
1121205 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
jjooyy66@hotmail.com



ความหมายของหลกัสูตร
องค์ประกอบของหลกัสูตร
ความส าคญัของหลกัสูตร
ระดบัของหลกัสูตร

หลกัสูตร



ความหมายของ “หลักสูตร”
ตามประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

หมายถึงอะไรบ้าง



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร

ขอบเขตของหลกัสูตร 3 สถานะ คือ 
1) ศาสตร์แขนงหน่ึง 
2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเรียนการสอนซ่ึงไดจ้ดัท า

ข้ึนอยา่งเป็นทางการ และ 
3) ระบบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
(สงดั อุทรานนัท,์ 2527: 346)



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร
Caswell and Campbell (1935: 69) กล่าววา่หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์

ทั้งมวลท่ีผูเ้รียนไดรั้บภายใตค้  าแนะน าของครู

Tanner, Daniel and Tanner, Laurel N. (1975: 43) กล่าววา่หลกัสูตรเป็นการ
สร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่อยา่งมีระบบภายใตก้ารดูแลของ
โรงเรียน เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการควบคุมความรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน

Taba, Hilda (1962: 10-11) กล่าววา่หลกัสูตร หมายถึง แผนส าหรับ
การเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ การ
เลือกและการจดัล าดบัของเน้ือหา รูปแบบการเรียนรู้และการสอน 
และการประเมินผล



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร
Oliva, Perter F. (2005:7) กล่าววา่หลกัสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมส าหรับ

ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนตอ้งเผชิญภายใตแ้นวทางของสถานศึกษา ในทาง
ปฏิบติันั้นหลกัสูตรประกอบไปดว้ยแผนจ านวนหน่ึงท่ีเขียนข้ึนจากขอบเขตท่ีมี
ความหลากหลาย เป็นการวางโครงร่างประสบการณ์เรียนรู้อนัเป็นท่ีตอ้งการ ดงันั้น 
หลกัสูตรสามารถเป็นไดท้ั้งหน่วยการเรียนหน่วยหน่ึง  หรือรายวชิาหน่ึง หรือการ
เรียงล าดบัรายวิชาหลายรายวิชา หรือเป็นโปรแกรมการศึกษาท่ีครบถว้นของ
สถานศึกษา ซ่ึงการศึกษาอาจเกิดข้ึนภายนอกหอ้งเรียนหรือโรงเรียนตามท่ีก าหนด
โดยสถานศึกษา

Sowell, Evelyn J. (2005: 4) กล่าววา่หลกัสูตร คือ ส่ิงท่ีสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน   
ซ่ึงครอบคลุมถึงความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจส่งผา่น
ใหแ้ก่ผูเ้รียนไม่วา่จะมีการสอนในโรงเรียนหรือสถานท่ีอ่ืนกต็าม



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร
สงดั อุทรานันท์ (2527: 16) ไดศึ้กษาความหมายของหลกัสูตรและกลา่วถึง

ความหมายท่ีมีจุดเนน้ต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ 
หลกัสูตร คือรายวชิาหรือเน้ือหาสาระท่ีใชส้อน 

คือมวลประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่เดก็ 
คือกิจกรรมการเรียนการสอน 
คือส่ือกลางหรือวถีิทางท่ีจะน าเดก็ไปสู่จุดหมายปลางทาง 
คือขอ้ผกูพนัระหวา่งนกัเรียนกบัครู และส่ิงแวดลอ้มทางการเรียน 
คือกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครู และส่ิงแวดลอ้ม

ทางการเรียน 



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร

ธ ารง บัวศรี (2542: 7) ใหค้วามหมายวา่หลกัสูตรหมายถึง แผนซ่ึงได้
ออกแบบจดัท าข้ึนเพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหากิจกรรมและ
มวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมี
พฒันาการในดา้นต่าง ๆ ตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้

บุญชม  ศรีสะอาด (2546: 7-11) ไดว้ิเคราะห์ความหมายของ
หลกัสูตรและจดักลุ่มของความหมายท่ีพบเป็น 3 กลุ่ม คือ 
หลกัสูตรในลกัษณะของส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เป็น
ทั้ง            ส่ิงท่ีคาดหวงัและเกิดข้ึนจริง



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร

กจิกรรม: สร้างความหมายของหลกัสูตร



หลกัสูตรความหมายของหลกัสูตร

หลกัสูตร คือ ผลผลิตท่ีเกิดจากการคดัเลือกและล าดบัส่ิงท่ีตั้งใจใหเ้กิด
แก่ผูเ้รียนโดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในระยะเวลาท่ีก าหนดอยา่งแน่นอน ซ่ึง
การรวบรวมและล าดบันั้นตอ้งมีทฤษฎี กระบวนการสร้าง และ
พิสูจน์จนเป็นท่ียอมรับของกลุ่มคนท่ีใชห้ลกัสูตรนั้น  
หลกัสูตรอาจมีความหมายเพียงผลผลิตท่ีเป็นเอกสารหรืออาจ
รวมถึงการน าเอกสารหลกัสูตรไปใชด้ าเนินการจริงดว้ยกไ็ด้



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร

ไทเลอร์ (Tyler, 1949) ไดเ้สนอค าถาม 4 ขอ้ ไวเ้ป็นหลกัการในการ
พฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี
1.จุดประสงคท์างการศึกษาท่ีโรงเรียนควรหาทางท าใหบ้รรลุผลคืออะไร
2.ประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีสามารถจดัเตรียมไวเ้พื่อความเป็นไปได้
ในการบรรลุผลตามจุดประสงคเ์หล่านั้นคืออะไร
3.ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นสามารถถูกจดัระเบียบอยา่งมี
ประสิทธิผลไดอ้ยา่งไร
4.เราสามารถตดัสินไดอ้ยา่งไรวา่จุดประสงคเ์หล่านั้นบรรลุผล



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร

จากแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ 
สรุปไดว้า่องคป์ระกอบของหลกัสูตร ประกอบไปดว้ย

1) จุดมุ่งหมาย
2) ประสบการณ์ (ทั้งการระบุและการจดัระเบียบ) 
3) การประเมินผล 



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร

ทาบา (Taba, 1962: 422) 
1. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ (Aims and Objectives)
2. เน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ (Content and Learning

Experiences)
3. การประเมินผล (Evaluation)



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร
เฮอริค (Herrick, 1950: 41; อา้งถึงใน Taba, 1962: 422-426) 
1. วตัถุประสงค์ (Objectives)
2. สาระส าคญั (subject Matter)
3. วิธีการและการจดัระเบียบ (Method and Organization)
4. การประเมินผล (Evaluation)



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร

Ornstein and Hunkin (2009: 185 - 186) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ
การออกแบบหลกัสูตรซ่ึงตอ้งพิจารณาธรรมชาติและการจดัเรียง
องคป์ระกอบพื้นฐาน  4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1.วตัถุประสงค์ (Objectives)
2.เน้ือหา (Content)
3.ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences)
4.การประเมินผล (Evaluation)



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร
ธ ารง  บัวศรี (2542: 8-9) ระบุองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
หลกัสูตร ไว ้9 องคป์ระกอบ คือ
1. เป้าประสงคห์รือนโยบายการศึกษา
2. จุดหมายของหลกัสูตร
3. รูปแบบและโครงสร้างของหลกัสูตร
4. จุดประสงคข์องรายวิชา
5. เน้ือหา
6. จุดประสงคข์องการเรียนรู้
7. ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน
8. การประเมินผล
9. วสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร

บุญชม  ศรีสะอาด (2546: 11) ระบุ
องคป์ระกอบพื้นฐานของหลกัสูตรไว้ 4 
องคป์ระกอบ คือ
1. จุดประสงค์
2. สาระความรู้ประสบการณ์
3. กระบวนการเรียนการสอน
4. การประเมินผล

ฆนัท  ธาตุทอง (2552: 9-13) ระบุ
องคป์ระกอบของหลกัสูตรไว้ 4 
องคป์ระกอบ คือ
1.ความมุ่งหมาย (Objectives)
2.เน้ือหาวิชา (Content)
3.การน าหลกัสูตรไปใช้ (Curriculum 
Implementation) ไดแ้ก่ วิธีการจดัการ
เรียนรู้และวสัดุประกอบหลกัสูตร
4.การประเมินผล (Evaluation)



หลกัสูตรองค์ประกอบของหลกัสูตร
1. จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์
2. สาระส าคญั เน้ือหา 
3. ประสบการณ์การเรียนรู้ (เป็นไดท้ั้งส่ิงท่ีคาดหวงัหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในการก าหนด

หรือการใช ้กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้)

4. การประเมินผล



หลกัสูตรความส าคญัของหลกัสูตร
ธ ารง บัวศรี (2542: 9-11) กล่าวถึงความส าคญัของหลกัสูตรไว ้2 ระดบั คือ 
1. ความส าคญัต่อการศึกษาส่วนรวม 
2. ความส าคญัต่อการเรียนการสอน

ฆนัท ธาตุทอง (2552: 9) 
กล่าวถึงความส าคญัของหลกัสูตรไวใ้น 2 ประเดน็
1. หลกัสูตรสร้างผลกระทบต่อประเทศชาติและต่อโลก 
2. หลกัสูตรสะทอ้นส่ิงท่ีมนุษยใ์หค้วามส าคญั



หลกัสูตรความส าคญัของหลกัสูตร
ชวลติ ชูก าแพง (2551: 29) กล่าวถึงความส าคญัของหลกัสูตร
ไวด้งัน้ี
1. หลกัสูตรเปรียบเสมือนแม่พิมพข์องประชาชน
2. หลกัสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษา
3. หลกัสูตรเป็นแนวทางในการใหก้ารศึกษา
4. หลกัสูตรเป็นแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนของ
ครู
5. หลกัสูตรเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางความรู้ และการจดั
ประสบการณ์ของครู
6. หลกัสูตรเป็นเคร่ืองท านายอนาคตการศึกษาของชาติ



หลกัสูตรความส าคญัของหลกัสูตร

กจิกรรม: หลกัสูตรเปรียบเหมือน.....อะไร
พร้อมอธิบายพอเข้าใจ



หลกัสูตรเปรียบเหมือน ...

แผนทีน่ าทางส าหรับบุคคล ซ่ึงมีการล้อมกรอบขอบเขตและจดัวาง
เรียบเรียงส่ิงทีอ่ยู่ในแผนทีอ่ย่างเป็นระบบระเบียบ ส าหรับให้
บุคคลเดนิทางไปยงัจุดหมาย

ทั้งนีบุ้คคลจะเดนิทางตรงหรือทางอ้อม จะเดนิทาง 
ด้วยตนเองหรือมีคนน าทางให้ไปถงึตามจุดมุ่งหมายกไ็ด้ 
กล่าวได้ว่าวธีิทีไ่ปถงึจุดมุ่งหมายน่ันกคื็อส่วนของ                          
“การเรียนการสอน”



หลกัสูตรระดบัของหลกัสูตร

ชวลติ ชูก าแพง (2551: 30) เสนอระดบัของหลกัสูตรไว ้4 ระดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบับุญชม ศรีสะอาด (2546:19)  ไดแ้ก่
1. หลกัสูตรระดบัชาติ เป็นหลกัสูตรแม่บทหรือหลกัสูตรแกนกลาง
2. หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน เป็นหลกัสูตรท่ีเหมาะกบัสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของผูค้นในชุมชน
3. หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา
4. หลกัสูตรระดบัหอ้งเรียน



หลกัสูตรระดบัของหลกัสูตร

1. หลกัสูตรระดบัชาติหรือหลกัสูตรแม่บท
2. หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน
3. หลกัสูตรระดบัสถานศึกษาหรือหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั

ทอ้งถ่ิน และสามารถแบ่งเป็นหลกัสูตรระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. หลกัสูตรระดบัชั้นเรียน



หลกัสูตรสถานศึกษา

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(Basic Education Curriculum)

กรอบหลกัสูตรท้องถิ่นหลกัสูตร
แกนกลาง



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

หลกัสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา

รหัสรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา   เวลาเรียน / หน่วยกติ

กรอบหลกัสูตรระดับท้องถ่ิน

เป้าหมาย/จุดเน้น สาระการเรียนรู้ท้องถิน่

การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัท้องถิน่ 

โครงสร้างรายวชิา
หน่วยการเรียนรู้



หลกัสูตรทีด่ี
1. สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการปกครอง
2. เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ตามแนวคิดปัจจุบัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. มีครบทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
5. เกิดความความเห็นของผู้เก่ียวข้อง / มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. มีความยืดหยุ่น ดังแปลงได้ ใช้ได้จริง



คือ หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย หรือเป็น
กรอบทิศทางในการก าหนดเน้ือหา  ทกัษะ/กระบวนการ                           
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และการประเมินผล เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานท่ีก าหนด

หลกัสูตรองิมาตรฐาน (Standard-Based Curriculum)



? “แนวการเรียนการสอน” เป็นหลกัสูตร ใช่หรือไม่


