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ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) เป็นคำที่มีรากศัพย์มาจากคำในภาษาลาตินว่า

“Race - course” ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งขัน

หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชา

กลุ่มวิชา เนื้อหาสาระ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ



ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากข้อกำหนดต่่าง ๆ 

ของหลักสูตรจะเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งทำให้เป็นแนวทางนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

อีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนบรรลุเป้าหมาย

ทั้งในด้านความรู้ในเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้และการคิด ทักษะทางสังคม

และทีี่สำคัญคือคุณภาพทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์



หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

การ
สะท้อนผล

นอกจากนี้ความสำคัญของหลักสูตรยังมีต่อการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ด้วย ที่จะต้องตอบคำถามได้ว่าการจัดการศึกษานั้นบรรลุความคาดหวัง

ของหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือใช้กับกลุ่มเป้าหมายใดจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 

4 ประการ ดังนี้

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. เนื้อหาสาระ

3. การจัดการเรียนรู้

4. การวัดและประเมินผล



หมายถึง คุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนรู้จบหลักสูตร

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ประกอบด้วย

• ความรู้ในเนื้อหาสาระ

• ทักษะกระบวนการเรียนรู้

• กระบวนการคิดชั้นสูง

• คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์



หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้

2. เนื้อหาสาระ

ไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้



หมายถึง กระบวนการใช้หลักสูตรกับผู้เรียนในเชิงบูรณาการ

ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ 

3. การจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการเรียนรู้

มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่งดงาม



หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้

4. การวัดและประเมินผล

การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย

และเนื้อหาสาระของหลักสูตร



การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
การพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระบบและเป็นวงจรที่มีความสัมพันธ์กัน

ระบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร

ประกอบด้วย

1. ระบบการพัฒนาหลักสูตร

2. ระบบการใช้หลักสูตร

3. ระบบการประเมินหลักสูตร



• การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร

1. ระบบการพัฒนาหลักสูตร

• การปรับปรุงหลักสูตร

ประกอบด้วย

• การกำหนดหลักสูตร 

• การกำหนดรูปแบบหลักสูตร



• การขออนุมัติใช้หลักสูตร

ประกอบด้วย

2. ระบบการใช้หลักสูตร

• การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

• การวางแผนการใช้หลักสูตร

• การกำหนดงบประมาณ/ทรัพยากร

• การบริหาร นิเทศ กำกับ ดูแล



• การวางแผนการประเมิน

ประกอบด้วย

• การเก็บรวบรวมข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล

• การรายงานผลการประเมิน

3. ระบบการประเมินหลักสูตร



ระบบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 ระบบที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้ง 3
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ระบบ 

การพัฒนาหลักสูตร

ระบบ 
การปรับปรุงหลักสูตร ระบบ 

การประเมินหลักสูตร
ระบบ 

การใช้หลักสูตร



ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ทาบา (Hida Taba. 1962) ได้กำหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 8 ขั้นตอนดังนี้่

1. การวินิจฉัยความต้องการจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตร (Diagnosing Needs)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Formulating Specifics Objective)
3. การคัดเลือกเนื้อหาสาระ (Selecting content)
4. การจัดลำดับเนื้อหาสาระ (Organizing content)
5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selecting Learning Experiences)
6. การจัดลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ (Organizing Learning Experiences)

8. การตรวจสอบความสมดุลและลำดับ (Checking for Balance and Sequence)
7. การกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล (Evaluating)



รูปแบบหลักสูตร
1. หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)

2. หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Currelated Curriculum)

3. หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)

4. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)

5. หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard - based Curriculum)

6. หลักสูตรเสริม (Enrichment Curriculum)



1. หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)

เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ ซึ่งจัดหมวดหมู่ในรูปของรายวิชา ซึ่งสิ่งที่ถูกนำมาจัด

หมวดหมู่ ได้แก่ ความคิดรวบยอด ทักษะ หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด

จากการเรียนรู้รายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร



เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา

2. หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Currelated Curriculum)

มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตลอดหลักสูตร



เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ความถนัด

และความสนใจ การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

3. หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)

มีความมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสอดคล้องกับ

วิถีการดำรงชีวิต ผู้เรียนมีบทบาทในการคัดสรรประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่ต้องการ

ภายใต้กรอบความมุ่งหมายของหลักสูตร



เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน

4. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)

อย่างสมดุล แล้วจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม



เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

5. หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard - based Curriculum)

ได้แก่ มาตรฐานของเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ (Content Standard) และ

มาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงานหรือสิ่งที่ผู้เรียนสามารถที่จะทำได้ 

(Performence Standard) ผู้เรียนจะจบหลักสูตรก็ต่อเมื่อมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร



เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง

6. หลักสูตรเสริม (Enrichment Curriculum)

มีระยะเวลาในการใช้หลักสูตรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ หรือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนเฉพาะด้าน


