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ความหมายของหลักสูตร 
 หลกัสูตร (Curriculum) เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากค าในภาษาลาตินว่า “race – course” 
ซึ่งหมายถึง เส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่งขัน  เน่ืองมาจากเป้าหมายของหลักสูตรท่ีมุ่งหวังให้ผู้ เรียนสามา รถ
เจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต         
ซึ่งการนิยามความหมายของหลักสูตรในปัจจุบันได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่าหมายถึง               
มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนือ้หาสาระ รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ          
ท่ีได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน  จดักิจกรรมให้แก่ผู้ เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระบบ เน่ืองจากข้อก าหนดต่างๆ ของ
หลกัสูตรจะเป็นมาตรฐานในการจดัการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้เป็นแนวทางน าไปสู่
การก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในแต่ละช่วงวยั อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางส าหรับผู้สอน
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายทัง้ในด้านความรู้ในเนือ้หาสาระ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้และการคิด  ทกัษะทางสงัคมและท่ีส าคญัคือคณุภาพทางด้านคณุธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์  นอกจากนีค้วามส าคัญของหลักสูตรยังมีต่อการวัดและประเมินผล        
การเรียนรู้ด้วยท่ีจะต้องตอบค าถามได้ว่าการจดัการศึกษานัน้บรรลุความคาดหวงัของหลกัสตูรหรือไม่      
ซึง่จะเป็นข้อมลูสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไปดงัแผนภาพ  1 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  1   ความส าคญัของหลกัสตูรท่ีสง่ผลตอ่การจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 
     และการสะท้อนผลเพ่ือปรับปรุงหลกัสตูร 

* สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
 หลกัสตูรตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นรูปแบบใดหรือใช้กบักลุ่มเป้าหมายใดจะมีองค์ประกอบท่ีส าคญั
4  ประการดงันี ้
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผู้ เ รียนเม่ือเรียนรู้จบหลักสูตร
ประกอบด้วยความรู้ในเนือ้หาสาระ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขัน้สูง และคุณธรรม
จริยธรรม คา่นิยมอนัพงึประสงค์   
 2. เนือ้หาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทัง้ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีผู้ เรียน
ต้องเรียนรู้ไปตามล าดบัขัน้ตอนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามจดุมุง่หมายท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้   
 3. การจดัการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการใช้หลกัสตูรกบัผู้ เรียนในเชิงบรูณาการซึ่งเป็น
หน้าท่ีของผู้สอนท่ีจะต้องด าเนินการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระต่างๆ  ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทัง้มีทกัษะในการ
เรียนรู้  มีกระบวนการคดิท่ีมีประสิทธิภาพและมีพฤตกิรรมท่ีงดงาม 
 4. การวัดและประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
ผู้ เรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้  การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้  รวมทัง้การประเมินความ
เหมาะสมของจดุมุง่หมายและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 
 
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 
 การพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีมีความเป็นระบบและเป็นวงจรท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั  ระบบการพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจรประกอบด้วย  ระบบการร่างหลกัสตูร  ระบบ
การใช้หลกัสตูรและระบบการประเมินหลกัสตูร  โดยแตล่ะระบบมีรายละเอียดดงันี ้
  ระบบการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบด้วย  การศกึษาสิ่งก าหนดหลกัสตูร การก าหนด
รูปแบบหลกัสตูร  การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร  และการปรับปรุงหลกัสตูร 
  ระบบการใช้หลักสูตร  ประกอบด้วย  การขออนุมตัิใช้หลกัสูตร  การประชาสมัพนัธ์
หลักสูตร  การวางแผนการใช้หลักสูตร  การก าหนดงบประมาณ / ทรัพยากร และการบริหาร นิเทศ  
ก ากบั  ดแูล 
  ระบบการประเมินหลักสูตร  ประกอบด้วย  การวางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมลู  และการรายงานผลการประเมิน 
 ระบบการพฒันาหลกัสูตรทัง้  3  ระบบท่ีดีจะต้องมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  
เพ่ือให้กระบวนการพฒันาหลกัสตูร  การใช้หลกัสูตร  และการประเมินหลกัสตูรมีประสิทธิภาพสูงสุด  
สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายหรือผู้ใช้หลกัสตูร  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบทัง้สาม  ดงัแผนภาพ  2 
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แผนภาพ  2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการพฒันาหลกัสตูร  ระบบการใช้หลกัสตูร   
  และระบบการประเมินหลกัสตูรตามแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจร 
 
ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 ทาบา  (Hilda  Taba. 1962) ได้ก าหนดขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรไว้  8  ขัน้ตอนดงันี ้
 1. การวินิจฉยัความต้องการจ าเป็นของการพฒันาหลกัสตูร  (Diagnosing  Needs) 
 2. การก าหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  (Formulating  Specifics  Objectives) 
 3. การคดัเลือกเนือ้หาสาระ  (Selecting content) 
 4. การจดัล าดบัเนือ้หาสาระ  (Organizing  Content) 
 5. การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  (Selecting  Learning  Experiences) 
 6. การจดัล าดบัประสบการณ์การเรียนรู้  (Organizing  Learning  Experiences) 
 7. การก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผล  (Evaluating) 
 8.  การตรวจสอบความสมดลุและล าดบั  (Checking for Balance and Sequence) 
 
รูปแบบหลักสูตร 
 1. หลกัสตูรรายวิชา  (Subject  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นเนือ้หาสาระซึ่งจดัหมวดหมู่ในรูปของรายวิชา ซึ่งสิ่งท่ีถูกน ามาจัด
หมวดหมู่ได้แก่ ความคิดรวบยอด ทักษะ หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานท่ีก าหนด  จากการเรียนรู้รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
 2. หลกัสตูรสมัพนัธ์วิชา  (Correlated  Curriculum) 
  เป็นหลกัสูตรท่ีออกแบบเนือ้หาสาระในแตล่ะกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชามีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนักนัตลอดหลกัสตูร   
 



 

 

 3. หลกัสตูรประสบการณ์  (Experience  Curriculum) 
  เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับเนือ้หาสาระ  ความถนดั  
และความสนใจ  การจดัเนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล มีความมุ่งหมายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเป็นส าคญั  มีความสอดคล้องกบัวิถีการด ารงชีวิต  ผู้ เรียนมีบทบาท
ในการคดัสรรประสบการณ์ทางการเรียนรู้ท่ีต้องการภายใต้กรอบความมุง่หมายของหลกัสตูร 
 4. หลกัสตูรบรูณาการ  (Integrated  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรท่ีผสมผสานเนือ้หาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกัน
อยา่งสมดลุแล้วจดัเป็นหนว่ยการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม   
 5. หลกัสตูรอิงมาตรฐาน  (Standard – based  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรท่ีก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน  
ได้แก่  มาตรฐานของเนือ้หาสาระท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้  (Content  Standard)  และมาตรฐานของ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานหรือสิ่งท่ีผู้ เรียนสามารถท่ีจะท าได้  (Performance  Standard) ผู้ เรียน
จะจบหลกัสตูรก็ตอ่เม่ือมีคณุภาพตามมาตรฐานหลกัสตูร 
 6.  หลกัสตูรเสริม  (Enrichment  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง                   
มีระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรไม่มากนกั  เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี หรือ
พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้าน   
 
การประยุกต์ใช้ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้ เ รียนไปสู่โลกแห่งอนาคต  ซึ่ง เป็นโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมวฒันธรรมและวิถีการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง 
ดงันัน้หลกัสตูรท่ีดีจะต้องมุง่พฒันาผู้ เรียนให้สามารถด ารงชีวิตได้อยา่งมีคณุภาพ เตรียมผู้ เรียนไปสู่โลก
อนาคต  ซึ่งการพฒันาหลกัสูตรเพ่ืออนาคตนีค้วรให้ความส าคญักับสิ่งต่างๆ  ได้แก่ ก) ความรู้ท่ีเป็น
สากล  เชน่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และภาษาตา่งประเทศ  ข) ความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชาต ิภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ค) ทกัษะกระบวนการคดิ  เช่น การคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา การคิด
วิจารณญาณ ง) ทกัษะทางสงัคม เชน่ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน จิตสาธารณะ และ จ) คณุธรรมจริยธรรม
อนัดีงาม 
 ส าหรับการใช้หลกัสตูรหรือการจดัการเรียนรู้ควรเป็นไปในเชิงบรูณาการ  ไม่ว่าหลกัสตูรจะ
ถกูออกแบบมาเป็นหลกัสตูรบรูณาการหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการนัน้มี



 

 

หลายวิธี  เช่น  บูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว  บูรณาการแบบคู่ขนาน  บูรณาการแบบสหวิทยาการ  
หรือการบูรณาการแบบโครงการ  หากผู้สอนสามารถจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจะท าให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้แบบองค์รวมมากขึน้  มีการเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ  มากขึน้  จนท าให้สามารถน าความรู้ท่ีมี
นัน้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  การคดิและตดัสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สว่นการประเมินผลการใช้หลกัสตูรควรเน้นท่ีคณุภาพผู้ เรียนเป็นส าคญั  เพราะหลกัสตูรจะ
ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือผู้ เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้  การประเมินคุณภาพ
ผู้ เรียนควรมีความครอบคลุมในทุกมิติของการเรียนรู้  และเป็นการประเมินอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง  
รวมทัง้ใช้เคร่ืองมือการประเมินท่ีมีคณุภาพ  สามารถสะท้อนข้อมูลคณุภาพของผู้ เรียนได้อย่างชดัเจน  
และมีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง          
ในอนาคตตอ่ไป  
 
ค าส าคัญ 
 1.  การพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจร 
 2.  องค์ประกอบของหลกัสตูร 
 3.  รูปแบบหลกัสตูร 
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