศชาติใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหคนในประเทศนั้นมี
คุณภาพ รูจักเลือกสรรและใชชีวิตอยางชาญฉลาด สามารถนําพาสังคมและคนในสังคมกาวไป
พรอมๆ กับกระแส โลกาภิวัตนไดอยางม่ันคงและสันติสุข (อนุศักด์ิ  สมิตสันต, 2540, 39-40) 
 

ประเภทของหลักสูตร 
   การแบงประเภทของหลักสูตรเปนการแบงตามแนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีของ
การศึกษา 
   ประเภทของหลักสูตรออกไดเปน 9 แบบ ดังนี้ 
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   1. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรด้ังเดิม โดยเนน
เน้ือหาสาระซ่ึงลักษณะหลักสูตรแบบนี้ก็เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาสาระซึ่งลักษณะหลักสูตร
รายวิชาจะมีลักษณะดังนี้ 
        1.1 เน้ือหาสาระแตละรายวิชาจะแยกจากกัน เชน วิชาเลขคณิต ฟสิกส เคมี   
ชีววิทยาสอนแยกออกจากกันเปนรายวิชา 
        1.2 แตละวิชาจะมีลําดับของเนื้อหาสาระ มีขอบเขตของความรูที่เรียงลําดับความ
ยากงายและไมเก่ียวโยงถึงวิชาอ่ืนๆ 
        1.3 วิชาแตละวิชา ไมไดโยงความสัมพันธระหวางความรูนั้นกับการปฏิบัติใน
สถานการณจริง 
        1.4 การเลือกเน้ือหาสาระ และการจัดเน้ือหาสาระ โดยยึดคุณคาที่มีอยูในตัวของ
เรื่องที่สอนนั้น โดยมีแนวคิดวาผูเรียนสามารถนําเอาไปใชเม่ือตองการ 
   2. หลักสูตรสหพันธ (Correlated Curriculum) หลักสูตรที่นําเอาเน้ือหาของวิชาอ่ืนที่
มีความสัมพันธกันมารวมเขาดวยกัน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ 2 วิชา โดยไมทําลาย
ขอบเขตวิชาเดิม คือ ไมไดมีการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน เชน การจัดเน้ือหา เนนใหเห็น
ความสัมพันธ ระหวางระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรทัศน ความสัมพันธระหวางการเลี้ยงหมูและ
การปลูกพืช โดยแสดงใหเห็นแตละวิชาจะเสริมกันไดอยางไร 
   3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เปนการจัดหลักสูตรที่มุงเนนรายวิชา
โดยสรางจากเน้ือหาวิชาที่เคยแยกสอนใหเปนวิชาเดียวกัน แตยังคงรักษาเนื้อหาพ้ืนฐานของแต
ละวิชาไว หลักสูตรแบบนี้ แตกตางจากหลักสูตรสหสัมพันธที่มีบูรณาการระหวางวิชามากกวา  
คือ การสอนวิชาเหมือนสอนวิชาเดียว 
   4. หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะ
หลายหลักสูตร ไดแก หลักสูตรสหสัมพันธและหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการนําเน้ือหาวิชา
หลายๆ วิชา จัดเปนวิชาทั่วไปที่กวางขวางขึ้น โดยเนนถึงการรักษาคุณคาของความรูที่มีเหตุผล
มีระบบ เชน มนุษยกับเทคโนโลยี มนุษยสัมพันธ เปนตน 
   5. หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) เปนหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกน
ของวิชาอ่ืนๆ โดยเนนเนื้อหาดานสังคมและหนาที่พลเมือง เพ่ือการแกปญหา เชน ประชากรและ
มลภาวะ การดํารงชีวิตในเมืองและชนบท 
   6. หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เปนหลักสูตรที่
มุงใหเกิดทักษะกระบวนการ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการในการ
แกปญหา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถในดานทักษะกระบวนการดังน้ี 
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        6.1  มีความรูที่สามารถนําไปใชได 
        6.2  ใชกระบวนการใหเปนส่ือไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ 
        6.3  ใหรูธรรมชาติของกระบวนการ 
   7.  หลักสูตรที่เนนสมรรถฐาน (Competency or Performance base Curriculum)  
เปนหลักสูตรที่มีความสัมพันธโดยตรงระหวางจุดมุงหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และ
ความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียน ในการจัดหลักสูตรแบบนี้จะตองกําหนดความสามารถใน
การปฏิบัติที่ตองการไวเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงคดานความสามารถ จากน้ัน
ก็วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุแตละจุดประสงคและมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติของผูเรียนกอนที่จะผานไปเรียนตามจุดประสงคถัดไป เชน การฝกสอนแบบจุลภาค  
การสอนพิมพดีด 
   8. หลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม (Social Activities and Problem  
Curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะแตกตางกันไปตามแนวคิดของแตละกลุม เชน ผูที่มีแนวคิดวา
หลักสูตรควรตรงกับการดํารงชีวิตในสังคมจริง ในการสรางหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหนาที่ทาง
สังคม หากมีแนวความคิดวาหลักสูตรควรเปนเรื่องเก่ียวกับปญหา หรือเร่ืองตางๆ ของชีวิตใน
สังคมชุมชน เชน การปองกันมลภาวะ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
   9.  หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล (Individual 
Needs and Interest Curriculum) เปนหลักสูตรที่เนนความสนใจและความตองการของผูเรียน  
เชน การเนนที่ผูเรียน การเนนที่ประสบการณ โดยหลักสูตรที่สรางขึ้นตามความรู และความ
สนใจของผูเรียนมีความยืดหยุนสูง และผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคล เชน หลักสูตรของ
โรงเรียน Summer Hill ที่อังกฤษ  ซึ่ง นิล (Niel 1960) สรางขึ้น โดยทําโรงเรียนใหสอดคลองกับ
เด็ก เปนตน (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2546, หนา 27-29) 
 

องคประกอบของหลักสูตร 
   องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนที่อยูภายในและประกอบกันเขาเปนหลักสูตร
เปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไปดวย 
   ตามแนวคิดของนักการศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบไวดังนี้ 
   1.  ไทเลอร (Tyler 1968, 1) กลาววา โครงสรางของหลักสูตร มี 4 ประการ คือ 
        1.1  จุดมุงหมาย (Educational Purpose) ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียนเกิดผล 
        1.2  ประสบการณ (Educational Experience) ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือใหจุดมุงหมาย
บรรลุผล 



  

        1.3 วิธีการจัดประสบการณ (Organizational of Educational Experience) เพ่ือ 
ใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
        1.4 วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพ่ือตรวจสอบ
จุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 
   2. ทาบา (Taba, 1962, p. 422-423) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร 4 
องคประกอบ คือ 
        2.1  วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ 
        2.2  เน้ือหาและจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชา 
        2.3  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        2.4  วิธีการประเมินผล 
 
   0องคประกอบดังกลาวสามารถแสดงความสัมพันธภายในไดดังนี้ 
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                             เน้ือหาวิชา        กิจกรรม 
 
 
               ประเมินผล 

วัตถุประสงค 

 
 

ภาพประกอบที ่1  องคประกอบของหลักสูตร 
 
   3.  องคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ 
   โบแชมพ (Beauchamp, 1968, p. 108) เปนผูกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรใน
เชิงระบบ คือ สวนที่ปอนเขา (Input) กระบวน (Process) และผลลัพธที่ได (Output) ซึ่งสามารถ
แสดงใหเห็นตามภาพประกอบที่ 2 
 
 



 

 
สวนที่ปอนเขา                     กระบวนการ                     ผลลัพธ  

 
 - เน้ือหาวิชา   - ลักษณะการใช      - ความรู 
 - ผูเรียน    - สื่อ / อุปกรณ      - ทักษะ 
 - ชุมชน    - ระยะเวลา      - เจตคติ 
 - พ้ืนฐานการศึกษา  - การวัดผล      - ความม่ันใจ 
 

ภาพประกอบที ่ 2  โครงสรางของหลกัสูตรเชงิระบบ 
 

รูปแบบของหลักสูตร (Curriculum Design) 
   รูปแบบของหลักสูตรหรือประเภทของหลักสูตรมีอยูหลายรูปแบบ แตละรูปแบบก็มี
แนวความคิด จุดมุงหมาย โครงสรางแตกตางกันออกไป ซึ่งจําแนกไดดังนี้ 
   1.  หลักสูตรแบบเนนเนื้อหาวิชา (Subject-Matter-Curriculum)  
   2.  หลักสูตรแบบหมวดวิชา (Broad-Field-Curriculum) 
   3.  หลักสูตรที่ยึดกระบวนการทางสังคมและการดํารงชีวิต (Social Process and Life 
Function) 
   4.  หลักสูตรแบบแกนกลาง (The Core Curriculum) 
   5.  หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ  (The  Activity and  Experience  
Curriculum) 
   6.  หลักสูตรแบบบูรณาการ  (Integrated  Curriculum) 
   7.  หลักสูตรแบบสหสัมพันธ  (Correlate  Curriculum) 
   8.  หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล  (Individualized  Curriculum) 
   9.  หลักสูตรแบบสวนบุคคล (Personalized  Curriculum) 
 
   1.  หลักสูตรแบบเนนเน้ือหาวิชา  (Subject-Matter-Curriculum) 
   เปนรูปแบบที่เกาแกที่สุดซ่ึงในการสอนศาสนา ละติน กรีก อาจเรียกชื่ออีกอยางหน่ึงวา 
เปนหลักสูตรที่เนนเนื้อหาเปนศูนยกลาง (Subject-Centered-Curriculum) ซึ่งสอดคลองกับ
วิธีการสอนของครูที่ใชวิธีบรรยาย ปรัชญาการจัดการศึกษาแนวนี้จะยึดปรัชญาสารัตถนิยม   
(Essentialism) และสัจวิทยานิยม (Perennialism) 
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   ขอดี 
   1.  ทําใหทุนเวลาสอน เพราะการสอนเปนไปอยางรวดเร็วตามลําดับของเนื้อหาวิชา 
   2.  สะดวกกับครูและผูจัดหลักสูตร เพราะครูจะใชความรูที่มีอยูเลือกเน้ือหาท่ีตนคิดวา
สําคัญและจําเปนมาสอน 
   3.  การวัดผลงาย และสะดวก เพราะจัดลําดับเนื้อหาไวแลว 
   4.  มีความตอเน่ืองของเนื้อหาดี ความรูใหมจะสัมพันธกับความรูเกา 
   5.  ถาปรัชญาการศึกษาเนนการถายทอดความรู หลักสูตรแบบนี้จะสนองตอบไดดี
ที่สุด 
   6.  สามารถถายทอดวัฒนธรรมไดดี 
   7.  ชวยทําใหเด็กเจริญเติบโตทางสติปญญา 
   ขอจํากัด 
   1.  ความมุงหมายแคบเพราะเนนวิชาการ ไมไดเนนพัฒนาการดานอ่ืนของนักเรียน 
   2.  นําไปใชในชีวิตประจําวันไดยาก เพราะการดํารงชีวิตประจําวันตองอาศัยหลายวิชา
มาผสมผสานกัน 
   3.  นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาความคิด ขาดความเปนอิสระ ความคิดสรางสรรค
เกิดไดยาก 
 
   2.  หลักสูตรแบบหมวดวิชา  (Broad-Field-Curriculum) 
   เปนหลักสูตรที่กําหนดเน้ือหาวิชาไวกวางๆ โดยนําความรูในกลุมวิชาผสมผสานกันเขา
เปนหมวดวิชาเดียวกัน เชน  
   หมวดสังคมศึกษา รวมเอาวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง ศีลธรรม
เขาดวยกัน 
   หมวดวิทยาศาสตร รวมเอาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกสเขาดวยกัน 
   หมวดคณิตศาสตร รวมเอาวิชาเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิตเขาดวยกัน 
   การสอนจะเนนการผสมผสานเนื้อหาวิชาเขาดวยกัน มักจะเปนการสอนแบบหนวย
หรือการสอนแบบบูรณาการ ครูผูสอนจะตองไดรับการฝกฝนมาอยางดี มีเอกสารประกอบการ
เรียนที่สอดคลองกัน 
   ขอดี 
   1.  ทําใหคลองตัวในการบริหารหลักสูตร เพราะในหมวดวิชาหนึ่งๆ สามารถเชื่อมโยง
กันไดสะดวก 
    2.  สามารถนําผลจากการผสมผสานความรูไปใชชีวิตประจําวันได 
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   3.  ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด  (Concept)  ไดงายขึ้น 
   ขอจํากัด 
   1.  ในการจัดกิจกรรมตามเปาหมายของหลักสูตรแบบนี้ทําไดยาก  เพราะตองอาศัยครู
ผูชํานาญการและรอบรูจึงจะบรรลุผลได 
   2.  ยังมีความมุงหมายที่เปนวิชาการ ขาดการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
    3.  ยังไมตอบสนองความตองการของผูเรียน 
 
   3.  หลักสูตรที่ยึดกระบวนการทางสังคมและการดํารงชีวิต (Social Process and  
Life Function)  
   เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยยึดสังคมเปนหลัก โดยคํานึงถึงความตองการและความ
สนใจของผูเรียนเปนพ้ืนฐาน ผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันได เปนความคิดตามนักการศึกษา John Dewey โดยยึดหลักปรัชญาพิพัฒนาการ
นิยม (Progressivism) จึงมีวัตถุประสงคจะใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสราง และปฏิรูปเสีย
ใหม ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการจัดระบบการเรียน  โดยยึดงานหรือกิจกรรมเปนหลัก ครู
เปนเพียงผูเสนอแนะแนวทางเพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางครู-นักเรียน นักเรียน-
นักเรียน 
   ขอดี 
   1.  เปนความพยายามในการเอาประสบการณทางสังคมมาใหผูเรียนศึกษาความ
ซับซอน  และความเปนจริงของสังคม 
   2.  ทําใหไดขอมูลยอนกลับขณะเรียน เพ่ือการปรับตนในสถานการณจริงที่จะเชื่อมโยง
ไปสูสังคมในอนาคต 
   3.  มีความยืดหยุน สามารถปรับใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   4.  มุงสงเสริมการเรียนแบบ Active Learning คือ การใหผูเรียนเปนศูนยกลางและมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด 
   5.  เปนแนวคิดพ้ืนฐานที่สนับสนุนใหเกิดโรงเรียนชุมชนขึ้น 
 
   ขอจํากัด 
   1.  อาจทําใหเน้ือหาวิชาขาดความสมบูรณ และสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาไป เพราะ
เนนความสนใจของผูเรียนมากกวา 
   2.  การผสมผสานและการจัดหมวดหมูของประสบการณยังเปนปญหา ถาผูจัดไมทราบ
วากิจกรรมหรือประสบการณใดจะมีคุณคามากที่สุด 



  

   3.  การนําความรูไปประยุกตใชอาจทําไดเพียงบางสวน 
    4.  การจัดกิจกรรมใหตรงตามวัตถุประสงคทําไดยาก 
 
   4.  หลักสูตรแบบแกนกลาง (The core Curriculum) 
   หลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะและเจตคติเพ่ือไปพัฒนา
สังคมใหดีขึ้น โดยกําหนดใหมีวิชาแกนซึ่งทุกคนจําเปนตองเรียนตามภาพประกอบที่ 3 
 
 

แกนกลาง : 

V

EA 634 23

 

การศึกษาท่ัวไป 

V 
 
 
 
 
 
 
 V  =  วิชาชีพ  เชน ชางยนต ชางแตงหนา 
 S  =  วิชาเลือกที่สนใจพิเศษ เชน ดนตรี เซรามิก 
 P  =  การเตรียมวิชาชีพ เชน กฎหมายธุรกิจ ชีววิทยาเตรียมแพทย 
 D  =  วิชาการทั่วไป เชน สังคมวิทยา ฟสิกส 
 

ภาพประกอบที ่ 3   โครงสรางของหลกัสูตรแกน 
 
   คุณลักษณะของหลักสูตรแกน มีดังนี้ 
   1.  มีสัดสวนของวิชาตามความตองการของผูเรียนครบทุกคน 
   2.  มีวิชารวมที่ทุกคนตองเรียน เชน ภาษา สังคมศึกษา 
   3.  เน้ือหาวิชาเปนลักษณะการแกไขปญหาโดยนําวิชาตางๆ รอบๆ แกนมาใช 
   4.  มีการจัดเวลาการเรียนสําหรับแกนกลางประมาณ 2-3 คาบ โดยใหครูที่เปน
แกนกลางหรือครูอ่ืนๆ มาชวยจัดกิจกรรม 
   5.  กระตุนใหครูรวมวางแผนการเรียนรวมกับนักเรียน 
   6.  มีการแนะแนวใหผูเรียน 

ท่ีนักเรียนทุกคน 
ตองเรียนรู 

S

P

S

P

S

V

D

D V
D
D

D
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   ปกติหลักสูตรแกนนี้อาจเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมตน และมัธยมปลายมากกวา  
แตถาในระดับอุดมศึกษาแลวหลักสูตรนี้ยังไมคอยเปนที่ยอมรับ  
   ขอดี 
   1.  วิธีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรนี้ชวยใหครูและนักเรียนในชั้นมีความสนิทสนมกัน
มากขึ้น 
   2.  ผูเรียนไดมีสวนรวมเต็มที่ และสามารถทราบจุดมุงหมายของการเรียนดีขึ้น 
   3.  ผูเรียนมีประสบการณตรงในการเรียน ไดวางแผน เก็บขอมูล แกปญหา และ
ประเมินผลดวยตนเอง 
   4.  ผูเรียนมีโอกาสศึกษาที่ตนเองมีความสนใจ โดยที่ปญหาน้ันๆ อาจเปนปญหาของ
ตนเอง หรือปญหาของสังคมก็ได 
   5.  การใชชวงเวลาเรียนยาวนานกวาปกติ ทําใหผูเรียนมีโอกาสศึกษานอกสถานที่
สัมภาษณบุคคลตางๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่มีคาไดอยางกวางขวาง 
   6.  สภาพการเรียนการสอนแบบมีปญหาเปนแกนกลาง ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ  
รวมทั้งทักษะทางสังคม 
   ขอจํากัด 
   1.  ตองใชอุปกรณและเอกสารประกอบการสอนมาก 
   2.  เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่แกปญหา อาจทําใหไดรับการวิพากษวิจารณไดงายกวา
และทําใหเสียเวลา 
   3.  การสอนแบบแกปญหาเปนการสอนที่ยาก ครูตองมีความรูดี เตรียมการสอน วาง
แผนการสอนที่ดี และตองใชอุปกรณมาก 
   4.  ครูตองใชเวลามากในการวางแผนรวมกับครูคนอ่ืน ทําใหยากแกการปรึกษาหารือ
กัน 
 
   5.  หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ (The Activity and Experience)   
   เปนรูปแบบของหลักสูตรที่สรางขึ้นเพื่อแกไขขอบกพรองของหลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชา 
โดยไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน การจัดหลักสูตรน้ียึดหลักการที่วา 
ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่คํานึงถึงประสบการณที่มีประโยชน และมีการวางแผนรวมกัน การทํา
กิจกรรมเนนการแกปญหา โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
นั่นคือ ผูเรียนจะตองรูจักวิธีการแกปญหา ลงมือกระทํา วางแผนดวยตนเอง  เปนการเรียนโดย
การกระทํา (Learning by doing) เหมาะสําหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ปจจัยสําคัญที่เอ้ือตอ
หลักสูตรนี้คือ ครู โรงเรียน วัสดุอุปกรณ การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน  การบริหารงาน 
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   ขอดี 
   1.  เปนหลักสูตรที่เนนประสบการณเปนสําคัญ ผูเรียนมีประสบการณตรง และเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง 
   2.  ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน และการเลือกกิจกรรมการเรียน 
   3.  ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนถนัด สนใจ และคิดวาเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของ
ตน 
   4.  ผูเรียนและผูสอนมีโอกาสทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
   5.  เปนหลักสูตรที่ยอมรับวาผูเรียนเปนบุคคลสําคัญ 
   6.  กระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอน 
   ขอจํากัด 
   1.  ถาผูสอนและบุคลากรตางๆ ขาดความเขาใจในปรัชญาของหลักสูตรแลว จะทําให
ขาดการวางแผนและการดําเนินการที่ดี 
   2.  ถาสอนขาดความเขาใจในจิตวิทยาการสอนและพัฒนาการของผูเรียนแลวจะทําให
เกิดปญหาในการบรรลุเปาหมายที่วางไว 
   3.  ถาขาดอุปกรณ หองเรียนไมพรอม จะทําใหเกิดปญหาได 
   4.  ถาครูผูสอนขาดความกระตือรือรน และไมมีความคิดริเร่ิมแลว การสอนแบบเนน
รายวิชาจะไดผลดีกวา 
 
   6. หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
   เปนหลักสูตรที่รวมประสบการณในการเรียน โดยผูทําหลักสูตรคัดเลือกตัดตอนมาจาก
หลายๆ สาขาวิชา มาจัดเขาเปนกลุมหรือหมวดหมู ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่
ตอเน่ือง มีคุณคาตอการดําเนินชีวิต และตอพัฒนาการของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตรนี้
เนนที่ตัวผูเรียนและปญหาทางสังคมเปนหลัก 
   ขอดี 
   1.  ชวยใหมีความสัมพันธระหวางวิชาสูงสุด เพราะเนนประสบการณในการเรียนรูของ
ผูเรียนและปญหาทางสังคมที่เก่ียวของกับผูเรียนมากกวาเนนที่เน้ือหาวิชา 
   2.  ชวยใหผูเรียนมีประสบการณตอเน่ือง ไดรับประสบการณตรงที่มีประโยชนตอชีวิต  
และพัฒนาการของตน 
   3.  กิจกรรมตางๆ มีคามสัมพันธผสมผสานกันดี ทําใหสอดคลองกับความตองการ 
และความสนใจของผูเรียน 
   4.  เน้ือหาวิชาที่ไดคัดเลือกมาอยางรอบคอบ ทําใหเกิดประโยชนกับผูเรียนสูงสุด 
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   5.  ผูเรียนไดรับประสบการณตรง จึงสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง 
   ขอจํากัด 
   1.  วิธีการหลอมวิชาตางๆ เขาดวยกันทําไดยาก นอกจากชั้นประถมศึกษา 
   2.  ความคาดหวังของครู ผูปกครองยังตองการใหผูเรียนมีความรูมากๆ 
   3.  ถาครูขาดการเตรียมการจะทําใหไมบรรลุผล 
   4.  ครูอาจขาดทักษะในการกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม 
   5.  ตองใชสื่อการสอนมากซึ่งโรงเรียนสวนใหญมักไมพรอม 
 
   7.  หลักสูตรแบบสหสัมพันธ (Correlate Curriculum) 
   เปนหลักสูตรที่มีความสัมพันธกันในหมวดวิชา นั่นคือ แทนที่ครูผูสอนแตละวิชาจะตาง
คนตางสอน ก็นํามาคิดรวมกัน วางแผนรวมกันวาจะจัดประสบการณการเรียนรูแบบใดจึงจะกอ
ประโยชน และใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด ซึ่งอาจทําไดดังนี้ คือ 
   1.  จัดใหมีความสัมพันธระดับที่ไมยุงยากซับซอนนัก เชน สอนวรรณคดีก็ใหวาด
ภาพประกอบ 
   2.  ในวิชาใกลเคียงหรือคาบเก่ียวกัน ครูผูสอนตองวางแผนรวมกันวาจะสอนอยางไร  
จึงจะไมซ้ําซาก 
   3.  ครูอยางนอยสองหมวดวิชาวางแผนการสอนรวมกัน และดําเนินการสอนรวมกัน
เปนคณะ และอาจใหเวลาสอน 2 คาบติดตอกันไป 
   4.  ใชวิชาที่สัมพันธกัน 2 วิชา หรือมากกวาน้ัน ใชวิธีการแกปญหารวมกันโดยใช
เน้ือหาหลายๆ วิชามาชวยแกปญหา 
   ขอดี 
   1.  เน้ือหาในบทเรียนมีความสอดคลองผสมผสานกันยิ่งขึ้น ผูเรียนไดรับความรูที่
เชื่อมโยงกัน 
   2.  ขจัดความซับซอนในหมวดวิชา 
   3.  ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตอ
ชีวิตนักเรียนมากขึ้น 
   4.  ครูตางหมวดวิชาไดมีโอกาสวางแผนการทํางานรวมกันมากขึ้นนักเรียนมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรม และมีประสบการณตรงมากขึ้น 
   ขอจํากัด 
   1.  การบริหารโดยใหครูมาจัดการวางแผนรวมกันอาจมีปญหาเรื่องเวลา 
   2.  ครูบางคนมีอคติ คิดวาตนเหนือกวาคนอ่ืน 
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   3.  การจัดตารางสอนติดตอกันอาจผิดไปจากที่เคยปฏิบัติ 
   4.  อาจไมไดรับการยอมรับจากครู  เพราะความเคยชินของเดิม 
 
   8.  หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล (Individualized Curriculum) 
   เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือสนองความตองการ และความสนใจของผูเรียนแตละคนการ
จัดหลักสูตรแบบนี้ทําใหผูเรียนไดเรียนไดเรียนตามความสามารถ และอัตราเร็วของแตละคน  มี
โอกาสเลือกไดมาก ทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญา      
สวภาพนิยม (Existentialism) 
   9.  หลักสูตรแบบสวนบุคคล (Personalized Curriculum) 
   เปนหลักสูตรที่ครูและนักเรียนวางแผนรวมกัน ตามความเหมาะสมและความสนใจของ
ผูเรียน เรียกวา สัญญาการเรียนเพ่ือสงเสริมและดึงเอาศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได ทําใหเกิดความยุติธรรมทางการศึกษามากขึ้น ผูเรียนมีสาวนรวมในการวาง
แผนการเรียน มีทางเลือกกิจกรรมการเรียนหลายดาน เปนการศึกษาที่ประกันไดวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูจริง สอดคลองกับความตองการ ความสามารถ ความสนใจของตนเองและชุมชน เปน
การจัดหลักสูตรโดยยึดหลักปรัชญาการจัดหลักสูตรโดยยึดหลักปรัชญาสวภาพนิยม 
(Existentialism)  (รุจิร  ภูสาระ, 2546, หนา 8-19) 
 
   ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
   สงัด  อุทรานันท  (2532, หนา 211-212  อางถึงใน  เบญจวรรณ  สุธรรมรักษ 2546, 
10) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของหลักสูตรที่ดีวาหลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุงหมายที่ดีและท่ี
สําคัญ คือ ควรตั้งอยูบนรากฐานของการศึกษาที่ถูกตอง สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและมุงสราง
คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและมีความเสียสละ หลักสูตรจะตองมีความชัดเจน  
มีความตอเน่ือง เนนใหผูเรียนเปนคนคิดเปน ทําเปนมีความสนใจ มีความกระตือรือรน สงเสริม
อาชีพตามความถนัดและความสามารถยืดหยุนได เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน  ทัศนีย ศุภเมธิ (ม.ป.ป.) ไดสรุปคุณลักษณะของหลักสูตรที่ดีไว ดังนี้ 
   1.  มีความคลองตัว สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพตางๆ ไดเปนอยางดี 
   2.  เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายที่กําหนดไว 
   3.  ไดรับการจัดทําหรือพัฒนาจากบุคคลหลายฝาย เชน ครู ผูปกครอง นักพัฒนา
หลักสูตร นักวิชาการ เปนตน 
   4.  ตองมีกระบวนการที่ตอเน่ือง 
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   5.  การพัฒนาหลักสูตรควรคํานึงถึงขอมูลพ้ืนฐาน เชน ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
การเรียนรูและพ้ืนฐานของสังคม 
   6.  ควรมีเน้ือหาสาระเร่ืองที่สอนบริบูรณเพียงพอที่จะทําใหผูสอนคิดเปน ทําเปนและมี
การพัฒนาในทุกดาน 
   7.  จัดใหตรงความมุงหมายของการศึกษาแหงชาติ 
   8.  สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
   9.  มีการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู และเจตคติใหกับผูเรียน 
   10. มีลักษณะสนองความตองการ และความสนใจทั้งของผูเรียนและสังคม 
   11.  บอกแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   12.  ชี้แนะเกี่ยวกับสื่อการสอนไดอยางเหมาะสม 
   13.  บอกแนวทางการจัดและประเมินการสอน 
 
   สุมณฑา  พรหมบุญ (2543, หนา 6 อางถึงใน เบญจวรรณ  สุธรรมรักษ 2546,11 และ
สิปปนนท   เกตุทัต 2537, หนา 1 อางถึงใน เบญจวรรณ  สุธรรมรักษ 2546, หนา 11) ไดให
ความหมายที่สอดคลองกันวา  หลักสูตรควรมีพ้ืนฐานวิชาการที่กวางและวิชาชีพที่ลึก เนน
คุณภาพบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศนกับการดําเนินการ และการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  
เสริมศรี  ไชยศรและคณะ (2543, หนา 57) ไดสรุปลักษณะของหลักสูตรที่ดีกวา ควรมุงเตรียม
ความพรอมทางสติปญญา ความสามารถ รูคุณคาของความคิดทางวิชาการและสงเสริมใหผูเรียน 
เห็นคุณคาทางภูมิปญญา เอกลักษณ และวัฒนธรรมของทองถิ่นในการที่จะพัฒนาความเปน
สากลใหทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ และมีความรูเฉพาะดาน เพ่ือจะสงเสริมความ
เปนมนุษยที่สมบูรณที่มีความรูความเขาใจ และมีทักษะชีวิต และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตร มาจากคําภาษาอังกฤษวา Curriculum Development และหากจะ
พิจารณาดูคําวา พัฒนา (Development) จะมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 
   1.  การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น 
   2.  การเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง  และ 
   3.  การเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวลวงหนา 
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   ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดใน 3 ลักษณะดังกลาวขางตนเชนกัน  
กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหไดผลยิ่งขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
เปนไปในทิศทางที่กําหนดไปในแนวทางที่ตองการ ตามที่ไดวางแผนไวแลว 
   วิชัย  วงษใหญ  กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพยายามวางโครงการที่จะ
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดหมายที่กําหนดไว 
   เรือง  เจริญชัย  ใหความเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรมิไดหมายความเฉพาะการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการแตเพียงอยางเดียว  
รวมความถึงการพัฒนาองคประกอบที่สําคัญอ่ืนๆ ของหลักสูตรอีกหลายประการ กลาวคือ 
   1. การพัฒนาสาระความรู และประสบการณประกอบเน้ือหาวิชา 
   2. การพัฒนาหลักสูตรวิชาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
   3.  การพัฒนาสื่อการสอนประกอบหลักสูตร ไดแก แผนการสอน โครงการ เอกสาร
และวัสดุประกอบการสอน อุปกรณประกอบการสอน เคร่ืองมือประเมินผล เปนตน 
   เซยเลอร  และคนอ่ืน  (Saylor and Other) ใหคําจํากัดความของการพัฒนาหลักสูตร
วา หมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือเปนการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมี
หลักสูตรเดิมอยูกอน นอกจากน้ีการพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการผลิตหรือสรางเอกสาร
อื่นๆ สําหรับผูเรียนอีกดวย 
   กลาวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายครอบคลุมทั้งการจัดทําหลักสูตรขึ้นมา
ใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น ในหลายคร้ังและหลายโอกาส จึงใชเรียก
คําเหลาน้ี รวมเปนคําๆ เดียววา การพัฒนาหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตรนับเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาของประเทศ  
แตลักษณะการจัดการศึกษาในประเทศไทยยังมีความแตกตางจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
หรือยุโรปบางประเทศ ที่สถาบันการศึกษาในประเทศเหลาน้ีลวนมีความเปนอิสระทางวิชาการ
คอนขางสูง สําหรับประเทศไทยนั้นหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังอยูในความควบคุมดูแลของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สวน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยนั้น เปนอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
แตละแหง สําหรับทบวงมหาวิทยาลัย โดยอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2537 ขอ 2 ระบุแตเพียงวาทบวงมหาวิทยาลัยมีหนาที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  กลาวโดยสรุป ทบวงมหาวิทยาลัย
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   อยางไรก็ตาม แมหลักสูตรในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ลวนอยูในความควบคุมดูแลของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการก็ตาม การพัฒนา
หลักสูตรยังคงมีความจําเปนอยูเสมอ เพราะผูบริหารและครูเปนผูใชหลักสูตรตางจะทราบดีวา
หลักสูตรนั้นๆ เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและความตองการของโรงเรียนเพียงใด มีจุดเดนและ
จุดดอยอะไรบางที่ควรปรับปรุง สิ่งเหลาน้ีนับเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบที่จะตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความสมบูรณทันเหตุการณ สามารถสนองตอบความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนใหมากที่สุด  ซึ่งในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสและสงเสริม
ใหทองถิ่น คือ โรงเรียน กลุมโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษา กรมตนสังกัดหนวยงานที่เก่ียวของ  
สามารถสรางหลักสูตรรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางวิชาบังคับเลือก และเลือกเสรีได ทั้งน้ีเพ่ือ
สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลอง และเกื้อกูลตอชีวิตจริง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต
ละทองถิ่นเปนประการสําคัญ จึงถือไดวากระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหทองถิ่นไดมีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้นกวาเดิม (อนุศักด สมิตสันต, 2540, หนา 91-93) 
 
   ความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร 
   อิทธิพลหรือความกดดันตางๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีอยูหลายสาเหตุ
ดวยกัน แตสวนใหญแลวการพัฒนาหลักสูตรจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดลอมของสังคมในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมระบบประชาธิปไตย ซึ่งทําให
แนวคิดของเด็กในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหรือแตกตางจากแนวความคิดของเด็กในสมัยกอน ซึ่ง
เปนผลตอเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบันดวย  
นอกจากน้ี สภาพของสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ การแขงขัน การดูแลเอาใจใสเด็กในปจจุบันได
ผิดแผกไปจากเดิมมาก บิดามารดาตองขวนขวายในการประกอบอาชีพ ขาดการดูแลเอาใจใส
บุตรหลานของตน และมอบความรับผิดชอบเหลาน้ีไปใหโรงเรียนตั้งแตเด็กยังอยูในวัยเด็กเล็ก  
ดังนั้นเด็กจึงขาดความรักความอบอุนและการเอาใจใส ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาสังคมในอนาคต
ได อาจจะกลาวไดวาความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรน้ัน เกิดมาจากสาเหตุหลายประการ
ดวยกัน คือ 
 
   1.  การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 
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       ในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรนั้น ผูจัดทําจําเปนจะตองวิเคราะหสภาพของ
สังคม เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ของสังคม วัฒนธรรม และปรัชญาใน
การดําเนินชีวิตของผูที่อยูในสังคมปจจุบันกอน จากน้ันจึงจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกลาวในปจจุบัน นอกจากน้ีก็ยังมีปญหาสังคมที่
เราไดเผชิญอยูเกือบทุกวัน ไดแก ปญหาอาชญากร ปญหาคนยากจน ปญหาคนวางงาน    
ปญหาการเพ่ิมประชากร ปญหาภาวะทางเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ เหลาน้ีเปนตน ซึ่งผูจัดทําหลักสูตร
จําเปนจะตองศึกษาปญหาตางๆ เหลาน้ี และดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพ่ือปองกัน และชวย
แกไขปญหาตางๆ ดวย 
     ปญหาในดานประชากรและการอพยพของประชากรเปนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของสังคมปจจุบันซึ่งผูจัดทําหลักสูตรจะตองคํานึงถึงในดานการจัดการศึกษาเพื่อเปนการ
แกปญหาในดานน้ีอาจจะกลาวไดวา การอพยพของประชากรจากที่แหงหน่ึงไปอีกแหงหน่ึงมี
สาเหตุสําคัญ ดังตอไปน้ี 
        1.1  การใชเคร่ืองจักรกลในการทํางานแทนกําลังคนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ภาวะของการวางงานแกผูที่ไมมีทักษะในการใชเคร่ืองกล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ใชแรงงาน 
         1.2  แรงงานของสตรีมีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบันทํา
ใหสตรีตองทํางานประกอบอาชีพ และเพ่ิมจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองหลวงและ
แหลงอุตสาหกรรมตางๆ 
         1.3  ประชากรที่อยูในเมืองใหญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองหลวงประสบกับ
มลภาวะ (pollution) อาชญากรรม แหลงเสื่อมโทรมตางๆ ความยากจนทําใหผูมีฐานะใน
ระดับกลางขวนขวายที่จะอพยพไปอยูในบริเวณชานเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
   ดังน้ันการจัดหลักสูตรจึงจําเปนตองคํานึงถึงปญหาตางๆ เหลาน้ี รวมทั้งจะตองศึกษา
ขอมูลตางๆ เพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวะของแตละทองถิ่นเพ่ือสกัดก้ันการอพยพ
ของประชากรและชวยใหประชากรในแตละทองถิ่นสามารถประกอบอาชีพในทองถิ่นของตนดวย
รายไดที่จะสามารถทําใหการดําเนินชีวิตอยูในทองถิ่นหรือในสังคมนั้นอยางเปนปกติสุข 
  นอกจากน้ีในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทโนดลยีตางๆ ไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะมีผลทั้งโดยทางตรงและทางออมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมเชนเดียวกัน ตลอดจนเขามา
มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูที่อยูในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคม
เมืองหลวงซึ่งเม่ือไดพิจารณาชีวิตความเปนอยูของประชากรอยางละเอียดตั้งแตเชาจนค่ํา จะเห็น
ไดวาบุคคลที่อยูในเมืองหลวงมีสวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอยางมากมายและเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ ซึ่งทําใหการดําเนินชีวิตของผูที่อยูในสังคมเปนไปอยางรวดเร็วและสะดวกสบาย
มากขึ้น การจัดทําหลักสูตรก็จําเปนจะตองจัดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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   2.  แนวความคิดและผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยา 
   ความรูทางดานจิตวิทยาเขามามีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรอยางมาก ผูที่
จัดทําหลักสูตรจะตองคํานึงถึงผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะของพัฒนาการ
ของเด็ก ในดานรางกายจิตใจ และการเรียนรู เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการจัดสรางหลักสูตร 
   ผลงานวิจัยและความรูทางดานจิตวิทยา ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะพัฒนาการของผูเรียน
ในดานลักษณะทั่วไปของเด็ก การเจริญเติบโต และความตองการของเด็กในแตละวัยนั้น จะให
ประโยชนในดานการจัดแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของเด็กในแตละวัน 
การจัด การเลือกเน้ือหาความรู และการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการเรียนเปนกลุม 
หรือแบบรายบุคคล 
   งานดานจิตวิทยาซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการของผูเรียนทางดานสติปญญา
ของเด็กในแตละวัยจะเปนขอมูลในดานการจัดเน้ือหาความรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความพรอม และความสามารถในดานการเรียนรูของเด็กในแตละวัย รวมทั้งจัด
บทเรียนใหสอดคลองกับลักษณะพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียนดวย 
   นอกจากนี้ผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยา ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการของ
ผูเรียนในดานความประพฤติ (moral) จะทําใหผูจัดหลักสูตรสามารถสอดแทรกเน้ือหาและจัด
กิจกรรมใหแกผูเรียนใหสามารถประพฤติตน และดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขดวย
   นอกจากการศึกษางานและผลของการวิจัยทางดานจิตวิทยาในดานตางๆ แลว  
ผูจัดทําหลักสูตรยังจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนรูของเด็กในแตละวัย ความ
แตกตางของเด็กในดานสติปญญา ภูมิหลัง และความสามารถเฉพาะ สิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนผลของ
การวิจัยดานจิตวิทยา ซึ่งจําเปนตองนํามาเปนขอมูลในการจัดหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรน้ัน
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนซึ่งจะทําใหการจัดการเรียน
การสอนประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรได 
 
   3.  ความกาวหนาทางดานวิทยาการ และบทบาทของสถาบันการศึกษา 
   จะเห็นไดวาในปจจุบันน้ีวิทยาการตางๆ  ไดกาวหนาไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในทํานองเดียวกันก็ไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในวง
การศึกษามากขึ้น ทําใหการเรียนรูตางๆ ในดานวิชาการเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ความรูทางดานวิชาการมิไดมีวงจํากัดอยูแตเฉพาะภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ได
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   ดังน้ัน ในการจัดหลักสูตรจึงจําเปนจะตองคํานึงถึง การจัดความรู เน้ือหาวิชาและ
ประสบการณที่เหมาะสม ทันสมัยตอเหตุการณปจจุบันใหแกเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพ
ของสังคมปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูเสมอ ดังน้ันผูจัดทําหลักสูตรจะตองใหความสนใจตอวิทยาการ
ใหมๆ เหลาน้ี ผลของการวิจัยตางๆ การคนพบส่ิงใหมๆ ตลอดจนแนวความคิดใหมในปจจุบัน  
โดยเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่จะเปนประโยชนตอผูเรียนใหเหมาะสมกับวัย ระดับความรู และ
ความสามารถของผูเรียนดวย เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และใหผูเรียนสามารถ
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนในสังคมปจจุบันไดดวย นอกจากน้ีความรูสมัยใหมและ
ประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ควรจะไดจัดไวในหลักสูตร เพ่ือให
ผูเรียนมีความรูที่กาวหนาเกิดความคิดริเร่ิม มีความคิดเห็นแบบวิทยาศาสตร มีความสามารถใช
เครื่องมือตางๆ ทางวิทยาศาสตรและทางเทคโนโลยี ในการทํางานและประกอบอาชีพในสังคมได 
 
   4.  การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจในปจจุบัน 
   ประชากรในปจจุบันไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วซ่ึงทําใหมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ
ดวยการจัดการศึกษาที่ดีและเหมาะสมใหแกประชาชนจะชวยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได  
อาจจะกลาวไดวาการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอันหน่ึง ซึ่งสามารถกําหนดความเจริญกาวหนา
ในทางเศรษฐกิจของประเทศไดเชนกัน 
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   ปญหาทางเศรษฐกิจน้ัน นอกจากปญหาในดานการขาดแคลนทางปจจัยการผลิตดาน
วัตถุ ซึ่งเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งแลว ปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การขาดแคลนผูที่
มีความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพในสาขาตางๆ การขาดแคลนทางดาน
วัตถุนั้นสามารถแกไขไดดวยการเพิ่มผลผลิต แตการขาดแคลนกําลังคนในวิชาการและวิชาชพีใน
ทุกระดับน้ัน จําเปนจะตองอาศัยการจัดการศึกษาและการวางโครงการที่แนนอน เพ่ือทําการผลิต
คนในทุกระดับใหมีปริมาณและคุณภาพที่ไดสัดสวนกันตรงตามความตองการในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศ 
   ดังน้ันในการจัดทําหลักสูตรปญหาในดานเศรษฐกิจจึงจําเปนสิ่งหนึ่งที่ผูจัดทําหลักสูตร
จะตองคํานึงถึง และจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับกําลังคนที่ชาติตองการทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับ
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาการแขนงตางๆ ระดับชางฝมือ และระดับกรรมกร โดยกําหนดหลักสูตรให
สอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ จัดโปรแกรมการเรียนการสอน  
เตรียมครูผูสอน โดยการจัดอบรมครูใหมีความรูเก่ียวกับหลักสูตร เน้ือหา วิชาการใหมๆ การ
เรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อที่ครูเหลาน้ันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนากําลังคน และสามารถ
ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของสังคมที่เพ่ิมขึ้นในปจจุบัน และสามารถ
นํากําลังคนที่ผลิตออกมาแลวไปปฏิบัติงานไดผลตามความตองการอยางแทจริง (ชัยยงค   
พรหมวงศ  และประดินันท อุปรมัย, 2542, หนา 237-240) 
 

หลักการพัฒนาหลักสูตร 
   การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามใหเปนระบบจะตองอยูบนพ้ืนฐานที่สมเหตุสมผล ซึ่งเปน
หลักการในการพัฒนา โดยมีจุดเนนที่วัตถุประสงคและวิธีการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค ไทเลอร  
(Tyler 1959) ใชหลักการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรในรูปของคําถาม 4 ขอ คือ  
   1.  วัตถุประสงคของหลักสูตรใดที่สถานศึกษาควรจัดใหกับผูเรียน 
   2.  ประสบการณใดที่สถานศึกษาจะจัดใหเพ่ือใหบรรจุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   3.  ประสบการณการเรียนรูตางๆ จะจัดใหมีระบบระเบียบอยางมีประสิทธิภาพได
อยางไร 
   4.  จะมีเกณฑใดตัดสินไดวาจุดมุงหมายตางๆ เหลาน้ันบรรลุแลว แมวา ไทเลอรจะยัง
ยืนในคําถามทั้ง 4 ขออยู แตไทเลอรก็ไดเปลี่ยนแปลงจุดเนนของหลักการพัฒนาหลักสูตร 2 ขอ  
คือ 
   ก.  การเนนบทบาทของผูเรียนในกระบวนการเรียน และตองการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรดวย 
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   ข.  การเนนการสอนความรูรวบยอดน้ันควรจะรวมถึงความรู ซึ่งผูเรียนไดรับจากนอก
โรงเรียนดวย ถาส่ิงนั้นมีความสัมพันธกับหลักสูตรที่เด็กไดเรียนอยู 
 
   นอกจากคําถาม 4 ขอของไทเลอรนี้ จะเก่ียวพันอยางใกลชิดกับการพัฒนาหลักสูตร
อยางเปนระบบทั่วๆ ไปแลว ทาบา (Taba 1962)  ชี้ใหเห็นวา หลักสูตรใดๆ ก็ตาม แมจะเนน
เฉพาะเจาะจงดานใดดานหน่ึงก็ตาม จะตองประกอบดวยโครงสรางที่เฉพาะตัว ในการที่จะพัฒนา
หลักสูตรมีความจําเปน ที่จะตองชัดเจนในเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานที่ทาบากลาววา จะตอง
ประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งจะทําใหเปนแนวทางในการเลือกและ
จัดระบบเนื้อหา รวมทั้งรูปแบบของการเรียนรูและการสอน และทายสุดที่ขาดเสียมิได คือ การ
ประเมินผล หลักการของหลักสูตรตามแนวคิดของทาบาประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
   1.  วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ 
   2.  เน้ือหาวิชาและจํานวนชั่วโมงสอนของแตละวิชา 
   3.  กระบวนการเรียนการสอน 
   4.  โครงการประเมินผลหลักสูตร 
 
   ข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
   ทาบา (Taba 1962) ไดใหขั้นตอนในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพไว 7 ขั้นตอน คือ 
   1.  การวิเคราะหความตองการ 
   2.  ตั้งวัตถุประสงค 
   3.  เลือกเน้ือหาวิชา 
   4.  รวบรวมเนื้อหาใหเปนระบบ 
   5.  เลือกประสบการณการเรียนรู 
   6.  จัดระบบประสบการณในการเรียนรู 
   7.  ตั้งเกณฑการประเมินผล จะประเมินอะไรและวิธีใด 
 
 ทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถยอเปน 5 ขั้นตอน ดังแผนภูมินี้ 
 
 
 
 



 

วิเคราะหความตองการ 
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ตั้งวตัถุประสงค 

 
เลือกและจัดระบบเนื้อหา 

 
เลือกและจัดระบบประสบการณการเรียนรู 

 
 

สิ่งที่จะประเมินผลและวิธีการ 
 

          กระบวนการสอน 
 

แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร 
 
   1.  การวิเคราะหความตองการ ในการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะตองเขาใจ
วัตถุประสงคของสิ่งที่จะพัฒนาอยางกระจางชัด ถาเราจะพัฒนาหลักสูตรสําหรับคนกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ เราจะตองรูถึงความตองการแทจริงของคนกลุมน้ัน ถาคนกลุมน้ันเปนผูที่จะตองมี
สวนรวมในกลุมผูผลิตของสังคม ก็จะตองพิจารณาความตองการของสังคมดวย ตัวอยางของการ
จัดการศึกษา เชน การอาชีวศึกษา นอกจากจะพัฒนาความตองการสวนตัว และสังคมแลวจะตอง
พิจารณาเลยไปถึงความตองการทางดานอุตสาหกรรมดวย ซึ่งความตองการน้ีแตกตางไปจาก
ความตองการสวนตัวของแตละคนและตางไปจากความตองการของแตละสังคม การวิเคราะห
ความแตกตางสวนบุคคล สังคมและอุตสาหกรรมจะตองถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะจะเปนเครื่อง
ชี้แนะในการตัดสินใจ จุดประสงคหลักของการจัดการศึกษา การเลือกเน้ือหาและมุงวัดเนนใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
   ซึ่งผูสรางหลักสูตรจะตองมีขอมูลของงานโดยละเอียด แลวนํามาวิเคราะหงานซึ่ง
อาจจะทําไดโดยวิธีการ ดังนี้ 
   1.  แบบสอบถามที่ครอบคลุม 
   2.  สังเกตการทํางานนั้นโดยตรง 
   3.  สัมภาษณผูทํางาน 
   4.  การผสมผสานระหวาง 3 วิธีดังกลาว 



  

   การวิเคราะหความแตกตางของงานที่เก่ียวของ จะทําใหทราบวากลุมความรู ทักษะ 
เจตคติที่จําเปนตองานนั้นๆ ซึ่งก็จะตองตามมาดวยวัตถุประสงคและเปาหมายในรายวิชา 
 
   2. การตั้งวัตถุประสงค  เม่ือรวบรวมขอมูลไดครบแลว ก็จะเร่ิมตั้งวัตถุประสงคได  
การตั้งวัตถุประสงคตองใหครอบคลุมส่ิงที่วิเคราะหไวแลว วัตถุประสงคที่จะเปนวัตถุประสงค
ทั่วไป ซึ่งสามารถนํามาเขียนเปนวัตถุประสงคเฉพาะได โดยพิจารณาจากแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
                                                        ความตองการ 
                                                      ทางอุตสาหกรรม 
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ความตองการ         ความตองการ           

               สวนบุคคล                        ทางสังคม 
                 การตั้งวัตถุประสงค 
 
          พฤติกรรมที่ตองการ        ขอบังคับ กฎ 

ใหเกิดในผูเรียน         และระเบียบ              
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกวตัถุประสงค 
 
   เม่ือตั้งวัตถุประสงคแลว ก็ตองคํานึงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงคใหผูเรียนไดแสดงออก
ใหไดหรือปฏิบัติได การตั้งวัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน และ
สิ่งหนึ่งจะตองใหความสนใจดวยก็คือ เรื่องของเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
กําหนดเวลาดวย 
 
   3. การเลือกและจัดระบบเน้ือหาวิชา  การเลือกเน้ือหาวิชาสําหรับวิชาใดวิชาหนึ่ง
จะตองขึ้นอยูกับกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตองการใหบรรลุเนื้อหาวิชา จะเปนส่ิงที่มีคุณคา
ทางการศึกษาที่จะเชื่อมดยงเขาสูตัวผูเรียน 
   เน้ือหาวิชาใดก็ตาม จะประกอบดวย ความรู ทักษะ และเจตคติในหลักสูตรชางเทคนิค
ศึกษา การวิเคราะหงานจะชวยเปนแนวทางใหเน้ือหาเหมาะสมกับโปรแกรม นอกจากน้ียังตอง
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   เรื่องที่จะสอนสามารถจัดหมวดหมูได 3 ระดับ คือ 
   ก.  เนื้อหาวิชาที่ผูเรียนจําเปนตองรูและตองเรียน 
   ข.  เนื้อหาที่เก่ียวของกับเรื่องที่จําเปนตองเรียนเปนเรื่องที่ควรเรียน 
   ค.  เนื้อหาที่อยากจะใหเรียนและผูเรียนอยากเรียนอยากรู 
  
   เน้ือหาวิชาเปรียบเหมือนพาหนะที่จําเปนนําไปสูสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา หรือผลของ
การฝกอบรม โดยการสอนเนื้อหาและจัดประสบการณการเรียนรู ซึ่งเชื่อไดวาผูเรียนจะไดรับ
ความสามารถที่ตองการใหมีทั้งการเลือกและจัดเน้ือหาใหเปนระบบ จะตองวิเคราะหลักษณะเดน
ของความรูที่ไดจากวิชาน้ัน และลักษณะของกระบวนการเรียนรูนั้นดวย ซึ่งทุกอยางตองชัดเจน  
มิฉะนั้นอาจจะเกิดการบิดเบือนหรือการไมอาจจะเรียนไดขึ้น ทาบาชี้ใหเห็นวา หลักสูตรที่พัฒนา
กันมามักจะไมใหความสนใจแกความตองการทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากวัตถุประสงคและ
เน้ือหาวิชาที่แคบ และหางไกลจากความเปนจริงทางสังคม 
 
   4. การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรู  เม่ือไดเน้ือหาวิชาที่จะสอน ซึ่งถือได
วาเปนส่ิงที่จะทําใหเกิดผลแลว ก็มาถึงวิธีสอนเน้ือหาเหลาน้ัน นั่นหมายถึง วิธีที่จะทําใหเกิดการ
เรียนรู อันที่จริงการเรียนรูเกิดขึ้นได ตลอดเวลาระหวางการเรียนรูจะตองขึ้นอยูกับประสบการณ
ของผูเรียน สิ่งที่เขาทําก็คือสิ่งที่เขาเรียนรูสําหรับเทคนิคศึกษานั้น ถาจุดประสงคมุงเนนพัฒนา
ทักษะก็ไมจําเปนตองสอนการบรรยายมากนัก 
   การศึกษาการคงอยูของสิ่งที่ไดเรียนรูดวยอวัยวะสัมผัสตางๆ  คือ 
  รอยละ        1  ถาไดยิน 
  รอยละ      1.5  ถาไดสัมผัส 
  รอยละ      3.5  ถาไดดมกลิ่น 
       และรอยละ       85  ถาไดเห็น 
 
   เก่ียวกับการจําไดจะคงเหลือ ดังนี้ 
  รอยละ      10  จากส่ิงที่ไดอาน 
  รอยละ     20  จากส่ิงที่ไดยิน 



  

EA 634 39

  รอยละ     30  จากส่ิงที่ไดเห็น 
  รอยละ     50   จากส่ิงที่ไดเห็นและไดยิน 
  รอยละ     80  จากส่ิงที่ไดพูด 
      และรอยละ     90  จากส่ิงที่ไดพูดและไดลงมือทํา 
 
   ผลจากการศึกษานี้ ทําใหเห็นแนวทางในการเลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม 
แมวาวัตถุประสงคที่ตางกัน จะทําใหตองมีการเลือกประสบการณการเรียนรูที่แตกตางกัน แตก็มี
หลักการทั่วๆ ไปบางประการที่อาจใชรวมกันในการเลือกประสบการณการเรียนรู ดังนี้ 
   1.  นักเรียนตองไดประสบการณที่ใหโอกาสเขา ที่จะไดฝกพฤติกรรมที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   2.  ประสบการณการเรียนรู เนนที่ความพอใจของผูเรียนและตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว 
   3.  ปฏิกิริยาตอบสนองจากประสบการณนั้น ตองอยูในความเปนไปไดสําหรับผูเรียน 
   4.  ประสบการณการเรียนรูที่ตางกัน อาจนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกันได 
   5.  ประสบการณการเรียนรูที่เหมือนกัน อาจนําสูผลลัพธที่แตกตางกันไดหลายอยาง 
   ประสบการณเรียนรูตางก็มีผลตอวัตถุประสงคที่ตางกัน จึงถึงคราวที่จะจัดระบบการ
เรียนรูเพ่ือทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ ไมมีประสบการณการเรียนรูใด ประสบการณที่ดีที่สุด
ที่ใชไดกับการเรียนรูทุกดาน จําเปนตองจัดระบบและใหมีผลในการเสริมแรงแกกัน หลักเกณฑใน
การจัดระบบอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
   ก. ความตอเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความรูและทักษะของผูเรียน มีโอกาสที่จะ
พัฒนาตอไปไดอีก 
   ข. ผลที่ตามมาที่ไดตั้งไว (Sequence) หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นน้ันจะเกิดขึ้น
จริง และทําได  แมจะมีความซับซอนเกิดขึ้น 
   ค.  บูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมผสานประสานประสบการณตางๆ และ
นําไปใชได 
 

การวัดและการประเมินผล 
   การเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถาผูเรียนไดรูผลความกาวหนาในการเรียนของเขา 
ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนเรื่องสําคัญมาก ไทเลอรเชื่อวา กระบวนการของการประเมินผลเปน
กระบวนการที่จําเปนในการที่จะรูถึงจุดประสงคของการศึกษา รวมไปถึงกระบวนการสอนดวย  
ถาวัตถุประสงคทั่วไปของโปรแกรมการศึกษามีเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค การ
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 ผูสอนบางคนไมสามารถจะออกขอสอบ จนกวาจะสอนจบเรื่องตามหลักสูตร ซึ่งความ
จริงแลวไมจําเปนที่จะตองสอนจนจบกอนแลวจึงเตรียมประเมินผล เม่ือมีวัตถุประสงคมี
เน้ือหาวิชาแลว ก็พรอมที่จะรูวาจะประเมินผลอะไรบาง การประเมินผลจึงเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

สรุป 
   การพัฒนาหลักสูตร  เปนเรื่องที่ตองการการตัดสินใจหลายขั้นตอน ตั้งแตการเร่ิมตั้ง
วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ การเลือกเนื้อหาใหตรงและครอบคลุม ชนิดของ
ประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงค และทายสุดคือ วิธีการ
ประเมินผลของการเรียนรูนั้น 
   การตัดสินใจควรจะทําเปนคณะกรรมการและผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร
การตัดสินใจมีระดับกวาง เชน นโยบาย ประเภทของกําลังคนที่ตองการ วัตถุประสงค เปนตน  
สวนในอีกระดับหน่ึงอาจเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเฉพาะ
เน้ือหาวิชา วิธีสอน และการประเมินผล และอีกระดับหน่ึงก็คือ การบริหารหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตรตองทําอยางเปนระบบ มีหลักเกณฑและตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เที่ยงตรง (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2546, หนา 35-41) 
 

กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
   จากคําบรรยายของรองอธิบดี กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2545 ณ  
โรงแรมบางกอกพาเลซ สรุปไดดังนี้   
   1.  กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย/จุดหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน 
   วิสัยทัศน หมายถึง เจตนารมณ อุดมการณ หลักการ ความเชื่ออนาคตที่พึงประสงค  
ที่จะสามารถสรางศรัทธาและจุดประกายความคิด 
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   ในการสรางวิสัยทัศน  สถานศึกษาควรมีขอมูลพรอมทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและ
ปรัชญา เพ่ือใหวิสัยทัศนที่บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ไดรวมกันสรางขึ้น จะชวยกําหนดทิศทาง
ของโรงเรียนสอดคลองกับความตองการของทุกฝาย 
   ภารกิจ หมายถึง การแสดงวิธีดําเนินการที่สถานศึกษาจะจัดทําใหสอดคลองกับ
หลักการ และจุดมายของหลักสูตร 
   เปาหมาย/จุดหมาย เปนขอความที่แสดงใหเห็นวา เม่ือดําเนินการจัดการไปตาม
หลักสูตรแลว ผูเรียนจะบังเกิดผลอะไรบาง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นําไปสูเปาหมายหลัก
ของหลักสูตรเพียงใด 
   คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูตามระดับชวงชั้นในแตละกลุมวิชาไว เพ่ือเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่ผูเรียนควรจะมี แต
สถานศึกษาอาจกําหนดเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมของแตละเขตพ้ืนที่หรือสถานศึกษา 
 
   2.  จัดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา 
       2.1  สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายวิชาหนวยการเรียนรูตามกลุม
สาระ 8 กลุม โดยจัดทําเปนรายภาค/รายป 
       2.2  กําหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน 
       2.3  กําหนดเวลาของแตละกลุมสาระ / หนวยการเรียนรู / กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนรายภาค / รายป 
 
   3.  จัดทําสาระของหลักสูตร 
       3.1  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายป / รายภาค 
       3.2  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายป / รายภาค 
       3.3  กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิตสําหรับสาระการเรียนรูเปนรายป / รายภาค 
       3.4  จัดทําคําอธิบายรายวิชา (ชื่อวิชา จํานวนเวลา / หนวยกิต ผลการเรียนรูและ
สาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ ) 
 
   4.  ออกแบบการเรียนรู 
       4.1  การจัดการเรียนการสอน ไดแก 

    4.1.1 กําหนดรูปแบบการสอนดวยวิธีสอนที่หลากหลาย 
     4.1.2 เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยใหเปนการเรียนรูจาก
แหลงธรรมชาติ ไดแก 
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     - การเรียนรูดวยตนเอง 
     - การเรียนรูรวมกัน 
     - การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
     - การเรียนรูจากรูปแบบการวิจัย 
     - การเรียนรูแบบบูรณาการ 
     4.1.3  เนนการเรียนรูคูคุณธรรม 
     - นํากระบวนการจัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
กระบวนการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
     - เน้ือหา และกระบวนการตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรูในลักษณะ
องครวม 
     - การบูรณาการเปนการกําหนดเปาหมายเรียนรูรวมกัน ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน / ตางกลุมมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
  4.2  สื่อการเรียนรู 
        ใชทุกประเภทที่มีอยูใหสอดคลองและพัฒนาขึ้นใหม 
  4.3  การวัดและประเมินผล 
        เปนการวัดตามสภาพจริง (สอนอยางไรวัดอยางนั้น)  สถานศึกษาเปนผู
ประเมินเองออกแบบเอง โดยใช  Benchmark ตามมาตรฐานสาระการเรียนรูที่กําหนดไว 
            สําหรับ ม.ปลาย (ม.4-6) ตองออกแบบเปนหนวยกิต และตองกําหนดวา 1 
หนวยกิต = 40 คาบ สวนระดับอ่ืนๆ สามารถกําหนดไดเอง และตองออกแบบไวกอนในขั้นตอน
การเขียนหลักสูตร 
           กรณีที่นักเรียนยายโรงเรียน ตองกรอกแบบฟอรมซ่ึงสวนกลางกําหนดให
เปนแบบฟอรมเดียวกัน 
           ประกาศนียบัตร ยังคงใชแบบเดิม 
        แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษามี 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย 
โดยเก็บไวที่โรงเรียน เขตพ้ืนที่และกระทรวงศึกษาธิการ  
 
   สรุปวา 
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   1)  สถานศึกษาจะตองทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
   2)  การประเมินผลในระดับตางๆ 
         -  ระดับชั้นเรียน 
        -  ระดับสถานศึกษา 
        -  ระดับชาติ 

 
   5.  ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
        -  กิจกรรมแนะแนว 

       -  กิจกรรมนักเรียน 
 
   6.  กําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑการตัดสิน  เอกสารหลักฐานการศึกษา 
        - เกณฑการผานชวงชั้น และการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         - จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จบการศึกษาภาคบังคับ 
        - จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
   7.  พัฒนาระบบการสงเสริมและสนับสนุน 
       7.1  กระบวนการแนะแนว 
       7.2  แหลงการเรียนรูและหองสมุด 
       7.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
     -  นําไปผสมผสานกับการจัดการเรียนรู 
     -  การวิจัยเพ่ือแกปญหา / เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
       7.4  เครือขายวิทยาการ 
 
   8.  การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ 
       โดยมีการเขียนเปนหลักสูตร เรียงตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
       8.1  วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย/จุดหมาย 
       8.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค  (ของนักเรียน) 
       8.3  รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู 
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       8.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
       8.5  การจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู 
        8.6  การวัดและประเมินผล 
        8.7  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
        8.8  อ่ืนๆ  
 
(รุจิร  ภูสาระ, 2546, หนา 180-184) 
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