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บทที่ ๑
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
ความนา
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีการกระจายอานาจทางการศึกษาให้แก่ สถานศึกษา
มากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บความรู้พื้นฐานของหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร และพื้นฐานของหลักสูตร

ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตรมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า curriculum ซึ่งมาจากคาในภาษาลาติน คือ currere
แปลว่า เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง (the course to run) วงการศึกษาในอดีตเมื่อมีการนาหลักสูตรมาใช้ก็
ตีความหมายโดยอาศัยรากศัพท์เดิม คือเปรียบเทียบหลักสูตรเป็นสนามหรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง
(running sequence of courses or learning experiences) การเปรียบเทียบหลักสูตรกับสนาม
แข่งขัน อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนจะสาเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง ผู้เรียนจะต้องเรียนและ
ฝ่าฟันความยากของวิชาต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรตามลาดับ เช่นเดียวกับนักวิ่ง ที่ต้องวิ่งแข่ง
และฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อชัยชนะและความสาเร็จ และมีการกาหนดนิยามของหลักสูตรขึ้นอย่างง่าย ๆ
โดยถือหลักว่า สิ่งใดก็ตามที่ต้องการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สิ่งนั้นคือ หลักสูตร หรืออาจกล่าวได้ว่า
หลักสูตรก็คือลู่แข่งขันของเพื่อหาสาระที่จะต้องเรียนรู้
คาว่าหลักสูตรเป็นคาศัพท์ทางการศึกษาที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย มีความเข้าใจ
แตกต่างกันไปตามมุมมอง หรือประสบการณ์ของนักศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรแต่ละคนให้ความหมาย
ของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้

๑. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใช้สอน
เรแกน (Ragan) และ บอบบิท (Bobbit) กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้สอดคล้องกัน
ว่า หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน หรือหลักสูตรเป็นรายการของสิ่งต่าง ๆ ที่เยาวชน
ต้องทาและมีประโยชน์ โดยมีการพัฒนาความสามารถในการทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้สามารถ
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส
, ๕ ๙), หน้า .
ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. (2545). หลักการและแนวโน้มในการพัฒนาหลั กสูตร. ในประมวลสาระชุด
วิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีการสอน. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๕ ๕), หน้า ๖. และ
ธารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา. (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, ๕ ), หน้า .
Ragan, William B. Modern Elementary Curriculum. (New York : Holt Rineheart
andWinston, 1966), P.4.
Bobbit, Franklin. The Curriculum. (Boston : Houghton Miffin, 1918), P.42.
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ดารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธารง บัวศรี ที่กล่าวว่าความหมายของหลักสูตร
ตามทัศนะเดิม หมายถึง รายวิชาหรือเนื้อหาที่กาหนดไว้ให้ผู้เรียนได้เรียน๕

๒. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน
ออนสไตน์ และ ฮันกินส์ (Ornstein and Hunkins) ได้สรุปว่า แนวคิดของ แคสเวล และ
แค้มพ์เบลล์ (Caswell and Campbell) และ เชพเพิร์ด และเรแกน (Shepherd and Regan) ให้
ความหมายว่าหลักสูตร คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
มีประสบการณ์ทั้งในด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา และจิตใจ ส่วน ดอล (Doll.) กล่าวว่า หลักสูตร
คือ ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้รับภายใต้ การดาเนินการของโรงเรียน ๖ ความหมายดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับนักการศึกษาไทย คือ เอกวิทย์ ณ ถลาง และภิญโญ สาธร ที่มองว่าหลักสูตร คือ
มวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนตนเองไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้๗

๓. หลักสูตร คือ แผนหรือโครงการ ข้อกาหนดในการจัดการศึกษา
ราฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) และ ฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) ออนสไตน์ และ ฮันกินส์เป็น
นักพัฒนาหลักสูตร กลุ่มที่มีแนวคิดว่า หลักสูตร คือ แผนสาหรับปฏิบัติการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ หลักสูตรเป็นแผนที่จัดไว้สาหรับให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นอกจากนั้น
เซเลอร์ และ อเล็กซานเดอร์ (Saytor and Alexander) อ้างถึงใน สุมนา ระบอบ) กล่าวว่าหลักสูตร คือ
แผนสาหรับจัดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ๘ ซึ่งสอดคล้องกับ แดเนียล แทน
เนอร์ (Daniel Tanner) ที่กล่าวว่าหลักสูตร คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการวางแผน
อย่างเป็นระบบ ภายในการควบคุมดูแลของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านศักยภาพและด้าน
สังคม
สาหรับนักการศึกษาไทยที่มีแนวคิดสอดคล้องกับนิยามนี้ ได้แก่ ธารง บัวศรี กล่าวว่า
หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดทาขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหา กิจกรรมและมวล
ประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้
กาหนดไว้๙

๕

ธารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา, หน้า .
Doll, Ronald C. Curriculum Improvement : Decision Making and Process. (Boston :
Allyn and Bacon, 1989), P.5.
๗
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ข้อคิดเรื่องหลักสูตร. ใน คู่มือนิเทศการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูพระ
นคร, ๕ ๘) หน้า ๖. และ ภิญโญ สาธร. หลักบริหารการศึกษา, (พิมพ์ครั้งที่ ) กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช,
๕ ๙), หน้า ๗๙.
๘
สุมนา ระบอบ. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร,
๕ ๐), หน้า ๕.
๙
ธารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา, หน้า .
๖
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๔. หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้กับผู้เรียน
นักการศึกษาที่ให้ความหมายของหลักสูตรในลักษณะนี้ คือ เซฟเวอร์ และเบอร์เลค (Shaver
and Berlak) อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์) และ ทรั้มพ์ และมิลเลอร์ (Trump and Miller) ซึ่ง
กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ซึ่งโรงเรียนได้จัดเตรียม ไว้
ให้แก่นักเรียน ๐ นอกจากนั้น สุจริต เพียรชอบ กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และช่วยให้มี
พัฒนาการในทุกด้าน
นอกจากนิยามของหลักสูตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โอลิวา (Oliva) ยังได้รวบรวมความหมาย
ของหลักสูตร ซึ่งมีผู้กล่าวไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
. หลักสูตร คือ ชุดวิชาที่เรียน (set of subjects)
. หลักสูตร คือ สาระความรู้ (content)
. หลักสูตร คือ โปรแกรมการเรียน (program of studies)
. หลักสูตร คือ ชุดของวัสดุอุปกรณ์การเรียน (set of materials)
๕. หลักสูตร คือ การจัดเรียงลาดับวิชา (sequence of courses)
๖. หลักสูตร คือ ทุกสิ่งที่ดาเนินการในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมแนะ
แนว และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๗. หลักสูตร คือ ทุกสิ่งที่กาหนดขึ้นโดยบุคคลในโรงเรียน
๘. หลักสูตร คือ ลาดับของกิจกรรมในโรงเรียนที่ดาเนินการโดยผู้เรียน
๙. หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากการจัดการของโรงเรียน
จากความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่ามีความหมายแตกต่างกันไป ตั้งแต่ความหมายที่แคบที่สุด ที่มองว่าหลักสูตรเป็นเพียง
เนื้อหาวิชาที่ใช้สอน ส่วนความหมายในมิติที่กว้างจะมองหลักสูตรเป็นแผนการจัดประสบการณ์ก าร
เรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน หากพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน
ความหมายของหลักสูตรควรจะเป็นดังนี้
ในระดับชาติ หลักสูตร หมายถึง แผนการจัดการศึกษาที่รัฐกาหนดเพื่อเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมกัน
ในระดับสถานศึกษา หลักสูตร หมายถึง แผนการจัดความรู้และประสบการณ์ที่โรงเรียนจัด
ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่หลักสูตรแต่ละระดับ
กาหนดไว้
๐

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส,
๕ ๙), หน้า ๙. และ Trump, Lloyd J. and Miller, Delmas E. Secondary School Curriculum
Improvement : Proposal and Procedures. (Boston : Allyn and Bacon.., ๙๖๘), P 11.
สุจริต เพียรชอบ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
๕ ๖), หน้า .
Peter F. Oliva. Developing the Curriculum. (5thed.) (New York : Longman, 2011), P.11.
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ความสาคัญของหลักสูตร
๑. ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลทั้งในด้านความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม ค่านิยม
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในสังคม ดังนั้นหากต้องการทราบว่าประเทศต่าง ๆ มีความ
เจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับใด ตัวชี้วัดที่สาคัญประการหนึ่งคือ คุณภาพการศึกษา ความเสมอภาค และ
โอกาสทางการศึกษาของประชากรในประเทศ หากพิจารณาไปถึงหลักสูตรในระดับต่าง ๆ จะทาให้
มองเห็นจุดเน้นในการพัฒนาศักยภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประชากรประเทศนั้น
ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างของจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๕ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
๒. ความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศสาหรับครู ที่กาหนดทิศทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
หรือ อาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรเป็นมาตรฐานกาหนดคุณภาพในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ดังตัวอย่างแนวทางการจัด การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๕ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ
องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสาคัญ ส่วน ดังนี้
. จุดมุ่งหมาย (objectives) การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นการตอบคาถามว่าเรา
จะจัดการศึกษาในระดับนั้นเพื่ออะไร ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร
. เนื้อหาสาระ (subject matter) การคัดสรรเนื้อหาสาระเป็นการกาหนดความรู้ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
. วิธีการและการจัดการ (method and organization) คือการนาเอาหลักสูตรไปใช้ ตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา จนถึงในระดับชั้นเรียน
. การประเมินผล (evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการใช้หลักสูตรว่ามี สิ่งใดที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินผลหลักสูตร จุดมุ่งหมาย เนื้อหา
สาระ วิธีการและการจัดการ การประเมินผล

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. (กรุงเทพมหานคร : วัฒนา
พานิช, ๕ ๗, หน้า .
เรื่องเดียวกัน, หน้า .
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ประเภทของหลักสูตร
ในการจัดทาหลักสูตรของแต่ละยุคสมัย นักพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องพิจารณาให้หลักสูตร
นั้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง จากการศึกษา
วิวัฒนาการของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีรูปแบบที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดของนัก
การศึกษาที่มีความเชื่อต่อปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ประเภทของ
หลักสูตรจัดตามจุดเน้นของหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑. หลักสูตรรายวิชา (subject curriculum)
เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานที่สุด โดยได้รับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษากลุ่ม สารัตถนิยม
(essentialism) โครงสร้างหลักสูตรแยกเป็นรายวิชา แต่ละรายวิชาจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นหลัก กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
จุดหมายของหลั กสูตรต้องการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ความจาของผู้เรียนมากกว่าการนา
ประโยชน์ของความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การประเมินผลการเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นหลัก
จุดเด่นของหลักสูตรรายวิชา คือ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว เพราะ
เนื้อหาวิชาถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้เรียนทุกคนมีความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นถูกต้องตรงกัน
การประเมินผลการเรียนรู้ มีความสะดวก เครื่องมือวัดไม่ยุ่งยาก เนื่องจากวัดเฉพาะความรู้ ความจา
เท่านั้น สาหรับข้อจากัดของหลักสูตรรายวิชาคือ การเรียนเนื้อหาแต่ละรายวิชาไม่สามารถเชื่อมโยงให้
สัมพันธ์กันและนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ ผู้เรียนขาดทักษะการคิดแก้ปัญหา
๒. หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (correlated curriculum)
หลักสูตรรายวิชา มีข้อบกพร่องหลายด้าน นักพัฒนาหลักสูตรจึงพยายามแก้ไขปรับปรุง ให้
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากขึ้น กล่าวคือ ผู้สอนตั้งแต่ คนขึ้นไป
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนโดยสอนหัวเรื่องเดียวกัน แล้วเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
การสอนเรื่องเงา ครูวิทยาศาสตร์สอนการเกิดเงา ครูคณิตศาสตร์สอนการวัดระยะทางโดยการวัดเงา
คิดคานวณเรื่องเงาในช่วงเวลาต่าง ๆ จัดทากราฟของเงาในระยะ ต่าง ๆ ครูศิลปะสอนเทคนิคการวาด
รูปที่มีเงา การจัดโครงสร้างของหลักสูตรสัมพันธ์วิชา ยังคงได้แนวคิดมาจากปรัชญาการศึก ษาแบบสา
รัตถนิยม การจัดหลักสูตรแยกเป็นรายวิชา แต่นาหัวข้อของรายวิชาต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกัน ผู้สอนยังคง
รับผิดชอบรายวิชาของตนเอง และเน้นบทบาทการสอนของครูเป็นสาคัญ
จุดเด่นของหลักสูตรสัมพันธ์วิชา คือ ช่วยให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น การเรียนมี
ความหมายมากขึ้น เพราะสามารถเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งได้ ข้อจากัดของ
หลักสูตรสัมพันธ์วิชา คือ เรื่องเวลาของการวางแผนร่วมกันของผู้สอน
๓. หลักสูตรสหสัมพันธ์ (broad field curriculum)
หลักสูตรสหสัมพันธ์ เรียกอีกชื่อว่า หลักสูตรหมวดวิชา หรือหลักสูตรกว้าง เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา ด้วยการรวมเอาวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาคล้าย ๆ กัน
หรือใกล้เคียงกันมารวมไว้ในหมวดวิชาเดียวกัน เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยวิชา
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาเลข
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คณิต พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ เป็นต้น หลักสูตรประเภทนี้ยังคงมีแนวคิดของการจัด
การศึกษาตามปรัชญาการศึกษาแบบสารัตถนิยม คือมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาเป็นสาคัญ
จุดเด่นของหลักสูตรสหสัมพันธ์ คือ เป็นหลักสูตรที่รวบรวมรายวิชาต่าง ๆ ที่มาจากศาสตร์
เดียวกันให้มาอยู่ในหมวดวิชาเดียวกัน ทาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ข้อจากัดของหลักสูตร
สหสัมพันธ์ คือ ในทางปฏิบัติครูก็ยังคงสอนแบบแยกเป็นรายวิชา
๔. หลักสูตรกิจกรรม หรือ หลักสูตรประสบการณ์ (activity or experience curriculum)
แนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรกลุ่มนี้ ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบเดิมที่เอา
เนื้อหารายวิชาเป็นตัวตั้ง โดยไม่คานึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน หลักสูตรนี้ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) นักการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงในกลุ่มของหลักสูตรประเภทนี้ คือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งมีความ
เชื่อว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) จะทาให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือสังคม
จุดเด่นของหลักสูตรกิจกรรม หรือ หลักสูตรประสบการณ์ คือ เป็นหลักสูตรที่เน้น
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่สนใจ และเกิดประโยชน์ต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน ส่งเสริมทักษะการคิด ข้อจากัดของหลักสูตรได้แก่ ความยุ่งยากในการกาหนดสาระการ
เรียนรู้ เนื่องจากความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนที่หลากหลาย ตลอดจนความพร้อมด้าน
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของครู ทรัพยากรสื่อ แหล่งการเรียนรู้ และการจัดตารางเรียน
๕. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (social process and life function curriculum)
หลักสูตรประเภทนี้ได้อิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม เช่นเดียวกับ
หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การจัดเนื้อหาวิชาเน้นเนื้อหาสาระให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของ
ผู้เรียนในสังคม มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของสังคม การจัดการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(problem – based learning)
จุดเด่นของหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม คือ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด
แก้ปัญหา สิ่งที่เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสภาพของสังคม ข้อจากัดของ
หลักสูตรนี้เพื่อชีวิตและสังคมนี้ คือ การเน้นเฉพาะการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ตามความสนใจ
ของผู้เรียน อาจทาให้ขาดความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหาวิชาการ
๖. หลักสูตรแกน (core curriculum)
หลักสูตรแกน เป็นหลักสูตรอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อ แก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร
รายวิชา ในระยะแรก การจัดทาหลักสูตรแกนจะเริ่มจากการนาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกัน
กาหนดหัวข้อใหม่ เอาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นวิชาแกน แล้วนาวิชาอื่น ๆ มาสัมพันธ์กัน โดยคานึงถึงความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียนมาเป็นแกนของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตรแกนสมัยต่อมา
มีการปรับปรุงแนวคิดใหม่ คือ นาเอาหน้าที่ของบุคคลในสังคม และปัญหาของสังคมเป็นแกนของ
หลักสูตร
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ประเทศต่าง ๆ ตีความหมายของหลักสูตรแกนไว้หลากหลาย ทาให้มีข้อสรุปได้ว่า หลักสูตร
แกนเป็นหลักสูตรที่บังคับให้ทุกคนต้องเรียน จุดเน้นของหลักสูตรจะอยู่ที่วิชาหรือสังคมก็ได้ การเน้นที่
วิชาได้แก่ การบังคับให้เรียนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ส่วนการเน้นที่สังคม
ได้แก่การกาหนดหัวข้อของหลักสูตรที่ยึดหน้าที่ของบุคคลในสังคม ปัญหาสังคม และการสร้างเสริม
สังคม ในส่วนของประเทศไทย มีการนาหลักสูตรแกนมาใช้ เช่น หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๕
เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้เลือกสรรแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นสาหรับ
ผู้เรียนทุกคน จัดหลักสูตรเป็นกลุ่มประสบการณ์ คือ กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ กลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย และกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ โดยจัด
เนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในปัจจุบันโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา มีการจัดหลักสูตรโดยใช้ความคิด
รวบยอดหลัก (core concept) เป็นแกน แล้วนาเนื้อหาวิชาต่าง ๆ มาสัมพันธ์เชื่อมโยง ความคิดรวบ
ยอดหลักที่สาคัญ เช่น กาลเวลา (time) การเปลี่ยนแปลง (change) ระบบ (system) และความ
หลากหลาย (diversity) เป็นต้น
จุดเด่นของหลักสูตรแกน คือ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตร มีความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง
ๆ มากขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเนื้อหาที่ตนสนใจมากขึ้น การเรียนรู้เน้นการแก้ปัญหาของสังคมมาก
ขึ้น ข้อจากัดของหลักสูตรแกนคือ การจัดการเรียนการสอนของครูยังสอนแยกเป็นรายวิชาเช่นเดิม
ตลอดจนหลั ก สู ต รประเภทนี้ ต้ อ งใช้ เ วลาในการวางแผนการท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมาก
เนื่องจากต้องวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรหลายฝ่าย
๗. หลักสูตรบูรณาการ (integrated curriculum)
หลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์จากรายวิชาต่าง ๆ
เข้ามาจัดเป็นกลุ่ม หรือเป็นหมวดหมู่เดียวกัน ผสมผสานให้มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม สามารถนาความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน สาหรับแนวคิดของหลักสูตรบูรณาการในประเทศไทย ได้เริ่ม
นามาใช้ในสถานศึกษาดังจะเห็นจากโครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๕ แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้ว การจัดหลักสูตรบูรณาการยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการ จึงเป็นเหตุให้ยังคงจัดการเรียน
การสอนที่แยกเป็นรายวิชาเช่นเดิม แนวคิดเรื่องการบูรณาการเริ่มมีความชัดเจน และมีการจัด
หลักสูตรบูรณาการในสถานศึกษา ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษากันอย่าง
เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๕ มาตรา และมาตรา ๕
มาตรา
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
๕

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๕ ๗),
หน้า – .
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มาตรา การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทาให้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๕ กาหนดแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ให้มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย คือ เน้นการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการในลักษณะขององค์รวม
จุดเด่นของหลักสูตรบูรณาการ คือ เนื้อหามีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary)
ทาให้ผู้เรียนมีขอบข่ายการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับ ความต้องการและความสนใจของผู้ เ รี ย น และสามารถนาประโยชน์จากการเรียนไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน ข้อจากัดของหลักสูตรบูรณาการคือ การนาหลักสูตรบูรณาการไปใช้ มีการหลอมรวม
เนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกัน ทาได้ยาก เนื่องจากผู้สอนต้องมีความเข้าใจหลักการ บูรณา
การ ประกอบกับการบูรณาการต้องมีการวางแผนร่วมกัน มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี และยาก
ต่อการจัดการบริหารหลักสูตร ปัญหาที่เป็นข้อโต้แย้งของนักการศึกษาและสังคมบางกลุ่มคือ การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทาให้ผู้เรียนขาดความลุ่มลึกในองค์ความรู้ของรายวิชาต่าง ๆ
สาหรับแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ ดังเช่น แกทธอร์น (Glatthorn) กล่าวว่า
หลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล ส่วน คือ แผนงานสาหรับการจัดการศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ และการนาแผนงานไปใช้เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติจริง และได้แบ่งหลักสูตรในยุค
ของการศึกษาตามมาตรฐาน (standard – based education) ออกเป็น ๘ ประเภท แต่ละประเภท
ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยง (alignment) ดังนี้ ๖ คือ
. Recommended curriculum หรือ Intended curriculum เป็นหลักสูตรที่หน่วยงาน
องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ จัดทาขึ้นเพื่อเสนอแนวความคิดของหลักสูตรตามปรัชญาที่ผู้จัดทาต้องการ
ให้เห็นเป็นแนวทางในการนาไปใช้ หลักสูตรประเภทนี้ มิได้บังคับใช้ทั้งประเทศ แต่เป็นหลักสูตรที่
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแก่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรของตน
. Written curriculum เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นในระดับรัฐหรือท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษา นาไปพัฒนาหลักสูตรของตนเอง ประกอบด้วย กรอบโครงร่างหลักสูตร (curriculum
framework) แนวการจัดขอบข่ายและลาดับการเรียนรู้ (scope and sequence) คู่มือแนะนาการใช้
หลักสูตร (curriculum guides) และตัวอย่าง การจัดหน่วยการเรียนรู้ เป็นต้น
. Taught curriculum เป็นหลักสูตรที่ครูจะนาไปปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน
. Supported curriculum หมายถึง การจัดทา รวบรวม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
ทุกประเภท รวมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และที่อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน

๖

Allan A. Glatthorn. Curriculum Leadership. (New York : Harper Collins, 1987), P. 5-15.
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๕. Tested (assessed) curriculum หมายถึง การวัดและประเมินผล การจัดทาแบบทดสอบ
ทั้งระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา รวมถึงแบบทดสอบระดับรายวิชาที่ครู
สร้างขึ้น
๖. Learned curriculum เป็นหลักสูตรระดับล่างสุด (the bottom – line curriculum)
หมายถึง มวลประสบการณ์ทุกอย่างที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๗. Hidden curriculum หรือ Unintended curriculum หรือหลักสูตรแฝง เป็นสิ่งที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน หรือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่โรงเรียนไม่ได้ตั้งใจจะจัดให้ เป็น
การเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ผู้เรียนเรียนรู้จากวัฒนธรรมในโรงเรียน หรือ
บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น การอบรมด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน โดยครู
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น
๘. Excluded curriculum หมายถึง เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ถูกตัดออกไปจากหลักสูตร
ทั้งที่มีความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทาให้ผู้เรียนเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้เนื้อหา หรือหัวข้อที่สาคัญ ดังนั้น
นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือสถานศึกษา ควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักสูตร และเติม
ส่วนที่ขาดหายไป

พื้นฐานของหลักสูตร
หลักสูตรที่ดีควรเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางและมี
กระบวนการที่สลับซับซ้อน ดังนั้นหากต้องการให้หลักสูตรมีคุณภาพ นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา
ข้อมูลหลายด้าน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เรียน รวมถึงสภาพครอบครัว ชุมชน และสังคม ข้อมูล
เหล่ า นั้ น จะเป็ น พื้น ฐานเบื้ องต้ น ในการกาหนดจุด มุ่งหมายของหลั กสู ต ร การคัดเลื อกเนื้อหา
ประสบการณ์เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
นักพัฒนาหลักสูตร ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรไว้หลากหลาย
ดังต่อไปนี้
Ornstein and Hunkins ๗ กล่าวว่า พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ต้องประกอบไปด้วย
. พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
. พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
. พื้นฐานทางจิตวิทยา
. พื้นฐานทางสังคม
Henson ๘ กล่าวว่า พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ต้องประกอบไปด้วย
. พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
๗

Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins. Curriculum Foundations, Principles and
Issues. (2 ed.) (Boston : Allyn and Bacon, 1993), P.13.
๘
Henson, Kenneth T. Curriculum Planning Integrating Multiculturalism, Constructivism,
and Education Reform. (2nd ed.) (New York : McGraw-Hill, 2001) P.114.
nd
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. พื้นฐานทางสังคม
. พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
สุมิตร คุณานุกร ๙ กล่าวว่า พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ต้องประกอบไปด้วย
. พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
. พื้นฐานทางสังคม
. ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน
. ธรรมชาติของศาสตร์ต่าง ๆ
๕. พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
ธารง บัวศรี ๐ กล่าวว่า พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ต้องประกอบไปด้วย
. พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
. พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
. พื้นฐานทางจิตวิทยา
. พื้นฐานทางสังคม
๕. พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
สงัด อุทรานันท์ กล่าวว่า พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ต้องประกอบไปด้วย
. พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
. พื้นฐานทางจิตวิทยา
. พื้นฐานทางสังคม
. ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน
๕. ธรรมชาติของศาสตร์ต่าง ๆ
วิชัย ดิสสระ กล่าวว่า พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ต้องประกอบไปด้วย
. พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
. พื้นฐานทางจิตวิทยา
. พื้นฐานทางสังคม
. ธรรมชาติของศาสตร์ต่าง ๆ
พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ที่นักพัฒนาหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา พื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทาง
จิตวิทยา พื้นฐานทางธรรมชาติของศาสตร์ต่างๆ พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ
และความต้องการของผู้เรียน และพื้นฐานทางวิทยาการและเทคโนโลยี
เนื้อหาในบทนี้ จะขอกล่าวถึงพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ด้าน คือ พื้นฐานทางปรัชญา
การศึกษา พื้นฐานทางสังคม และพื้นฐานทางจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๙

สุมิตร คุณานุกร. หลักสูตรและการสอน. (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๕ ๘), หน้า ๕.
ธารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา. หน้า .
สงัด อุทรานันท์. พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. (พิมพ์ครั้งที่ ) กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม,
๕ ), หน้า ๗.
วิชัย ดิสสระ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๕ ๕), หน้า .
๐
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พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
คาว่า “ปรัชญา” (philosophy) มาจากคาศัพท์ในภาษากรีกว่า “philosophia” แปลตาม
คาศัพท์แปลว่า love of wisdom หรือ ความรักที่มีต่อภูมิปัญญา ความหมายในเชิงวิชาการ
“ปรัชญา” หมายถึง การศึกษาหาความจริงหรือแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกและจักรวาลอย่างมี
ระบบและระเบียบแบบแผน
ในปัจจุบันพบว่ามีการนาเอา หลักความคิดของปรัชญาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เกิดเป็นแนวคิดใหม่ เช่น ปรัชญาการเมือง ปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญา
สังคม และปรัชญาการศึกษา เป็นต้น
ปรัชญาการศึกษา (educational philosophy) หมายถึง อุดมการณ์ อุดมคติ ที่สามารถยึด
เป็นหลักในการจัดการศึกษา เป็นแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญของการศึกษา คือ จุดมุ่งหมาย
นโยบาย เนื้อหาสาระและการบริหารการศึกษา โดยอาศัยหลักปรัชญาเป็นพื้นฐานปรัชญาการศึกษา
เป็นการประยุกต์ปรัชญาทั่วไปเข้ากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาเป็นตัวกาหนดทิศทางในการจัด
การศึกษา เป็นพื้นฐานในการกาหนดเป้าหมาย หลักการของหลักสูตร การเลือกสาระความรู้ การ
จัดการเรียนรู้ และแนวทางในการประเมินผล
ปรัชญาการศึกษาที่มีผลต่อหลักสูตร มี ๕ สาขา ดังนี้
๑. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
ปรัชญาสารัตถนิยม มีแนวคิดมาจากปรัชญา กลุ่มคือ จิตนิยม (idealism) และ สัจนิยม
(realism) นักปรัชญากลุ่มนี้เชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
ในสังคม ดังนั้นเยาวชนในสังคมจึงควรต้องได้รับการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา วัฒนธรรม ความเชื่อ
ตลอดจนอุดมการณ์ของสังคมนั้น สถาบันการศึกษามีหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบ
ในการถ่ายทอดหลักการและมาตรฐานของวัฒนธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานให้สังคมก้าวไปข้างหน้า
การจัดหลักสูตรตามปรัชญาสารัตถนิยม เป็นหลักสูตรแบบรายวิชา (subject curriculum)
เน้นการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนาและภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจสังคมและชีวิตในสังคม การจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการบรรยาย อธิบาย และ
การฝึกฝนตามตัวอย่าง
๒. ปรัชญานิรันตรนิยม (Perenialism)
ปรัชญานิรันตรนิยม เป็นปรัชญาการศึกษาที่สะท้อนแนวคิดทางการศึกษาในยุคเริ่มแรก มี
แนวคิดมาจากปรัชญากลุ่มสัจจนิยม (realism) เน้นความรู้เกี่ยวกับหลักการที่ยั่งยืนเกี่ยวกับ ความจริง
ความดี และความงาม เป็นแกนของการศึกษามากกว่าจะเน้นเรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมในสังคม นัก
ปรัชญาการศึกษาเหล่านี้มีความเชื่อว่า มนุษย์มีความสามารถใช้เหตุผลตัดสิน แยกแยะสิ่งต่างๆได้
และเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันทุกคนในสังคม จึงควรจัดการศึกษาให้ทุกคนเหมือนกัน
ธารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา. หน้า .
Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins. Curriculum Foundations, Principles and
Issues. P.35.
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การจัดหลักสูตรตามปรัชญานิรันตรนิยม เป็นหลักสูตรแบบรายวิชา เน้นวิชาที่ให้ความรู้แก่
ผู้เรียน คือ คณิตศาสตร์ ไวยากรณ์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะชั้นสูง วรรณคดี และภาษา ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการเรียนวิทยาการชั้นสูงแล้ว ยังเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาความสามารถใน การหาเหตุผล
ด้วย ดังนั้นการเรียนการสอนเน้นการบรรยาย การท่องจา สิ่งที่บันทึกไว้ในอดีต การเรียนรู้จะต้อง
ส่งเสริมการใช้เหตุผลและสติปัญญา
๓. ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม มีแนวคิดมาจากปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม (pragmatism) ที่ถือว่า
โรงเรียนเป็นเครื่องมือของสังคมที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลัง เป้าหมายที่สาคัญที่สุดของ
การศึกษาคือการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้เรียนมากที่สุด การศึกษาคือการที่บุคคลได้มีประสบการณ์
ตรงซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การศึกษาควรเป็นกระบวนการที่จะพัฒนา
บุคคลไปตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่มีพัฒนาการทุกๆด้าน นักการศึกษาที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษานี้คือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) วิเลี่ยม คิลแพริค (William
Kilpatrick) และ จอห์น ชายด์ (John Child) ๕
การจัดหลักสูตรตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยม เป็นหลักสูตรกิจกรรมหรือหลักสูตรประสบการณ์
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเน้นการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากความต้องการของ
ผู้เรียนและสังคม จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (child-center approach) เป็นการ
เรียนที่เน้นการปฏิบัติ (learning by doing)
๔. ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)
ปรัชญาปฏิรูปนิยม มีแนวคิดมาจากปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม คล้ายปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
เธียดอร์ เบรเมล (Theodore Bremel) เป็นนักการศึกษาผู้ริเริ่มแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยม ที่เชื่อ
ว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสาหรับเปลี่ยนแปลงสังคม ผู้เรียนเป็นสมาชิกของสังคม สามารถปฏิรูป
สังคมให้ดีขึ้น
การจัดหลักสูตรตามปรัชญาปฏิรูปนิยม เป็นหลักสูตรที่เน้นชีวิตและสังคมเป็นหลัก เนื้อหา
ของหลักสูตรครอบคลุมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคและอนาคตของสังคม การ
ร่วมมือกันระหว่างนานาชาติ เนื้อหาสาระความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
อย่างสันติ เรียนรู้ระบบของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร ระบบนิเวศและปัญหาของ
โลก การเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem –
based learning) ๖
๕. ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)
ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเป็นกลุ่มแนวคิดปรัชญาใหม่ มีความเชื่อว่าธรรมชาติของคนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตั ว ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปรัชญานี้จึงเน้นถึงการ
๕

รวิวรรณ สุวานิช. เอกสารคาสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร. (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๕ ๘), หน้า ๖๗.
๖
Allan C. Ornstein and Francis P. Hankins. Curriculum Foundations, Principles and
Issues. PP.55-56.
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ดาเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการที่มนุษย์จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ต้องปรับตัวได้ตามสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังเน้นถึงความมีอิสระของบุคคลที่จะเลือก กาหนดชีวิตของ
ตนเองได้
การจัดหลักสูตรตามปรัชญาอัตถิภาวะนิยม เน้นวิชามนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี
และปรัชญา เนื่องจากวิชาดังกล่าวสามารถทาให้มีความเข้าใจมนุษย์ลึกซึ้ง หลักสูตรจะ ไม่กาหนด
ขอบข่ายเนื้อหาที่ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนครูจะให้อิสรภาพแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด การสอนมีความยืดหยุ่น ชั้นเรียนจะมีหรือไม่มีก็ได้ ผู้เรียน
จะสร้างระเบียบวินัยขึ้นมาปกครองตนเอง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญา
การศึกษานี้ ได้แก่ Summer Hill ของ A.S.Neil โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี และแนวคิดของยู
นิเซฟ (UNICEF) เกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก (Child Friendly School : CFS)
กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการศึกษาทั้ง ๕ สาขา เป็นแนวคิดหลักของการพัฒนาหลักสูตรได้เป็น
อย่างดี ปรัชญาการศึกษาแต่ละกลุ่มย่อมมีแนวคิดและจุดเด่นที่แตกต่างกัน จึงเกิดมีการนาเอา
ประเด็นสาคัญของปรัชญามากกว่า
ปรัชญามาผสมผสานกันเพื่อนาไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การผสมผสานที่ดีจะต้องมี
ลักษณะที่กลมกลืนสอดคล้องกัน

พื้นฐานทางสังคม
การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ มนุษย์เรียนรู้และ
สั่งสมไว้ให้แก่สมาชิกรุ่นหลังของสังคม สังคมแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมและค่านิยมแตกต่างกัน ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่นามาเป็นฐานของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ระบบของสังคม ธรรมชาติของ
คนในสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปตามคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ดังนั้น
หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน สาระความรู้ สื่อ เทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้จึงมีความแตกต่างไป
ตามพลวัตรของสังคม
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน
(borderless world) หรือ โลกาภิวัตน์ (globalization) มีความเป็นสากล (internationalization)
การศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในสังคมให้มีความพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น
อาไพ จันทรประเสริฐ ๗ ได้วิเคราะห์ถึงบทบาทของการศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของ
สังคมที่มีคุณภาพ ๗ ประการ คือ
. สังคมที่ใช้ฐานความรู้ (knowledge – based society) หมายถึง การใช้ความรู้เป็น
รากฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความรู้ช่วยสร้างรายได้ รากฐานความรู้ที่
จาเป็นในสังคมสมัยใหม่ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗

อาไพ จันทรประเสริฐ. บทบาทของการศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของสังคมทีม่ ีคุณภาพ.
[Online]. Available : www. Arc.dusit.ac.th, ๕๕๐ (เข้าถึงเมื่อ ๐ ธันวาคม ๕๕ )

การพัฒนาหลักสูตร

~ ๑๔ ~

Curriculum Development

. สังคมแห่งภูมิปัญญา (intellectual society) สังคมคุณภาพต้องประกอบด้วยสังคมที่มี
ความรู้หลากหลาย แต่รู้จักใช้สหวิทยาการให้เป็นประโยชน์พร้อมรับ -แก้-ปรับเปลี่ยน อย่างมีเหตุผล
คนในสังคมคุณภาพต้องใช้หลัก “ตรรกะ” มากกว่า “อัตตะ” รู้จักแสวงหาความรู้และนามาใช้อย่าง
ชาญฉลาดให้เหมาะสมกับตนและชุมชนท้องถิ่น
. สังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) สังคมคุณภาพต้องประกอบไปด้วยคนที่ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และปีติในความรู้ที่ได้รับ ใช้วัฒนธรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยผ่านสื่อ ที่หลากหลาย
คนในสังคมมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้อันนามาซึ่งการรับรู้และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
. สังคมแห่งความร่วมมือ (co-operative society) คนในสังคมคุณภาพต้องรู้บทบาทและ
หน้าที่ของตน กระทาสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ให้ความร่วมมือแก่สังคม ร่วมแรงร่วมใจ
สร้างสรรค์และพัฒนางานให้ก้าวหน้า ยึดหลักคุณธรรมในการทางาน
๕. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร (fabrics and mercy society) คนในสังคมต้องมีความรัก
ความห่วงใย มีไมตรีเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและประสบปัญหา มองโลกในแง่ดี
๖. สังคมแห่งการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม (environment and maintenance society) คนใน
สังคมต้องตระหนักในความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เน้นคุณค่าและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีพที่ผาสุก
๗. สังคมแห่งสันติสุข (peaceful society) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความเจริญรุดหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สังคมคุณภาพ
ต้องเป็นสังคมที่รักความสงบสนติ แก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้หลักเหตุผลและ หลักขันติธรรม
วิชัย ตันศิริ ๘ ได้สะท้อนภาพอุดมคติของสังคมไทยในอนาคตว่า ควรประกอบด้วยมิติ
ประการ คือ
. สังคมแห่งปัญญาชน (intellectual society) เป็นสังคมที่ยกย่องนักคิด นักปราชญ์ มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมความรู้และการเรียนรู้ ผู้นาทางความคิดสามารถจัดตั้งตักศิลา (academic) หรือ
วิทยาลัย (lyceum) ของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนผลวิจัยซึ่งกันและกัน
. สังคมวิทยาศาสตร์ (scientific society) เป็นสังคมที่พื้นฐานการศึกษายึดกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งทาให้คนในสังคมเป็นคนมีเหตุผล หลักฐานข้อมูลเป็นข้อพิสูจน์สิ่งถูกผิด และมีอิทธิพล
ต่อแนวทางการดาเนินชีวิตของเขา
. สังคมแห่งความเป็นพลเมืองดี (civil society) เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมของความเป็น
พลเมืองดีที่มีคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดกฎหมาย พลเมืองมีจิตสาธารณะ (public spirit) เอื้ออาทร
เพื่อนมนุษย์ ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ
. สังคมแห่งนักบุกเบิกทางเศรษฐกิจ (entrepreneurial society) เป็นสังคมที่สมาชิกใน
สังคมมีบุคลิกภาพของการแสวงหา กล้าคิด กล้าทา กล้าเสี่ยงต่อการบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ
จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ย่อมเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
สาหรับนักพัฒนาหลักสูตร ที่ต้องมีการจัดหลักสูตรเพื่อเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับปัญหาและการ
๘

วิชัย ตันศิริ. โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห์. (กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๕ ๕), หน้า - .
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เปลี่ยนแปลง รูปแบบของหลักสูตรเปลี่ยนจากหลักสูตรรายวิชา มาเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
(interdisciplinary curriculum) มีการบูรณาการความรู้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกเข้า
ด้วยกัน
ออนสไตน์ (Ornstein) ๙ เสนอขอบข่ายของความรู้เพื่อเป็นแนวทางการจัดหลักสูตรสห
วิทยาการ สาหรับอนาคต ๐ ประการ ดังนี้
. ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสาคัญในการแสวงหาความรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การคานวณ
การสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์
. ความรู้ที่สนับสนุนการเรียนวิธีการเรียนรู้
. ความรู้ที่นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
. ความรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๕. ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี
๖. ความรู้ที่เตรียมบุคคลเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี
๗. ความรู้ที่เตรียมบุคคลเข้าสู่โลกของการทางาน
๘) ความรู้ที่สามารถถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ได้
๙. ความรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๐. ความรู้ที่สอนเกี่ยวกับบริบทของค่านิยมในสังคม
กล่าวโดยสรุปพื้นฐานทางสังคมเป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากการศึกษา
เป็นสถาบันทางสังคมที่มีส่วนร่วมสร้างร่วมผลิตสมาชิกในสังคมให้มีคุณลักษณะ มีศักยภาพไปตาม
เป้าหมายที่สังคมวางไว้ ด้วยเหตุดังกล่าวนักพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา จึงควรต้องคานึงถึง
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การจัดระบบสังคม ค่านิยม สภาพการณ์ต่างๆ รวมทั้งความคาดหวังของ
สังคมที่มีต่อเยาวชนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรนั้นด้วย

พื้นฐานทางจิตวิทยา
๑. จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
จิตวิทยาเป็นพื้นฐานสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพราะจิตวิทยาช่วยให้
นักพัฒนาหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหลายสาขา จาแนกจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ ๖ สาขา ๐ ดังนี้
. จิตวิทยาบุคลิกภาพ (psychology of personality)
. จิตวิทยาการเรียนรู้ (psychology of learning)
. จิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดหรือความรู้ความเข้าใจ (psychology of thinking or
cognition)
๙

Allan C.Ornstein and Francis P. Hunkins. Curriculum Foundations, Principles
and Issues. (2nd ed.) (Boston : Allyn and Bacon, 1993), P.160.
๐

พรรณี ช. เจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ ) (กรุงเทพมหานคร : คอมแพคท์พริ้นท์,
๕ ๘), หน้า ๘.
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. จิตวิทยาพัฒนาการ (developmental psychology)
.๕ จิตวิทยาว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล (psychology of individual
differences)
.๖ จิตวิทยาสังคม (social psychology)
๒. จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีหลายสาขา แต่ในบทนี้ จะขอกล่าวถึงจิตวิทยา
สาขาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาพัฒนาการ (developmental psychology) เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการ
ในวัยต่างๆมีความสาคัญต่องานด้านหลักสูตรและการสอน นักจิตวิทยาพัฒนาการที่มีชื่อเสียงและ
นักการศึกษานาเอาทฤษฎีมาใช้ในการจัดการศึกษามากที่สุด ได้แก่ งานพัฒนาการของ แฮวิกเฮิร์ส
(Havighurst) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูนเนอร์ (Bruner) ดังจะกล่าวในลาดับต่อไปนี้
๒.๑.๑ งานพัฒนาการ (developmental tasks)
แฮวิกเฮิร์ส (Havighurst) เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการที่มองเห็นว่าพัฒนาการ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษา กระบวนการของพัฒนาการในแต่ละวัย จะประกอบด้วย การ
เรียนรู้เกี่ยวกับงานชนิดต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่างานพัฒนาการ เป็นงานที่เกิดขึ้นในวัยต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
แฮวิกเฮิร์ส ได้เสนองานประจาวัยของมนุษย์ในแต่ละวัย โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางสรีระวิทยา วัฒนธรรมและจิตวิทยา จากวัยเด็กเล็กจนถึงวัยชรา ดังนี้
วัยเด็กเล็ก-วัยเด็กตอนต้น (แรกเกิด-๖ ปี)
. เรียนรู้ที่จะเดิน
. เรียนรู้ที่จะรับประทานอาหาร
. เรียนรู้ที่จะพูด
. เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่าย
๕. เรียนรู้ที่จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างเพศ
๖. รู้จักการทรงตัว เคลื่อนไหวได้สะดวก
๗. เริ่มมีความคิดรวบยอดง่ายๆ เกี่ยวกับความจริงทางสังคมและทางกายภาพ
๘. เรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันตนเองกับพ่อแม่พี่น้องตลอดจนคนอื่นๆ
๙. เรียนรู้ที่จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผิด-ถูก และเริ่มพัฒนาทางจริยธรรม
วัยเด็กตอนกลาง (๖-๑๒ ปี)
. เรียนรู้ที่จะใช้ทักษะด้านร่างกายในการเล่น เกมต่างๆ
. สร้างเจตคติต่อตนเองในฐานะที่เป็นสิ่ง ที่มีชีวิต
. เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้กับเพื่อนรุ่น เดียวกัน
. เรียนรู้บทบาททางสังคมที่เหมาะสมของเพศ หญิงและเพศชาย
๕. พัฒนาความคิดรวบยอดที่จาเป็นสาหรับชีวิตประจาวัน

การพัฒนาหลักสูตร

~ ๑๗ ~

Curriculum Development

๖. พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมจรรยาและค่านิยม
๗. สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๘. พัฒนาทางเจตคติต่อกลุ่มสังคมและต่อสถาบันต่างๆ
๙. พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน เขียน และคานวณ
วัยรุ่นตอนต้นและตอนปลาย (๑๒-๑๘ ปี)
. สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและเหมาะสมกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันได้ ทั้งที่เป็น
เพศเดียวกันและต่างเพศ
. สามารถแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมกับเพศของตน
. ยอมรับสภาพร่างกายของตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนรู้จักระวังรักษาสุขภาพของตนเองได้
. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
๕. มีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่าย รู้จักรับผิดชอบต่อการเงิน การใช้จ่ายของตนเองได้
เป็นอย่างดี
๖. มีการคบเพื่อนต่างเพศ
๗. มีการเลือกและเตรียมตัวเพื่ออาชีพ
๘. มีการเตรียมตัวเพื่อการแต่งงานและการมีครอบครัว
๙. เริ่มเตรียมตัวที่จะเป็นพลเมืองดี โดยการหาทักษะในการใช้ภาษา การสื่อความหมาย
การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น กฎหมาย รัฐบาล เศรษฐกิจ และสังคม
๐. มีความต้องการและรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม
โดยส่วนรวม
. มีความรู้สึกและเข้าใจในเรื่องค่านิยม ตลอดจนรู้จักตัดสินเลือกเอาค่านิยม และ
มาตรฐานที่ตนควรยึดถือเป็นหลักเป็นแนวทางในชีวิต
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (๑๘-๓๕ ปี)
. มีการเลือกคู่ครอง
. เรียนรู้ที่จะมีชีวิตร่วมกับคู่แต่งงาน
. เริ่มต้นสร้างครอบครัว
. รู้จักการอบรมเลี้ยงลูก
๕. รู้จักจัดการภารกิจในครอบครัว
๖. เริ่มต้นประกอบอาชีพ
๗. รู้จักหน้าที่ของพลเมืองดี
๘. สามารถหากลุ่มสังคมที่เป็นพวกเดียวกันได้
วัยกลางคน (๓๕-๖๐ ปี)
. บรรลุวัยผู้ใหญ่ การเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
. สร้างหลักฐาน ฐานะเศรษฐกิจเพื่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
. การช่วยเหลือวัยรุ่นให้มีความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
. รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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๕. สามารถที่จะปรับตัวและทาความเข้าใจคู่ชีวิตของตนเองได้
๖. เรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
๗. รู้จักปรับตัวให้เข้าได้กับพ่อแม่ที่สูงอายุ
วัยชรา (๖๐ ปีขึ้นไป )
. สามารถปรับตัวได้กับสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลง
. ปรับตัวได้กับการที่ต้องเกษียณอายุ ตลอดจนเงินเดือนที่ลดลง
. ปรับตัวได้กับการตายจากของคู่ครอง
. สามารถสร้างสัมพันธภาพกับคนในวัยเดียวกันได้
๒.๑.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget’s theory of
intellectual development)
เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านกระบวนการคิดของเด็ก
โดยกล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ
เป็นลาดับขั้น ดังนั้นพัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งรัดเด็กให้ข้ามจาก
พัฒนาการขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะทาให้เกิดผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่การจัด
ประสบการณ์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกาลังพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถทา
ให้เด็กพัฒนาการไปได้อย่างรวดเร็ว เพียเจต์กล่าวว่าจากวัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ เด็กจะค่อยๆ
พยายามปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยจะเก็บรวบรวมเอาความคิดต่างๆที่ได้จาก
สิ่งแวดล้อมมาประมวลเป็นระบบ กระบวนการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่มีส่วนสาคัญ ทาให้
เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญาในตัวเด็ ก สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา คือ วุฒิภาวะ
(maturation) กระบวนการทางสติปัญญา จะมีลักษณะดังนี้
) การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์
และข้อมูลต่างๆเข้ามาสะสมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
) การปรับเปลี่ยน (accommodation) เป็นกระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่ ให้เข้ากันเป็นระบบเครือข่ายทางปัญญา จนเกิดโครงสร้างทางปัญญาใหม่
(schema/structure)
) ความสมดุล (equilibration) เป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดใหม่ให้
กลมกลืนเข้าได้กับความคิดเก่าหรือประสบการณ์เดิม การที่มนุษย์มีการปรับเปลี่ยนและทาให้อยู่ใน
สภาพที่สมดุลเช่นนี้ จะนาไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญาและการเปลี่ยนแปลงนี้จะนาไปสู่วุฒิภาวะ
) ความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหา (operation) เป็นหัวใจสาคัญของพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ เป็นสภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสมองที่คิดแก้ปัญหาต่างๆได้ เช่น
สามารถคิดกลับระหว่างจุดสุดท้ายกับจุดเริ่มต้นได้
เพียเจต์แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลไปตามวัยต่างๆ เป็นลาดับขั้นดังนี้
) ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (sensor motor stage) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงแรกเกิดถึง
อายุ ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เป็นการแสดงให้เห็นว่ามี
สติปัญญาด้วยการกระทา ลักษณะเด่นของพัฒนาการในวัยนี้คือ ระยะของการยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง (egocentricity) ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
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) ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (preoperational stage) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ -๗ ปี
ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลการคิดแก้ปัญหา
อย่างลึกซึ้งหรือคิดแบบย้อนกลับได้ แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้
คือ พัฒนาการทางภาษา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง
) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (concrete operational stage) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ
๗ – ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้ น เด็กสามารถสร้างภาพ ใน
ใจ ให้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรม สามารถเข้าใจความสัมพันธ์
ของส่วนย่อยกับส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือ ความสามารถในการคิดย้อนกลับ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแบ่งหมู่และจัดหมู่ โดยมีเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก
) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (formal operational stage) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ
- ๕ ปี วัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจถึงระดับสูงสุด มีความสามารถที่จะคิด
อย่างมีเหตุผลกับปัญหาทุกชนิด สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ เริ่มมีความคิดแบบผู้ใหญ่ คิด
หาเหตุผลนอกเหนือข้อมูลที่มีอยู่ มีความสามารถคิดแบบตั้งสมมุติฐานขึ้นมาแล้วหาข้อสรุป มีความ
พอใจที่จะคิดถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมได้
๒.๑.๓ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner’s cognitive
development)
ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร์ เป็นทฤษฎีที่คู่ขนานกับทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์
โดยที่บรูเนอร์ศึกษาค้นคว้าโดยยึดขั้นพัฒนาการของเพียเจต์เป็นหลัก บรูเนอร์กล่าวว่าทุกคนจะมี
พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า acting imaging และ symbolizing
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต บรูเนอร์เสนอว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของคนประกอบ
ด้วย ลักษณะ คือ
) ขั้นการเรียนรู้ด้วยการกระทา (enactive representation) เป็นพัฒนาการในช่วงแรก
เกิดถึง ปี เป็นช่วงที่เด็กแสดงให้เห็นถึงความมีสติปัญญาด้วยการกระทาจากประสาทสัมผัส การ
กระทาด้วยวิธีนี้ยังดาเนินต่อไปเรื่อยๆ เป็นลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการกระทาซึ่ง
ดาเนินต่อไปตลอดชีวิต มิได้หยุดอยู่เพียงในช่วงอายุใดอายุหนึ่ง ดังนั้นบรูเนอร์จึงมิได้แบ่งพัฒนาการ
ทางความรู้ความเข้าใจให้หยุดเพียงในระยะแรกของชีวิตเท่านั้น พัฒนาการเป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง คนจะนามาใช้ในช่วงใดของชีวิตก็ได้ ขั้นนี้เทียบเคียงได้กับขั้น การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
ของเพียเจต์
) ขั้นการเรียนรู้ด้วยการมองดู (iconic representation) พัฒนาการทางความคิดในขั้นนี้
อยู่ที่การมองเห็นและการใช้ประสาทสัมผัส เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ
ด้วยการมีภาพแทนในใจ ซึ่งการเกิดภาพแทนในใจแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตาม
อายุ ขั้นนี้เทียบเคียงได้กับขั้นการคิดแบบรูปธรรมของเพียเจต์
) ขั้นการเรียนรู้โดยการใช้สื่อความหมายทางสัญลักษณ์ (symbolic representation) เป็น
การถ่ายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยการใช้สัญลักษณ์หรือภาษา เป็นขั้นสูงสุดของการ
พัฒนาทางความรู้ความเข้าใจ เด็กสามารถคิดหาเหตุผล และเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ขั้นนี้
เทียบเคียงได้กับขั้นการคิดแบบนามธรรมของเพียเจต์
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๒.๒ จิตวิทยาการเรียนรู้ (psychology of learning)
จิตวิทยาการเรียนรู้เป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฏีการเรียนรู้แบ่งเป็น กลุ่มดังนี้
๒.๒.๑ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorism หรือ stimulus
response associationism)
จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มนี้มีแนวความคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) และการตอบสนอง (response) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้เน้นที่การศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ที่สามารถสังเกตเห็นได้เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์นั้นมาจากสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญของนักจิตวิทยากลุ่มนี้มีหลาย
ทฤษฎี ดังจะขอยกตัวอย่างทฤษฎีที่มีชื่อเสียง ทฤษฏีดังนี้
) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (conditioning theory) ของพาฟลอฟ (Pavlov)
การศึกษาของพาฟลอฟ สรุปว่า การเรียนรู้ของสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่
วางเงื่อนไข (conditional stimulus) การเรียนรู้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s classical connectionism)
ธอร์นไดค์ มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบการ
ตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว บุคคลก็จะใช้รูปแบบการ
ตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไป
เรื่อยๆ ธอร์นไดค์ เน้นว่าสิ่งสาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ คือการเสริมแรง (reinforcement) ซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (S-R)
) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน (Watson)
การทดลองของวัตสันสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้
เกิดขึ้นได้ โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าตามธรรมชาติ การเรียนรู้จะคงทนถาวร
หากมีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กันไปอย่างสม่าเสมอ เมื่อสามารถ ทาให้เกิดพฤติกรรมใดๆได้
ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้
) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (operant conditioning)
การศึกษาของสกินเนอร์ (Skinner) สรุปเป็นกฎแห่งการเรียนรู้ได้ว่า การกระทาใด ๆ ถ้า
ได้รับการเสริมแรง ย่อมมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทานั้นอีก ส่วนการกระทาที่ไม่มีการเสริมแรง การ
กระทานั้นมีแนวโน้มจะลดลงและหายไปในที่สุด การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์มี ประเภทคือ
การเรียนรู้ที่เกิดจากการมีสิ่งเร้าจากภายนอกมากระตุ้น เรียกว่า classical conditioning และการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทาเอง ไม่ต้องรอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น เรียกว่า operant conditioning
๒.๒.๒ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (cognitivism)
กลุ่มพุทธินิยม หรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจ เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญา
หรือความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของสมอง นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียงเท่านั้น การเรียนรู้
ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนเพราะการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสม
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ข้อมูล การสร้างความหมายและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและการแก้ปัญหาต่างๆ ทฤษฎีที่
สาคัญในกลุ่มนี้ มีดังนี้
) ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt theory)
นักจิตวิทยาที่สาคัญเช่น โคห์เลอร์ (Kohler) คอฟฟ์กา (Koffka) และเลวิน (Lewin) แนวคิด
ที่สาคัญของทฤษฎีเกสตัลท์ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัว
ของมนุษย์ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ลักษณะคือ การรับรู้ (perception) และการหยั่งเห็น (insight)
) ทฤษฎีสนาม (Field theory) ของเคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin)
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสนามของเลวิน สรุปได้ว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะออกมาใน
ลักษณะที่เป็นแรงซึ่งมีพลังและมีทิศทาง สิ่งใดที่อยู่ในความสนใจและความต้องการจะมีพลังเป็นบวก
สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสนใจจะมีพลังเป็นลบ ในการทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง และในเวลาใดเวลาหนึ่ง เราจะต้องรู้ทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกั บ
คนๆนั้นเพราะจะแสดงพฤติกรรมตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ตามสิ่งที่ตนรับรู้
) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A theory of meaningful verbal learning) ของ
เดวิด ออซูเบล (David Ausubel)
ออซูเบล มีแนวความคิดว่า การจะเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียน หากการเรียนรู้นั้น
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน การเสนอความคิดรวบยอด (concept) ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งให้แก่ผู้ เรี ยนก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆจะช่วยให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระนั้นอย่างมี
ความหมาย
๒.๒.๓ ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์ ความเป็นปัจเจกบุคคล มอง
มนุษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตน นักจิตวิทยาคนสาคัญเช่น มาสโลว์ (Maslow) โรเจอร์ส (Rogers) และนีล (Neil)
เป็นต้น ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์
มาสโลว์ มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะให้ตนเองได้บรรลุถึง
ศักยภาพแห่งตน การที่มนุษย์จะพัฒนาให้ตนเองได้บรรลุถึงศักยภาพแห่งตนเองได้นั้น จาเป็นต้อง
สามารถสนองตอบต่อความต้องการในระดับต้นเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ มาสโลว์จึงได้เสนอแนวคิดของการ
จัดลาดับ ขั้นของความต้องการ (hierarchy of needs) ๕ ขั้น ดังนี้
) ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs)
) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security)
) ความต้องการความรักและความเป็นพวกเดียวกัน (love and belongingness
needs)
) ความต้องการการรู้จักคุณค่าของตนเอง (need for self - esteem)
๕) ความต้องการการบรรลุถึงศักยภาพแห่งตน (need for self actualization)
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กล่าวโดยสรุป ความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดแนวทางการเรียนการสอน นักพัฒนาหลักสูตรควรนาเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆของนักจิตวิทยา
พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ มาผสมผสานกันเพื่อให้การออกแบบหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาตรงตามความต้อ งการ
ของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของนักการศึกษา มีแนวคิดที่แตกต่างกัน คือ หลักสูตรคือ
รายวิชาหรือเนื้อหาที่ใช้สอน หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน หลักสูตร
คือ แผนหรือโครงงาน ซึ่งกาหนดในการจัดการศึกษา และหลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จัดให้กับผู้เรียน
หลักสูตรเป็นสิ่งที่สาคัญของการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นตัวกาหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ในหลักสูตร จะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ทักษะ และเจตคติ
กล่าวโดยสรุปหลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ที่ได้วางแผนไว้อย่างมีระบบ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ
และด้านเจตคติที่พึงประสงค์
องค์ประกอบของหลักสูตร มี ๔ ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา วิธีการจัดการ และการ
ประเมินผล แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน หลักสูตรไม่สมบูรณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วน
หนึ่งไป
ประเภทของหลักสูตร มีความหลากหลาย โดยแบ่งเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ หลักสูตร
รายวิชา หลักสูตรสัมพันธ์วิชา หลักสูตรสหสัมพันธ์ หลักสูตรกิจกรรม หรือ หลักสูตรประสบการณ์
หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม หลักสูตรแกน และหลักสูตรบูรณาการ
พื้นฐานของหลักสูตรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ พื้นฐานทางปรัชญา
การศึกษา พื้นฐานทางสังคม และพื้นฐานของจิตวิทยา
ปรัชญาการศึกษาที่มีผลต่อหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาสารัตถนิยม ปรัชญานิรันตรนิยม
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ปรัชญาปฏิรูปนิยม และปรัชญาอัตถิภาวะนิยม
พื้นฐานทางสังคม เป็นข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากสภาพและบริบท
ของสังคมแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม จะมีส่วนในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรในสถานศึกษาแต่ละแห่ง
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร คือ จิตวิทยาพัฒนาการ ได้แก่ งานพัฒนาการ
ของแฮวิกเฮิร์ส ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบรูนเนอร์ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม

การพัฒนาหลักสูตร

~ ๒๓ ~

Curriculum Development

เอกสารอ้างอิงบทที่ ๑
กระทรวงศึกษาธิการ.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : วัฒนา
พานิช, ๕ .
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส,
๕ ๙.
ดวงเดือน เทศวานิช. หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร,
๕ ๕.
ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. หลักการและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสู ตร. ในประมวลสาระชุดวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีการสอน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๕ ๕.
ธารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, ๕ .
พรรณี ช. เจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ ) กรุงเทพมหานคร : คอมแพคท์พริ้นท์,
๕ ๘.
ภิญโญ สาธร. หลักบริหารการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ ) กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๕ ๙.
รวิวรรณ สุวานิช. เอกสารคาสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๕ ๘.
วิชัย ดิสสระ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๕ ๕.
วิชัย ตันศิริ. โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๕ ๕.
สงัด อุทรานันท์. พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. (พิมพ์ครั้งที่ ) กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม,
๕ .
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน),พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร: พริก
หวานกราฟฟิค, ๕ .
สุจริต เพียรชอบ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
๕ ๖.
สุมนา ระบอบ. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร,
๕ ๐.
สุมิตร คุณานุกร. หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๕ ๘.
อาไพ จันทรประเสริฐ. บทบาทของการศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของสังคมที่มีคุณภาพ,
[Online]. Available : www. Arc.dusit.ac.th ( ๕๕๐)
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ข้อคิดเรื่องหลักสูตร. ใน คู่มือนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครู
พระนคร, ๕ ๘.
Allan A. Glatthorn. Curriculum Leadership. New York : Harper Collins, 1987.
Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins. Curriculum Foundations, Principles and
Issues. (2nded.) Boston : Allyn and Bacon, 1993.

การพัฒนาหลักสูตร

~ ๒๔ ~

Curriculum Development

Bobbit, Franklin. The Curriculum. Boston : Houghton Miffin, 1918.
Doll, Ronald C. Curriculum Improvement : Decision Making and Process. Boston :
Allyn and Bacon, 1989.
Henson, Kenneth T. Curriculum Planning Integrating Multiculturalism, Constructivism,
and Education Reform. (2nd ed.) New York : McGraw-Hill, 2001.
Peter F. Oliva. Developing the Curriculum. (5th ed.) New York : Longman., 2001.
Ragan, William B. Modern Elementary Curriculum. New York : Holt Rineheart and
Winston, 1966.
Tanner, Danied & Tanner, Laurel N. Development : Theory into Practice. (2nd ed.)
New York : Macmillan, 1980.
Trump, Lloyd J. and Miller, Delmas E. Secondary School Curriculum Improvement :
Proposal and Procedures. Boston : Allyn and Bacon., 1968.

