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หลักสูตร (Curriculum)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่*

ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) เป็ นคาที่มีรากศัพท์มาจากคาในภาษาลาตินว่า “race – course”
ซึ่งหมายถึง เส้ นทางที่ใช้ วิ่ง แข่งขัน เนื่องมาจากเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งหวัง ให้ ผ้ ูเรี ยนสามา รถ
เจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพและประสบความสาเร็ จในการดารงชีวิต อยู่ในสังคมแห่งอนาคต
ซึ่ ง การนิ ย ามความหมายของหลัก สู ต รในปั จจุ บัน ได้ ใ ห้ ความหมายของหลั ก สู ต รว่ า หมายถึ ง
มวลประสบการณ์ ทางการเรี ยนรู้ ที่กาหนดไว้ ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื ้อหาสาระ รวมทังกิ
้ จกรรมต่างๆ
ที่ได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมให้ แก่ผ้ เู รี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญของหลักสูตร
หลัก สูต รมี ค วามส าคัญ ต่อ การจัด การศึก ษาทุก ระบบ เนื่ อ งจากข้ อ ก าหนดต่า งๆ ของ
หลักสูตรจะเป็ นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทาให้ เป็ นแนวทางนาไปสู่
การกาหนดเป้าหมายของการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนในแต่ละช่วงวัย อีกทังยั
้ งเป็ นแนวทางสาหรับผู้สอน
ในการดาเนิน การจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเ รี ย นบรรลุเ ป้าหมายทัง้ ในด้ า นความรู้ ในเนื อ้ หาสาระ ทัก ษะ
กระบวนการเรี ยนรู้และการคิด ทักษะทางสังคมและที่สาคัญคือคุณภาพทางด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่า นิ ย มอัน พึง ประสงค์ นอกจากนี ค้ วามส าคัญ ของหลัก สูต รยัง มี ต่อ การวัด และประเมิ น ผล
การเรี ยนรู้ด้วยที่จะต้ องตอบคาถามได้ ว่าการจัดการศึกษานันบรรลุ
้
ความคาดหวังของหลักสูตรหรื อไม่
ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลสารสนเทศสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปดังแผนภาพ 1

หลักสูตร

การจัดการ
เรี ยนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

การ
สะท้ อนผล

แผนภาพ 1 ความสาคัญของหลักสูตรที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
และการสะท้ อนผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
* สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

องค์ ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบใดหรื อใช้ กบั กลุ่มเป้าหมายใดจะมีองค์ประกอบที่สาคัญ
4 ประการดังนี ้
1. จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง คุณ ภาพของผู้ เรี ย นเมื่ อ เรี ย นรู้ จบหลัก สู ต ร
ประกอบด้ วยความรู้ ในเนือ้ หาสาระ ทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ กระบวนการคิดขัน้ สูง และคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
2. เนื ้อหาสาระ หมายถึง สาระการเรี ยนรู้ วิ ชาความรู้ รวมทังประสบการณ์
้
ตา่ งๆ ที่ผ้ เู รี ยน
ต้ องเรี ยนรู้ไปตามลาดับขันตอนเพื
้
่อให้ มีความรู้ความสามารถตามจุดมุง่ หมายที่หลักสูตรกาหนดไว้
3. การจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้ หลักสูตรกับผู้เรี ยนในเชิงบูรณาการซึ่งเป็ น
หน้ าที่ของผู้สอนที่จะต้ องดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาสาระต่างๆ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมทัง้ มีทกั ษะในการ
เรี ยนรู้ มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่งดงาม
4. การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
ผู้เรี ยนภายหลังการจัดการเรี ยนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังการประเมิ
้
น ความ
เหมาะสมของจุดมุง่ หมายและเนื ้อหาสาระของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
การพัฒ นาหลัก สูต รมี ลัก ษณะเป็ นกระบวนการที่ มี ค วามเป็ นระบบและเป็ นวงจรที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ระบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรประกอบด้ วย ระบบการร่างหลักสูตร ระบบ
การใช้ หลักสูตรและระบบการประเมินหลักสูตร โดยแต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี ้
ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้ วย การศึกษาสิ่งกาหนดหลักสูตร การกาหนด
รูปแบบหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบการใช้ หลักสูตร ประกอบด้ วย การขออนุมตั ิใช้ หลักสูตร การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การวางแผนการใช้ หลักสูตร การกาหนดงบประมาณ / ทรัพยากร และการบริ หาร นิเทศ
กากับ ดูแล
ระบบการประเมินหลักสูตร ประกอบด้ วย การวางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการประเมิน
ระบบการพัฒนาหลักสูตรทัง้ 3 ระบบที่ดีจะต้ องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การใช้ หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมายหรื อผู้ใช้ หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทังสาม
้
ดังแผนภาพ 2

ระบบ
การพัฒนาหลักสูตร

ระบบ
การปรับปรุงหลักสูตร
ระบบ
การใช้ หลักสูตร

ระบบ
การประเมินหลักสูตร

แผนภาพ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการพัฒนาหลักสูตร ระบบการใช้ หลักสูตร
และระบบการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตร
ทาบา (Hilda Taba. 1962) ได้ กาหนดขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตรไว้ 8 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การวินิจฉัยความต้ องการจาเป็ นของการพัฒนาหลักสูตร (Diagnosing Needs)
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Formulating Specifics Objectives)
3. การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ (Selecting content)
4. การจัดลาดับเนื ้อหาสาระ (Organizing Content)
5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Selecting Learning Experiences)
6. การจัดลาดับประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Organizing Learning Experiences)
7. การกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล (Evaluating)
8. การตรวจสอบความสมดุลและลาดับ (Checking for Balance and Sequence)
รู ปแบบหลักสูตร
1. หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที่เน้ นเนือ้ หาสาระซึ่งจัดหมวดหมู่ในรู ปของรายวิชา ซึ่งสิ่งที่ถูกนามาจัด
หมวดหมู่ได้ แก่ ความคิดรวบยอด ทักษะ หลักเกณฑ์หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานที่กาหนด จากการเรี ยนรู้รายวิชาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
2. หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที่ออกแบบเนื ้อหาสาระในแต่ละกลุ่มวิชาหรื อหมวดวิชามีความสอดคล้ อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั กันตลอดหลักสูตร

3. หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเนื ้อหาสาระ ความถนัด
และความสนใจ การจัดเนื ้อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล มีความมุ่งหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีความสอดคล้ องกับวิถีการดารงชีวิต ผู้เรี ยนมีบทบาท
ในการคัดสรรประสบการณ์ทางการเรี ยนรู้ที่ต้องการภายใต้ กรอบความมุง่ หมายของหลักสูตร
4. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที่ผสมผสานเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ ต่างๆ ที่มีความเกี่ ยวข้ องกัน
อย่างสมดุลแล้ วจัดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้แบบองค์รวม
5. หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard – based Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที่ กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน
ได้ แก่ มาตรฐานของเนื ้อหาสาระที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ (Content Standard) และมาตรฐานของ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานหรื อสิ่งที่ผ้ เู รี ยนสามารถที่จะทาได้ (Performance Standard) ผู้เรี ยน
จะจบหลักสูตรก็ตอ่ เมื่อมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
6. หลักสูตรเสริม (Enrichment Curriculum)
เป็ นหลั ก สู ต รที่ พัฒ นาขึ น้ เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยเฉพาะเจาะจง
มีระยะเวลาในการใช้ หลักสูตรไม่มากนัก เน้ นการเสริ ม สร้ างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ หรื อ
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเฉพาะด้ าน
การประยุกต์ ใช้
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะต้ องพัฒ นาผู้ เรี ย นไปสู่ โ ลกแห่ ง อนาคต ซึ่ ง เป็ นโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง
ดังนันหลั
้ กสูตรที่ดีจะต้ องมุง่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถดารงชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เตรี ยมผู้เรี ยนไปสู่โลก
อนาคต ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออนาคตนี ้ควรให้ ความสาคัญกับ สิ่งต่างๆ ได้ แก่ ก) ความรู้ที่เป็ น
สากล เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ข) ความรู้ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของชาติ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ค) ทักษะกระบวนการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ ปัญหา การคิด
วิจารณญาณ ง) ทักษะทางสังคม เช่น การทางานร่วมกับผู้อื่น จิตสาธารณะ และ จ) คุณธรรมจริ ยธรรม
อันดีงาม
สาหรับการใช้ หลักสูตรหรื อการจัดการเรี ยนรู้ ควรเป็ นไปในเชิงบูรณาการ ไม่ว่าหลักสูตรจะ
ถูกออกแบบมาเป็ นหลักสูตรบูรณาการหรื อไม่ก็ตาม ซึ่งแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการนันมี
้

หลายวิธี เช่น บูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว บูรณาการแบบคู่ขนาน บูรณาการแบบสหวิทยาการ
หรื อการบูรณาการแบบโครงการ หากผู้สอนสามารถจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้แบบองค์รวมมากขึ ้น มีการเชื่อมโยงความรู้ ตา่ งๆ มากขึ ้น จนทาให้ สามารถนาความรู้ ที่มี
นันไปใช้
้
ในการแก้ ปัญหา การคิดและตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนการประเมินผลการใช้ หลักสูตรควรเน้ นที่คณ
ุ ภาพผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพราะหลักสูตรจะ
ประสบความสาเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามที่กาหนดไว้ การประเมินคุณภาพ
ผู้เรี ยนควรมีความครอบคลุมในทุกมิติ ของการเรี ยนรู้ และเป็ นการประเมินอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
รวมทังใช้
้ เครื่ องมือการประเมินที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถสะท้ อนข้ อมูลคุณภาพของผู้เรี ยนได้ อย่างชัดเจน
และมี การวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับ ปรุ งแก้ ไขหลักสูตรให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ
1. การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
2. องค์ประกอบของหลักสูตร
3. รูปแบบหลักสูตร

เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2533). การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Armstrong, G. David. (2005). Curriculum today. New Jersey : Merrill Prentice Hall.
Reis M. Sally. and Renzulli S. Joseph. (2008). Enriching curriculum for all students. 2nd
California : Corwin Press Inc.

Taba, Hilda. (1962). Curriculum development : theory and practice. New York : Harcourt,
Brace and World, Inc.
Smith, M. K. (1996, 2000) “Curriculum theory and practice” The encyclopedia of informal
Education. www.infed.org/biblio/b-curric.htm. สืบค้ นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum สืบค้ นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551

http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm สืบค้ นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
http://www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c016.html สืบค้ นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
http://www.curriculumenrichmentpublications.com/ สืบค้ นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

ข้ อมูลบรรณานุกรมบทความ
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2552). “หลักสูตร”.สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา.
กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. หน้ า 469 – 474.

