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(ความส าคญั)  
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What is the meaning of curriculum? 

ความหมายของค าว่า "หลกัสูตร"  
ด้วยอกัษรย่อ SOPEA 
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S (Curriculum as Subjects and Subject Matter)  
หลกัสูตร คอื รายวชิาหรือเนือ้หาวชิาทีเ่รียน 

 Good (1973, p. 154)   
 หลกัสูตร  
 คอื กลุ่มรายวชิาทีจั่ดไว้อย่างมีระบบ หรือล าดับ
วชิาที่บังคบั ส าหรับการจบการศึกษาหรือเพือ่รับ
ประกาศนียบัตรในวชิาหลกัๆ” 

What is the meaning of curriculum? 
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  O (Curriculum as Objectives)  
หลกัสูตร คอื จุดหมายทีผู้่เรียนพงึบรรลุ 

 Lavatelli and others (1972, p.1-2)   
 “หลกัสูตรเป็นชุดของการเรียน และ 
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก    ซ่ึงโรงเรียนวางแผนไว้
เพือ่ให้เดก็บรรลุถงึจุดหมายของการศึกษา” 
 

What is the meaning of curriculum? 
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P (Curriculum as Plans)  
หลกัสูตร คอื แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์แก่นักเรียน 

What is the meaning of curriculum? 

 Taba (1962, p. 10-11)   
 หลกัสูตร คอื แผนการเรียนรู้ 
 ที่ประกอบด้วย จุดประสงค์ และจุดหมายเฉพาะ
การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมนิผล 
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E (Curriculum as Learners, Experiences)  
หลกัสูตร คอื ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนทีจ่ัดโดยโรงเรียน 

What is the meaning of curriculum? 

 wheeler (1974, p. 11)      
 หลกัสูตรเป็นประสบการณ์ทีนั่กเรียน 
ได้รับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านร่างกาย  
สังคม  ปัญญา และจิตใจ 
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A (Curriculum as Educational Activities)  
หลกัสูตร คอื กจิกรรมทางการศึกษาทีจ่ัดให้กบันักเรียน 

What is the meaning of curriculum? 

 Trump and Miller   
 หลกัสูตร คอื กจิกรรมการเรียน 
การสอนวชิาต่างๆ ที่เตรียมการไว้  
 และจัดให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียน หรือระบบ
โรงเรียน 
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สรุปความหมายของค าว่า "หลกัสูตร"  
ด้วยอกัษรย่อ SOPEA 

 S (Curriculum as Subjects and Subject Matter)  
หลกัสูตร คอื รายวชิาหรือเนือ้หาวชิาทีเ่รียน 
 O (Curriculum as Objectives)  
หลกัสูตร คอื จุดหมายทีผู้่เรียนพงึบรรลุ 
 P (Curriculum as Plans)  
หลกัสูตร คอื แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์แก่นักเรียน 
 E (Curriculum as Learners, Experiences)  
หลกัสูตร คอื ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนทีจ่ัดโดยโรงเรียน 
 A (Curriculum as Educational Activities)  
หลกัสูตร คอื กจิกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กบันักเรียน 

What is the meaning of curriculum? 
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What is the meaning of curriculum? 
ความหมายของหลกัสูตรตามทศันะนักการศึกษาไทย 

 ดร.ธ ารง  บัวศรี   
 “หลกัสูตร  หมายถงึ  ประสบการณ์ทุกๆ อย่างที่
โรงเรียนจัดให้แก่เด็ก” 
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What is the meaning of curriculum? 
ความหมายของหลกัสูตรตามทศันะนักการศึกษาไทย 

 ดร.เอกวทิย์  ณ ถลาง       
 “หลกัสูตร  หมายถงึ  ประมวลประสบการณ์ทั้งหมดทีจ่ดั
ให้กบัเดก็  ได้เรียนเนือ้หาวชิา ทศันคต ิ แบบพฤติกรรม  กจิวตัร  
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ฯลฯ  
 เมื่อประมวลกนัเข้าแล้วกจ็ะเป็นประสบการณ์ทีผ่่านเข้าไป
ในการรับรู้ของเดก็ๆ” 
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What is the meaning of curriculum? 
ความหมายของหลกัสูตรตามทศันะนักการศึกษาไทย 

 วชัิย วงษ์ใหญ่ (2537 : 46) 
 หลกัสูตรมีความหมายสองนัย 
 ความหมายในวงแคบ หลกัสูตร คอื วชิาทีส่อน 
 ความหมายในวงกว้าง คอื มวลประสบการณ์ทั้งหลายทีจ่ดั
ให้กบัผู้เรียนทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ซ่ึงเป็นทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 
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What is the meaning of curriculum? 

สรุป หลกัสูตร  =  โปรแกรมการเรียน 

    =  เอกสารการศึกษา 

        =  แผนการจัดกจิกรรม 

    เข็มทิศ/ 
พมิพ์เขียว 
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The components of curriculum 

ตามแนวคดิของ Tyler(1968) และ Taba(1962) 

จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค์ 

ประสบการณ์/ 
เนือ้หาวิชา 

วธีิการจัดการเรียน 
การสอน/กจิกรรม 

การวัดและประเมินผล 
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The components of curriculum (Con’t) 

ส่วนที่ป้อนเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ์ 
(Output) 

เนือ้หาวิชา 

ผู้เรียน 

ชุมชน 

พืน้ฐานการศึกษา การวัดผล 

ระยะเวลา 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

ความมั่นใจ 

ลกัษณะการใช้ 

ทักษะ 

ความรู้ 

เจตคติ 

- continued 
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The important of curriculum 
  ธ ารง บัวศรี (2542 : 9-10 ) กล่าวว่า 
  1.ความส าคญัต่อการศึกษาในภาพรวม 
   - น านโยบายการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 
   - เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

2. ความส าคญัต่อการเรียนการสอน 

    - เป็นแนวทางให้แก่ผู้สอนว่าต้องท าอะไร เตรียมอะไร ประเมินผล
อย่างไร 

     - เป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนทราบว่าจะได้เรียนรู้อะไร ต้องเตรียมการ
อย่างไร และจะได้รับผลอย่างไร 
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The important of curriculum 

  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546 : 9 )  
  สรุปความส าคญัของหลกัสูตรไว้ว่า 
 หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการจัดการเรียนการสอน  
 เน่ืองจากหลกัสูตรเปรียบเสมือนเข็มทศิ ในการจัดกจิกรรม
เพือ่พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติสอดคล้องกบัความ
ต้องการของสังคม และนโยบายในการจัดการศึกษา   



วารีรัตน์ แก้วอุไร (2549 : 93-95) 
 สรุปว่า โดยทัว่ไป หลกัสูตรแบ่งได้เป็น 3 ระดบั  

ตามแหล่งการสร้างหลกัสูตร คอื 

ระดบั 
ของหลกัสูตร 

ระดับชาต ิ
หรือ 
แม่บท 

ระดบั 
โรงเรียน 

ระดบั
ท้องถิ่น 
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ระดบัชาต ิหรือหลกัสูตรแม่บท 

 เป็นหลกัสูตรทีจ่ัดท าขึน้เพือ่ใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ 
ทัว่ประเทศ  
 เช่น กระทรวงศึกษาฯ ได้จัดท าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ขึน้ใช้กับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ 
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หลกัสูตรระดบัท้องถิน่ 

 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรแม่บท ให้มี
ความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพ ความจ าเป็น 
และความต้องการของท้องถิ่นน้ัน ๆ 
 เ ช่น หลักสูตรเยาวชนรักท้องถิ่น  หลักสูตร
มคัคุเทศก์น้อย 
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หลกัสูตรระดบัโรงเรียน 

 เป็นหลักสูตรที่น าหลักสูตรแม่บท และหลักสูตร
ระดับ ท้องถิ่ นมาพิจ ารณา เลือกสรรและป รับใ ห้
สอดคล้อง เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 
 เช่น หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 



รูปแบบของหลกัสูตร 
สงัด อทุรานันท์ (2530 : 118-157) 

แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



1. หลกัสูตรเน้นเนือ้หาวชิา  
 (Subject Matter Curriculum)  
2. หลกัสูตรแบบหมวดวชิา  
 (Broad Field Curriculum) 
 3. หลกัสูตรทีย่ดึกระบวนการทางสังคม  
และการด ารงชีวติ 
    (Social Process and Life Function Curriculum) 

รูปแบบของหลกัสูตร 
สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-157) แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



4. หลกัสูตรแบบแกนกลาง  
 (The Core Curriculum) 

5. หลกัสูตรทีย่ดึกจิกรรมและประสบการณ์  
 (The Activity and Experience Curriculum) 

6. หลกัสูตรแบบบูรณาการ 
  (Integrated Curriculum) 

รูปแบบของหลกัสูตร 
สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-157) แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



7. หลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์ 
 (Correlated Curriculum) 

8. หลกัสูตรแบบเอกตับุคคล 
 (Individualized Curriculum) 

9. หลกัสูตรแบบส่วนบุคคล 
 (Personalized Curriculum) 

รูปแบบของหลกัสูตร 
สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-157) แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



Home Work 
วเิคราะห์หลกัสูตรทัง้ 9 หลกัสูตร  

ว่า…  
“แต่ละหลกัสูตรควรน าไปใช้ 

ให้เหมาะสมกบัการจัดการเรียนการสอน 
และบริบทของการจัดการศึกษาประเภทใด” 



รูปแบบของหลกัสูตร 
1. หลกัสูตรเน้นเนือ้หาวชิา  (Subject Matter Curriculum) 

 เป็นรูปแบบทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดซ่ึงใช้ในการสอนศาสนา 
ละติน กรีก อาจเรียกช่ืออกีอย่างหน่ึงว่า เป็นหลกัสูตรที่
เน้นเนือ้หาเป็นศูนย์กลาง (Subject-Centered-
Curriculum)  
 ซ่ึงสอดคล้องกบัวธีิการสอนของครูทีใ่ช้วธีิการ 
บรรยาย ปรัชญาการจดัการศึกษาแนวนีจ้ะยดึปรัชญา     
สารัตถนิยม(Essentialism) และสัจวทิยา(Perennialism) 



รูปแบบของหลกัสูตร 
2. หลกัสูตรแบบหมวดวชิา  (Broad Field Curriculum) 

 เป็นหลกัสูตรทีก่ าหนดเนือ้หาวชิาไว้กว้าง ๆ  
 โดยน าความรู้ในกลุ่มวชิามาผสมผลานเป็นเหมวด
เดยีวกนั เช่น  
 หมวดสังคมศึกษา = วชิาภูมิศาสตร์ + 
ประวตัิศาสตร์ + หน้าทีพ่ลเมือง  และพระพทุธศาสนา   
เข้าด้วยกนั 
 การสอนจะเน้นการผสมผสานเป็นการสอนแบบ
หน่วย หรือการสอนแบบบูรณาการ 



รูปแบบของหลกัสูตร 
3. หลกัสูตรทีย่ดึกระบวนการทางสังคม และการด ารงชีวติ 
    (Social Process and Life Function Curriculum) 

 เป็นหลกัสูตรที่สร้างขึน้โดยยดึสังคมเป็นหลกั 
 เป็นความคดิตามนักการศึกษา John Dewey ยดึหลกั
พพิฒันาการนิยม (Progressivism) 
 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดระบบการเรียน โดย
ยดึงานหรือกจิกรรมเป็นหลกั  
 ครูเป็นเพยีงผู้เสนอแนะแนวทางเพือ่ให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน และนักเรียนกบันักเรียน 



รูปแบบของหลกัสูตร 
4. หลกัสูตรแบบแกนกลาง  (The Core Curriculum) 

 หลกัสูตรมีจุดมุ่งหมายทีจ่ะพฒันผู้เรียนให้มีวามรู้ 
ทกัษะและเจตคต ิเพือ่น าไปพฒันาสังคมให้ดขีึน้ 
 โดยก าหนดให้มีวชิาแกนซ่ึงทุกคนจ าเป็นต้องเรียน ดงันี ้
 1. มีสัดส่วนของวชิาตามความต้องการของผู้เรียน 
 2. มีวชิาทีทุ่กคนต้องเรียน เช่น ด้านภาษา , สังคมศึกษา 
 3. เนือ้หาวชิาแกนเป็นลกัษณะการแก้ไขปัญหา 
 4. มีการจดัเวลาเรียนส าหรับแกนกลาง 
 5. กระตุ้นให้ครุวางแผนการเรียนร่วมกนั 
 6. มีการแนะแนวให้ผู้เรียน 



รูปแบบของหลกัสูตร 
5. หลกัสูตรทีย่ดึกจิกรรมและประสบการณ์  

(The Activity and Experience Curriculum) 

 เป็นรูปแบบของหลกัสูตรทีส่ร้างขึน้เพือ่แก้ไข
ข้อบกพร่องของหลกัสูตรทีเ่น้นเนือ้หาวชิา 
 หลกัสูตรนี ้ยดึหลกัว่า ผู้เรียนได้ท ากจิกรรม ที่
ค านึงถึงประสบการณ์ทีม่ีประโยชน์ ยดึหลกัพพิฒันาการ
นิยม (Progressivism) 
 ผู้เรียนจะต้องรู้จกัวธีิการแก้ปัญหา ลงมือกระท า 
(Learning by doing) 



รูปแบบของหลกัสูตร 
6. หลกัสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 

 เป็นหลกัสูตรทีร่วมประสบการณ์ในการเรียนจาก
หลาย ๆ สาขาวชิา มาจดัเข้าเป็นกลุ่ม หรือหมวดหมู่ 
 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทีต่่อเน่ือง 
มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ และต่อพฒันาการของผู้เรียน  
 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนี ้เน้นทีต่วัผู้เรียน และ
ปัญหาทางสังคมเป็นหลกั 



รูปแบบของหลกัสูตร 
7. หลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์ (Correlated Curriculum) 

 เป็นหลกัสูตรทีม่ีความสัมพนัธ์กนัในหมวดวชิา  
 คอื แทนทีค่รูผู้สอนแต่ละวชิาจะต่างคนต่างสอน ก็
น าวชิามาคดิร่วมกนั วางแผนร่วมกนั ว่าจะจัด
ประสบการณ์การเรียนแบบใด ทีจ่ะท าให้เดก็เกดิการเรียนรู้
มากทีสุ่ด 
 เช่น สอนวชิาวรรณกรรม กใ็ห้นักเรียนวาด
ภาพประกอบเร่ืองที่อ่าน เป็นต้น 



รูปแบบของหลกัสูตร 
8. หลกัสูตรแบบเอกตับุคคล (Individualized Curriculum) 

 เป็นหลกัสูตรทีจ่ดัขึน้เพือ่สนองความต้องการ ของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 โดยยดึหลกัปรัชญาสวภาพนิยม (Existentialism)  



รูปแบบของหลกัสูตร 
9. หลกัสูตรแบบส่วนบุคคล (Personalized Curriculum) 

 เป็นหลกัสูตรทีค่รูและนักเรียนวางแผนร่วมกนัตาม
ความเหมาะสม และความสนใจของผู้เรียน 
 เรียกว่า สัญญาการเรียน เพือ่ส่งเสริมและดงึ
ศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้มากทีสุ่ด 
 โดยยดึหลกัปรัชญาสวภาพนิยม (Existentialism)  



หมวด ๓ ระบบการศึกษา 
มาตรา ๑๕ การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ 
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. การศึกษาในระบบ 

๒. การศึกษานอกระบบ 

๓. การศึกษาตามอธัยาศรัย 



ลกัษณะของหลกัสูตรทีด่ ี
เซลเลอร์ และอเล็กซานเดอร์  

(Saylor and Alexander, 1974 : 44-45 ;  
อ้างใน วิชัย ดสิสระ, 2535 : 36-37) 
พจิารณาจากส่ิงต่อไปนี ้



ลกัษณะของหลกัสูตรทีด่ ี
 1. มีเนื้อหาสาระส าคัญครอบคลุมข้อมูลที่ได้มา
จาก นักเรียน สังคม กระบวนการเรียน และความรู้ที่
ได้รับระหว่างการศึกษา 

 2. มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจง่าย มี
ช่องว่างที่จะขยาย ตัดต่อ เพิม่เติมได้ 

 3. มีกระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ก้าวหน้า และมีอิสระที่จะพัฒนาตามสามารถ ความ
สนใจ และตามแนวทางของตนเอง 



ลกัษณะของหลกัสูตรทีด่ ี
 4. เป็นหลักสูตรที่นักเรียน และครูมีความเข้าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนต่าง ๆ ในหลักสูตร และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท าแผนการเรียนน้ัน ๆ 

 5. เป็นหลักสูตรที่มีแผนงานสอดคล้องสัมพันธ์
กบัการเรียนการอสนและการวดัผล 

 6. เป็นหลักสูตรที่มีการอธิบายและช้ีแจงแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจ
ชัดเจน 



ลกัษณะของหลกัสูตรทีด่ ี
 7. เป็นหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น 
และให้ผลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลกัสูตร 

 8. เป็นหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน 
ชุมชนอย่างกว้างขวางทั่วถงึ 



Home Work 
วเิคราะห์หลกัสูตรทัง้ 9 หลกัสูตร  

ว่า…  
“แต่ละหลกัสูตรควรน าไปใช้ 

ให้เหมาะสมกบัการจัดการเรียนการสอน 
และบริบทของการจัดการศึกษาประเภทใด” 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


