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1. รหัสและชื่อรายวิชา  EDC1104 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตร
2. จ านวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปวะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี  อุดมผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร. สุชรีา มะหิเมือง
อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  พิลาสมบัติ
อาจารย์ ดร. ดวงกมล จงเจริญ
อาจารย์ เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม



1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคดิในการจัดท าหลักสูตร

การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการในการจัดท าหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร 

การน าหลักสูตรไปใช้  แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถน าหลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรในแต่ละยุค/ สมัยมาใช้ในการออกแบบและการ

เติมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ



2. ค าอธิบายรายวิชา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบ
การพัฒนา หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง



บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/

งานภาคสนาม/

การฝึกงาน

การศึกษาด้วย

ตนเอง

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

3.จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา



4. แผนการสอนและการประเมินผล
แผนการสอน

สัปดาหท่ี์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน(ชั่วโมง) ชิ้นงาน

1 ปฐมนิเทศ/แนะน ารายวิชา 4

Online 

3-4 หลักการและแนวคิด

ในการจัดท าหลักสูตร 
4

Online 

การน าเสนอประเภท

ของหลักสูตร 

5-6 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4

Online

แบบฝึกหัดท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้น

การพัฒนาหลักสูตร

7-8 กระบวนการในการจัดท าหลักสูตร

และการพัฒนาหลักสูตร 
4

OnDemand

9 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 4

Online / on site

เล่มหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ตนเอง 1 เล่ม 



4. แผนการสอนและการประเมินผล (ต่อ)

แผนการสอน

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน(ชั่วโมง) ชิ้นงาน

10 การน าหลักสูตรไปใช้  4

Online / on site

11-12 แนวทางปฏิบัติในการประเมิน

หลักสูตร

4

Online / on site

13-14 การน าผลการประเมินหลักสูตรเพ่ือ

ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

ครั้งต่อไป

4

Online / on site

15-16 แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 4

Online / on site

17 สอบปลายภาค 4

Online / on site



เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา 100 %

1.ชิ้นงาน/แบบฝึกหัด 60 คะแนน

- การน าเสนอประเภทของหลักสูตร    10 คะแนน

- แบบฝึกหัด 10 คะแนน

- เล่มหลักสูตรสถานศึกษา

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตนเอง 1 เล่ม  40  คะแนน

2. สอบปลายภาค 30 คะแนน

3. จิตพิสัย 10 คะแนน



4. การเข้าชั้นเรียน

- ติดต่ออาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า โทร: 080-728-5850

ห้อง 1135 อาคารคณะครศุาสตร์  / E – Mail : disira.ph@ssru.ac.th



หลักสูตร เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เป็นแก่นส าคัญใน
การวางแนวทางการจัดการศึกษา เป็นตัวก าหนดทิศทางของ
การศึกษาในการที่จะให้ความรู้ การเสริมสร้าง เจตคติ ตลอดทั้ง
การฝึกฝนในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน 
หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน



ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และท าให้การศึกษา
มีประสิทธิภาพ หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมือง
ที่ดีและมีคุณภาพ คุณภาพของพลเมืองจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
หลักสูตรว่าต้องการให้ผู้ผ่านการศึกษามีคุณสมบัติอย่างไร



ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2557)

หลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการเป็นกรอบแนวทางการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และความประพฤติ ที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม



ความหมายของหลักสูตร

01



“CURRICULUM” หรือภาษาละติน “CURRERE” 
เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งที่นักวิ่งต้องวิ่งไปตามลู่ที่ก าหนด

เพื่อความส าเร็จหรือชัยชนะ

ความหมายของหลักสูตร



Curriculum as Plans

แผนหรือแนวทาง

หลักสูตร คือ แผนส าหรับปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนบรรลผุลตามเป้าหมาย

(Ralph Tyler & Hilda Taba)



Curriculum as Learners’ Experiences

มวลประสบการณ์

หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียน

(John Dewey)



Curriculum as Subjects and Subject Matter

เนื้อหารายวิชา

หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาสะระที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศกึษา
ในระดับการศึกษาใดระดับการศึกษาหน่ึง

(Bobbit,1981 ; ธ ารง บัวศรี, 2542)



Curriculum as Objective

จุดหมายหรือเป้าหมาย

หลักสูตร คือ สิ่งที่สังคมคาดหมายหรือมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับ

(Moore & Kalsounis,1972)



Curriculum as Educational Activities

กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้ผู้เรียนกระท า เพื่อให้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้

(Trump and Miller,1968)



หลักสูตร....คือ

“แผนซึ่งได้ออกแบบหรือจัดท าขึ้น เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหา
กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการต่าง  ๆ  ตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้”

(ธ ารง บัวศรี, 2542)

“แผนการจัดการศึกษาที่ประมวลประสบการณ์กิจกรรมต่าง ๆ  โดยมี
องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ความมุ่งหมาย เนื้อหาสาระการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการต่าง ๆ  ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้”

(ราชบัณฑิตยสถาน,2551)



“แผนการจัดการศึกษา ที่ได้ออกแบบจัดท าขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
ประมวลประสบการณ์กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ  ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ

ได้แก่ความมุ่งหมายเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการ
เรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู”้

หลักสูตร....คือ


