
หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร



หลักสูตร

 แนวการจัดประสบการณ์ และหรือ เอกสาร ท่ีีมกีารจดัทำเป็น

แผนการจดัสภาพการเรยีนรู ้หรือ โครงการจดัการศกึษา โดยมกีารกำหนด 

วธิกีารจดัการเรยีนรู ้เพ่ือให้ผ้เูรยีนเกดิผลการเรยีนรูต้ามจดุประสงค ์หรือ  

จดุมุง่หมายตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้



การพฒันาหลักสูตร

• การจดัทำหลักสูตร  

• การปรับปรุง  

• การเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้ดขีึน้

(Curriculum Development) 



การจดัทำหลกัสตูร จำเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะต้องศกึษา สำรวจ วเิคราะห์ วจิยั ถงึ

ขอ้มลูพ้ืนฐาน ในดา้นต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ เพ่ือใชใ้นการสนบัสนนุอา้งองิ และ

ตัดสินใจ ดำเนนิการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นการสนบัสนนุอา้งองิ และ 

ตัดสินใจดำเนนิการต่าง ๆ เพ่ือให้ไดห้ลักสูตรท่ีมคีวามสมบูรณ ์ไดแ้ก่

การจดัทำหลกัสตูรสถานศกึษา



การจดัทำหลกัสตูรสถานศกึษา

1. พ้ืนฐานทางดา้นปรัชญาการศึกษา 

2. พ้ืนฐานทางดา้นจติวทิยา 

3. พ้ืนฐานทางดา้นสังคมและวัฒนธรรม 

4. พ้ืนฐานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5. พ้ืนฐานทางดา้นประวัติศาสตร์ 

6. พ้ืนฐานทางดา้นการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิ



พืน้ฐานทางด้านปรชัญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา หมายถึง อดุมคต ิหรืออดุมการณอ์นัสงูสดุ ซ่ึงยดึเป็น

หลักในการจดัการศกึษา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่ว่ยกำหนดทิศทางในการจดัการศกึษา 

มดัีงตอ่ไปนี้



1. ปรชัญาสารตัถนยิม (Essentialism)

คนเป็นเครืือ่งมอืของสังคมในการถา่ยทอดและ

อนรุกัษว์ฒันธรรมของสังคม เนือ้หาเรยีงลำดบั

จากงา่ยไปสู่ส่ิงท่ีซับซ้อน จากรปูธรรมไปสู่

นามธรรม ครผู้สูอนเป็นศนูยก์ลาง เนน้การ

ถา่ยทอดความรูใ้ห้ผ้เูรยีน ใชว้ธิสีอนแบบบรรยาย

เชือ่วา่



ส่ิงท่ีดงีามเป็นส่ิงท่ีมคีวามคงทนถาวร การจดัการ

ศกึษาจงึควรให้เรยีนในสิ่งท่ีดงีาม มัน่คง  

มเีสถยีรภาพ เนือ้หาวชิาท่ีเรยีนจะเป็นวชิาท่ีพัฒนา

เชาวนปั์ญญา และจติใจ วธิสีอน  

ใชก้ารฝกึฝนทางปญัญา

2. ปรชัญานรินัตรนยิม (Parennialism)

เชือ่วา่



การศกึษาเป็นเครือ่งมอืของสังคมในการถา่ยทอด

วฒันธรรมแกช่นรุน่หลัง มุง่ส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ 

ทุกดา้น เนน้การปฏบิตัจิรงิ ยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

ให้ผ้เูรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง เชือ่วา่การศกึษา

เป็นชวีติและส่งเสรมิวธิกีารแบบประชาธปิไตย

3. ปรชัญาพพิฒันาการนยิม (Progressivism)

เชือ่วา่



คนและสังคมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้

การจดัการศกึษาจงึสอนใหเ้ดก็เปน็ตวัของตวัเอง  

มเีสรีภาพในการเรยีนและเลือกเรยีน มคีวามรบัผดิ

ชอบในตนเอง ครผู้สูอนเป็นเพียงผูช้ีแ้นะแนวทางการ

จดัการเรยีนรูเ้นน้พฒันาการของผูเ้รยีนแตล่ะคน

4. ปรชัญาอตัถนยิม (Existentialism)

เชือ่วา่



การศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการเปล่ียนแปลงสังคม

โดยตรง การจดัหลกัสตูรยดึอนาคตเปน็ศนูยก์ลาง  

มุง่พัฒนาผูเ้รยีนให้มคีวามรู ้ความสามารถและ

ทัศนคติท่ีจะออกไปปฏริปูสังคมให้ดขีึน้  

สอนแบบให้ผ้เูรยีนค้นควา้หาความรูด้้วยตนเอง

5. ปรชัญาปฏริปูนยิม (Reconstructionism)

เชือ่วา่



พืน้ฐานทางด้านจติวทิยา

จติวทิยาพฒันาการ จะบอกถงึพัฒนาการของมนษุยทั้์งดา้นรา่งกาย อารมณ ์

สังคม และเชาวนปั์ญญา ทำให้ทราบถงึความสามารถ ความสนใจ  

ความต้องการ เจตคติ และศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง กนัของผูเ้รยีน

แต่ละคนองค์ประกอบของ พฒันาการของมนษุย ์ม ี2 ประการ คือ



1. วฒุภิาวะ (maturity) : กระบวนการของความเจรญิเตบิโตสงูสดุของอนิทรยี ์

ในรา่งกายท่ีทำให้ เกดิความพรอ้มท่ีจะทำกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ในขณะนัน้ 

โดยไมต้่องอาศยัการฝกึฝนหรอืเรยีนรูใ้ด ๆ หรอื เป็นไปโดยธรรมชาติ 

2. การเรยีนรู ้(Learning) : เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจาก

ประสบการณ ์การเรยีนรู ้อาจเกดิขึน้ดว้ยการจงูใจหรอือาจเกดิขึน้โดยไมตั้่งใจกไ็ด้

พืน้ฐานทางด้านจติวทิยา



พฒันาการและการเจรญิเตบิโตของมนษุย์

1. พฒันาการทางด้านรา่งกาย 2. พฒันาการทางด้านสติปัญญา

3. พฒันาการทางด้านอารมณ์ 4. พฒันาการทางด้านสังคม



เชือ่วา่ ส่ิงเรา้ภายนอกมผีลต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้

จติวทิยาการเรยีนรูก้บัการพฒันาหลักสูตร

1. ปัญญานยิม (Cognitivist theory)

เชือ่วา่ การกระทำต่าง ๆ ของคนนัน้เกดิขึน้จากตัวบุคคลนัน้เอง

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

2. มนษุยนยิม (Humanist theory)

3. พฤตกิรรมนยิม (Behaviorist theory)

เชือ่วา่ คนมีอิสิระ ยดึการเรยีนรูจ้ากแรงจงูใจเป็นหลักการจดัการเรยีนการสอน 

ตามแนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มนี ้โดยจะเนน้ท่ีเดก็เป็นศนูยก์ลาง (child centered)



จติวทิยาการเรยีนรูก้บัการพฒันาหลักสูตร

1. ความพร้อม (Readiness)

เป็นสภาวะท่ีเกดิขึน้ในรา่งกายและจติใจท่ีสามารถพัฒนา

ขึน้ไดจ้ากการจดัประสบการณแ์ละส่ิงแวดล้อม

ความรูเ้กีย่วกบัจติวทิยาท่ัวไปท่ีนกัพัฒนาหลักสูตรจะต้องคำนงึถงึในการพัฒนาหลักสูตร ไดแ้ก่

2. เจตคติ (Attitude)

3. การจูงใจ (Motivation)

ท่าทีท่ีบุคคลมต่ีอส่ิงใดส่ิงหนึง่ ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากการ

แสดงออก ท่าทาง คำพูด

แรงจูงใจช่วยส่งเสริมให้ทำงานจนสำเร็จและนำพฤติกรรม

ของตนไปให้ตรงทิศทาง ส่วนการจงูใจกบัวธิกีารชกัจงูให้

บุคคลกระทำอยา่งใดอยา่งหนึง่ ตามท่ีผูช้กัจงูต้องการ

4. การถา่ยโยงการเรยีนรู ้(Transfer of learning)

เป็นวธิกีารอยา่งหนึง่ท่ีนำไปสู่การเรยีนรูส่ิ้งใหม ่ๆ และนำผลการเรยีนรู้

ไปใชใ้นชวีติประจำวนั การถา่ยโยงการเรยีนรูเ้กดิจากความรูค้วามเขา้ใจ

ในสิ่งท่ีเรยีนมา เจตคติท่ีจะรบัรูต่้อไป ประกอบกบัทักษะของการฝกึฝน

ส่ิงท่ีกำลังเรยีนรูอ้ยูจ่นเกดิความเขา้ใจใหม่

5. การจำ การลืม การคิด (Memory, Forget, Thinking)

การจำ : ความสามารถทางสมองท่ีจะเกบ็หรอืคงส่ิงท่ีได่เ้รยีนรูไ้วน้าน

ในชว่งเวลาท่ีควรจำ  

การลมื : การไมร่กัษาความจำไวไ้ด ้ซ่ึงอาจเกดิไดท้ั้งท่ีรูตั้วและไมร่้ตัูว  

การคดิ : เป็นกระบวนการสรา้งภาพให้ปรากฏขึน้ในสมอง ซ่ึงบางครัง้

อาจต่อเนือ่งมาจากความจำ



ขัน้ตอนการพฒันาหลักสูตร ม ี6 ขัน้ตอน ดังนี้

1. การวเิคราะห์ขอ้มลูพืน้ฐาน

2. การกำหนดจดุมุง่หมายของหลักสูตร

3. การกำหนดเนือ้หาและประสบการณก์ารเรยีนรู้

4. การนำหลกัสตูรไปใช้

5. การประเมนิผลหลักสูตร

6. การปรบัปรงุเปล่ียนแปลงหลักสูตร



องคป์ระกอบของหลกัสตูร ม ี4 องค์ประกอบ ดังนี้

จดุประสงคข์องหลกัสตูร เนือ้หา

การนำหลกัสตูรไปใช้ การประเมนิผล



ประเภทของหลักสูตรสถานศึกษา ม ี3 ประเภท

หลักสูตรท่ียดึสาขาวชิา 

และ 

เนือ้หาสาระเป็นหลัก

หลักสูตรท่ียดึผูเ้รยีนเป็นหลัก

หลักสูตรท่ียดึกระบวนการทางทักษะ 

หรือ 

ประสบการณ์เป็นหลัก

5) หลักสูตรแบบบูรณาการ

1) หลักสูตรรายวชิา/เนือ้หา

2) หลักสูตรหมวดวิชา

3) หลักสูตรแบบสหสัมพนัธ์

4) หลักสูตรแบบแกนกลาง

1) หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล

2) หลักสูตรแบบส่วนบุคคล

3) หลักสูตรท่ีเนน้ผูเ้รยีน

1) หลักสูตรเพือ่ชวีติและสังคม

2) หลักสูตรประสบการณ์

3) หลักสูตรกระบวนการ



ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี

ตรงตามความมุง่หมาย

ของการศกึษา

ตรงตามลกัษณะของการ

พฒันาการของเด็กในวยั

ตา่ง ๆ

ตรงตามลกัษณะวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ี

และเอกลกัษณข์องชาติ

มเีนือ้หาสาระของเรือ่งท่ีสอน

บรบูิรณเ์พยีงพอท่ีจะชว่ยให้

นกัเรยีนคิดเป็นทำเป็น และ

มพีฒันาการในทุกด้าน

สอดคล้องกับชีวิต 

ประจำวนัของผูเ้รยีน


