
วิวัฒนาการหลักสูตรทางการศึกษาของไทยเราจากอดีตถึงปจจุบัน 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย ไดมีพัฒนาการมาเปนระยะ ๆ ตามกาลเวลาในสมัยตาง ๆ เริ่มตั้งแตสมัย 

กอนกรุงสุโขทัย สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนกลาง การศึกษาสมัยปฎิรูปการศึกษา (๒๔๓๕-๒๔๗๕) สมัยหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง หลักสูตรพุทธศักราช 
๒๕๒๑-๒๕๒๔ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๓๓) มาจนถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และไดเปล่ียนเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรกลางที่ใชในการจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ในระบบ 
นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่หนวยราชการตาง ๆ จัดทําขึ้น เพื่อใหครอบคลุมในสาขาวิชาตาง ๆ รวมไปถึงการจัด
การศึกษา นอกระบบดวย ซึ่งผูเขียนจะพยายามคนควาและเสนอหลักสูตตั้งแตยุคกอนสุโขทัยจนถึงยุคปจจุบันเพื่อแสดง
ใหเห็นการเปลี่ยนและววิัฒนาการของหลักสูตรในแตละยุคแตละสมัยซึ่งจะเสนอถึงเหตุผลและหลักการจัดทําหลักสูตรใน
แตละยุคดวย 

พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาไทย ซึ่งจะนําเสนอเปนยุคๆ ดังนี้ 
๑. กอนกรุงสุโขทัย  
๒. กรุงสุโขทัย  
๓. กรุงศรีอยุธยา  
๔. กรุงธนบุรี  
๕. กรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
๖. สมัยปฏิรูปการศึกษา  
๗. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
๘. การจัดหลักสูตรสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
๙. หลักสูตรพ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๔  
๑๐. หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓)  
๑๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  
๑๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑๓. บทสงทาย 

กอนกรุงสุโขทยั 
กิจกรรมทางการศึกษาที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของคนในอาณาจักร ลานนาไทย ก็คือ กิจกรรมอันเนื่อง

ดวยพระพุทธศาสนา มีหลักฐาน มากมายที่แสดงใหเห็นวาชาวลานนาสนใจศึกษา และปฏิบัติตาม พระธรรมคําส่ังสอน 



ของพระพุทธศาสนาอยางจริงจังนอกจาก ความรู ในดานพุทธธรรมแลว ความรู ความสามารถในดานสถาปตยกรรมและ 
ปฏิมากรรม ตลอดจนศิลปะการชางตาง ๆ เชน ชางทอง ชางเงิน ชางเหล็ก ก็เจริญกาวหนามากในอาณาจักรลานนาไทย 

กรุงสุโขทัย พ.ศ.๑๗๙๒ – ๑๘๙๒ 

การศึกษาของคนในสมัยกรุงสุโขทัยกับการครองชีวิต เปนเรื่องเดียวกัน การศึกษามิใชการ เตรียมตัวเพื่อชีวิต แต
การศึกษาคือ ชีวิต (Education is Life) การศึกษาคือการแกปญหาเปนการศึกษา โดยการปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) พุทธศาสนา มีอิทธิพลอยางสําคัญตอการดําเนินชีวิตของ คนไทย การศึกษาในสมัยกรุงสุโขทัย แบงออกเปน ๒ 
สาย คือ สายฆราวาส และ สายบรรพชิต 

สายฆราวาส การศึกษาเลาเรียนสายฆราวาส มี ๒ ดานใหญ ๆ คือ 
๑. ดานวิชาชีพ ศึกษาและเรียนรูในครอบครัวจากพอแมและเครือญาติ  
๒. ดานความประพฤติ ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค มีพระสงฆเปนผูส่ังสอนอบรมและ มีวัด

เปนศูนยกลาง การศึกษาอบรม  
สายบรรพชิต คือการศึกษาของพระสงฆ จากหลักฐานตางๆ พอสรุป ไดวาพระสงฆในสมัยกรุงสุโขทัยสนใจ 

ศึกษาพระไตรปฎกอยางลึกซึ้งพระเจาแผนดินก็ทรงใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ถึงกับทรงพระราชทานราชสํานัก ใหเปน ที่
เลาเรียน ของพระสงฆ มีการอาราธนา พระสงฆที่รอบรู พระธรรมวินัยจาก แหลงตางๆ มาเผยแผความรูยัง กรุงสุโขทัย 
หนังสือไตรภูมิพระรวง ที่พระมหาธรรมราชาลิไททรง พระราชนิพนธขึ้นนั้น ก็จะทรงหมายไวใหพระสงฆ ใชเปนแนวทางใน
การอบรมส่ังสอนชาวบานชาวเมืองสุโขทัยเปนสําคัญ  
 

ในป ๑๒๐๕ พอขุนรามคําแหงคิดประดิษฐอักษรไทยขึ้นใหม พระองคทรงย้ําวา “ลายสือไทย” นี้หรืออักษรไทย
แบบนี้ เมื่อกอนไมมี แตอักษรไทยแบบอื่นๆมี พอขุนรามคําแหงไดจารึกไววา “เมื่อกอนลายสือไทยนี้ บมี ๑๒๐๕ ศก ป
มะแม พอขุนรามคําแหงหาใครใจ ในใจแลใสลายสือไทย ลายสือไทย จึงมีเพื่อพอขุน ผูนั้นใสไว”  
ป ๑๒๐๕ นั้นเปนปของมหาศักราช ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๒๖ อักษรที่ พอขุนรามคําแหงประดิษฐขึ้นใหมนี้ สันนิษฐานกันวา คง
ใชวิธีผสมผสานอักษรไทยเดิม อักษรขอมหวัดเขาดวยกัน ใหมีความเหมาะสมและใชสะดวกยิ่งขึ้น 

กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ 

เมื่ออนุมานเอาจากหลักฐานตางๆ ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีแลว กลาวไดวา ในชวงที่ยังไมมีการติดตอ
กับฝร่ังนั้น กรุงศรีอยุธยามี ธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับกรุงสุโขทัย กลาวคือ 

๑. วัด เปนศูนยกลางการศึกษาทั้งของฆราวาสและของบรรพชิตแลวเปนศูนยกลางกิจกรรม ตางๆ ของสังคม 
พระสงฆเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญ ในการอบรมสั่งสอนประชาชน และการที่วัดเปนสํานักส่ังสอนวิชาการตางๆ นั้น ไดสืบ
ประเพณีมาจนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร  



๒. วิชาชีพ เชน การทํานา ทําสวน การชางตาง ๆ เชน ชางเหล็ก ชางทอง ชางหลอ ชางบาตร ก็สอนกันใน
ครอบครัวหรือในวงศาคณาญาติ สําหรับชายหนุมที่หวังจะเอาดีทางวิชาการตอสูและปองกันตัว เชน วิชามวย วิชาฟนดาบ 
วิชากระบี่กระบอง ก็จะเลาเรียนจากสํานักตางๆ 

๓. ทางฝายราชสํานัก นอกจากจะสงพระราชกุมารไปศึกษากับพระสงฆตามพระอารามตาง ๆ แลวก็มักจะมีพระ
มหาราชครูและ โหราธิบดีเขามา สอนนิติศาสตร อักษรศาสตร ราชประเพณี ตลอดจนวิชาการปกครอง และการรบพุงอื่นๆ 
อีกดวย พระมหาราชครูและพระโหราธิบดี สวนมากจะเปน พราหมณ ดังนั้นจึงกลาวไดวา สมัยกรุงศรีอยุธยาเรารับปรัชญา
การศึกษามาทางฝายราชสํานักจากศาสนาพราหมณ ทําใหปรัชญาการศึกษาฝายพุทธและ พราหมณอยูคูกันมาตราบเทา
ทุกวันนี้  
 

นอกจากนี้ยังมีการเรียนภาษาตางประเทศ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาพมา ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษา
ฝร่ังเศส และมีโรงเรียนบาทหลวง สอนศาสนาไดอยางเสรี  
แผนดินที่วรรณกรรมเฟองฟูสุดขีด ก็คือ แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช อันเปนยุคที่มีการติดตอทํามาคาขายกับฝร่ัง
อยางกวางขวาง พระเจาอยูหัวสนพระราชหฤทัย ในดาน อักษรศาสตรเปนพิเศษ  

วรรณคดีสําคัญ ในสมัยนี้ก็มี เสือโคคําฉันท สมุทโฆษคําฉันท ลิลิตพระลอ อนิรุทธิ์คําฉันท กําสรวลศรีปราชญ 
ทวาทศมาส โคลงนิราศหริภุญไชย รําพันพิลาปคําฉันท โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ เปนตน กวีสําคัญๆ ก็มี
พระมหาราชครู ศรีปราชญ พระศรีมโหสถ ขุนเทพกวี และองคพระเจาอยูหัว ก็ทรงเปนกวีดวย จินดามณี ซึ่งถือเปน
แบบเรียนเลมแรกของไทย ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้ ผูแตงคือ พระมหาราชครู  

วรรณคดีสมัยกอน ใชวิธีเขียนลงบนสมุดไทย หรือไมก็จะจารลงบนใบลาน วิธีการเรียนจะใชวิธีทองจํา นักเรียน
สวนใหญเปนผูชาย สวนนักเรียนหญิงจะเรียนการบานการเรือน และอยูในราชสํานัก  
“ศาสตรตางๆเจริญรุงเรืองมากในยุคนี้” 

กรุงธนบุรี ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕ 

แมวากรุงธนบุรีเปนพระนครหลวงของไทยอยูเพียง ๑๕ ป และเปน ๑๕ ปแหงการทําสงคราม ถึงกระนั้นกรุง
ธนบุรี ก็ยังไดวางพื้นฐานทั้งในดานการคา การศาสนา และอักษรศาสตร ไวใหกับ ราชอาณาจักรไทยอยางมั่นคง ทั้งนี้ดวย 
พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโดยแท การศึกษาในสมัยกรุงธนบุรี แมจะไมเจริญกาวหนานัก แตก็เปนการ
เริ่มตนทางการศึกษาที่เปน พื้นฐานใหเกิดความเจริญกาวหนาทางการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

กรุงรัตนโกสินทรตอนตน (รชักาลที่ 1-4 : พ.ศ. 2325-2410) 
แนวการจัดการศึกษาเริ่มมีแบบแผน แบบเรียนสมัยนี้มีหนังสือจินดามณี หนังสือ ประถม ก กา และ ปฐม มาลา 

การศึกษาสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ไมผิดแผกไปจากการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยาเทาใดนัก กลาวคือ ในราชสํานักคง
มีปราชญราชบัณฑิต เปนผูใหความรูแกพระราชโอรส พระราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ สวนการศึกษาของสามัญชนก็
อาศัยวัดเปนศูนยกลาง เปนแหลงใหความรูโดยมีพระเปน ผูสอนหนังสือ ใหรูจักการอาน เขียน คิดเลขเปน พรอมทั้ง



สอดแทรกจริยธรรมและหลักธรรม ของพระพุทธศาสนาไปในตัว มีการกําหนดหลักการและวิธีการในการจัดการศึกษา 
เรียกวา มาติกาการศึกษา มีหลักฐานปรากฏวา ไดมีหนังสือเรียนไวอยู 5 เลม คือ  

•  ประถม ก กา  
•  สุบินทกุมาร  
•  ปฐมมาลา  
•  ประถมจินดามณี เลม ๑  
•  ประถมจินดามณี เลม ๒ 

ปฏิรูปการศึกษา (รัชกาลที่ ๕ - ๗ : พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๗๕) 
ในสมัยอันยาวนานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๕๓) นับไดวาเปนยุคของ

การปฏิรูป ประเทศอยางแทจริง การปฏิรูปประเทศในดานตางๆ ไดเกิดขึ้นอยางกวางขวางไมวาจะเปนการปกครอง สังคม 
กฎหมาย รวมทั้งการศึกษาดวย  

การศึกษาตามระบบโรงเรียนไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก และกลายเปนรากฐานที่สําคัญทําใหเกิด พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาใน พ.ศ.๒๔๖๔ ในการปฏิรูปทั้งหลายดังกลาวมา การปฏิรูปการศึกษา มีความสําคัญเปน พิเศษ เพราะไม
เพียงแตมีผลตอการศึกษาโดยตรงเทานั้น แตยังมีผลตอการผลิตนักเรียนใหกับหนวยงานราชการอื่นๆ ที่กําลังขยาย
ตัวอยางกวางขวางดวยแตกอนที่จะกลาวถึงการปฏิรูปควรจะไดกลาวถึงปจจัยที่ ทําใหเกิดการปฏิรูป การศึกษากอน ดังนี้ 
ปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา 

๑. การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 
๒. อิทธิพลของชาวตะวันตก 
๓. การศึกษาในระบบโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาและ ทอดพระเนตรจาก

ตางประเทศ  
๔. ความขาดแคลนบุคคลที่มีความรูเพื่อมารับราชการ  

 

การศึกษาสมัยกรุงรัตนโกสินทร ระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕ การศึกษาไทย ในชวงระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่ง
เปนปแรกของการตั้งกระทรวงธรรมการ จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนกาวแรกของการศึกษาไทยภายใตการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชของพระมหากษัตริย ไทย ๓ พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๔๑๑ - 
๒๔๕๓) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘) และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
(พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗)  
 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดวางแนวนโยบายในการจัดการศึกษาที่สําคัญที่สุด 
คือ การขยายการศึกษาทั่วในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหกวางขวางออกไป และที่สําคัญที่สุดพระองคทรงเห็นวา 
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงและขยายออกไป ใหถึงประชาชน 



พลเมืองใหมากที่สุด ดังปรากฏขอความในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๔๒๘ ตอนหนึ่งวา 
“...ดวยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา วิชาหนังสือ เปนตนเคาคุณความเจริญของราชการ
บานเมืองยิ่งกวาศิลปศาสตรวิชาการอยางอื่นๆ ทั้งส้ิน..."  
 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษาที่สําคัญ คือ 
สงเสริมการขยายการศึกษาสําหรับประชาชนทั่วๆ ไป ออกไปใหกวางขวาง โดยไดออกพระราชบัญญัติบังคับ เด็กเขา เลา
เรียน ในขณะเดียวกันพระองคก็ไดทรงพยายามสงเสริมการศึกษาดานวิชาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป อันไดแก 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งทรงสงเสริมจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูสึกนิยมแกประชาชนดวย  
 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวางแนวนโยบายในการจัดการศึกษาที่สําคัญคือ ขยายการ 
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาออกไปใหกวางขวาง สงเสริมการเรียนวิชาชีพในโรงเรียนทุกระดับ โดย 
เฉพาะระดับประถมศึกษา รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดังไดทรงกลาวไวในที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล คราวหนึ่ง วา 
“การศึกษาสมัยนี้ควรถือเอาคุณภาพ (Quality) ไมใชถือเอาจํานวน (Quantity)”  
 

ในชวงระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕ รัฐไดประกาศใชแผนการศึกษา รวม ๖ ฉบับ คือ 
๑. แผนการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๕ 
๒. แผนการศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๐ 
๓. แผนการศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๒ 
๔. โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๖ 
๕. แผนการศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๘  
๖. โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔  

 

กลาวโดยสรุป นโยบายการศึกษาไทย ระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕ นับเปนยุคเริ่มแรกหรือ กาวแรก ของการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการ) รัฐไดพยายามที่จะขยายการศึกษาออกไปสู ประชาชนอยาง
กวางขวางในทุกระดับในกรุงเทพฯ และตามหัวเมือง โดยมุงเนนในระดับประถมศึกษา เปนสําคัญ กวาระดับอื่น ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในดานการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อสนองตอบความตองการของ ชาติบานเมือง ที่ตองการคนเขารับ
ราชการ และในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย นับไดวาบรรลุผลสําเร็จ พอสมควร โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาอันเปนการศึกษาสําหรับประชาชนโดยทั่วๆ ไป สวนการศึกษาในระดับอื่นประสบผลสําเร็จไมมาก
นัก อยางไรก็ดีความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ในยุค เริ่มแรกที่ดําเนินการปรับปรุง โครงสรางและระบบการบริหาร
การประกาศใชแผนการศึกษาชาติหลายฉบับและอื่นๆ ลวนแลวแตเปนความพยายามที่จะจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุ
ตามนโยบายที่กําหนดไว การจัดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๔ หลักสูตรการศึกษาในชวงนี้ มีดังนี้ 
 

๗. พิกัดสําหรับการศึกษา พ.ศ. ๒๓๒๔ (หลักสูตรฉบับแรก) 



๘. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๓๘ 
๙. หลักสูตร ร.ศ.๑๒๔ (สําหรับสามัญศึกษา ๒๔๔๘) 
๑๐. หลักสูตร ร.ศ.๑๒๖ (สําหรับโรงเรียนผูหญิง พ.ศ. ๒๔๕๐) 
๑๑. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๕๒ 
๑๒. หลักสูตรสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๔ 
๑๓. หลักสูตรหลวง พ.ศ. ๒๔๕๖ 
๑๔. หลักสูตรสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ 
๑๕. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๗๑ 

 

จุดเนนและวิชาที่กําหนดใหเรียนในหลักสูตรดังกลาว มีดังนี้  
 

๑๖. พิกัดสําหรับการศึกษา พ.ศ.๒๔๓๕ (หลักสูตรฉบับแรก) ประกอบดวย 
๑๖.๑ ชั้นมูลศึกษา - มูลศึกษาชั้นต่ํา (๓ ป) - มูลศึกษาชั้นสูง (๔ ป) มุงใหราษฎรไดรับประโยชนเต็มที่

จากการศึกษา เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
๑๖.๒ มัธยมศึกษา - ชั้นกลางสามัญ (๔ ป) - ชั้นกลางสูง (๔ ป) มุงการศึกษาตอช้ันสูงขึ้น และ

ประกอบอาชีพ 
 

๑๗. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๓๘ แบงเปน 
๑๗.๑ ประโยค ๑ (๓ ป) 
๑๗.๒ ประโยค ๒ (๓ ป) 
๑๗.๓ ประโยค ๓ (๔ ป) มุงทํานุ บํารุง การเลาเรียนวิชาใหเจริญ โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ และ

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๔๕ 
 

๑๘. หลักสูตร ร.ศ.๑๒๔ (สําหรับสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘) แบงเปน 
๑๘.๑ ประถมศึกษา (๔ ป) 
๑๘.๒ มัธยมศึกษา (๓ ป) มุงขยายความรูของนักเรียนใหสูงขึ้น  

 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๕๐  
 

๑๙. หลักสูตร ร.ศ.๑๒๖ (สําหรับโรงเรียนผูหญิง พ.ศ. ๒๔๕๐) แบงเปน  
๑๙.๑ หลักสูตรประถมสามัญ (๓ ป) 
๑๙.๒ หลักสูตรมัธยมสามัญ (๓ ป) 
๑๙.๓ หลักสูตรพิเศษ มุงใหความรูเพียงพอแกประโยชนในการทํางาน แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๕๒ 



 

๒๐. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๕๒ แบงเปน 
๒๐.๑ หลักสูตรมูลศึกษา (๓ ป) 
๒๐.๒ หลักสูตรประถมศึกษา (๓ ป) 
๒๐.๓ หลักสูตรมัธยม (๓ ป) 
๒๐.๔ หลักสูตรมัธยมสูง (๓ ป) มุงขยายการศึกษาใหกวางขวางขึ้น และเนนการสงเสริมอาชีพ  

 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๕๒ 
 

๒๑. หลักสูตรสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๔ แบงเปน 
๒๑.๑ หลักสูตรมูลศึกษา (๓ ป)  
๒๑.๒ หลักสูตรประถมศึกษา (๓ ป)  
๒๑.๓ หลักสูตรมัธยมศึกษา (๓ ป)  
๒๑.๔ หลักสูตรประถมศึกษาพิเศษ 
๒๑.๕ หลักสูตรมัธยมศึกษาพิเศษ  
๒๑.๖ หลักสูตรมัธยมสูง (๓ ป) มุงใหราษฎรทุกคนมีความรูอยางต่ําระดับมูลศึกษา และมีอาชีพติดตัว

เมื่อจบการศึกษา  
 

โครงการศึกษา พ.ศ.๒๔๕๖, แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๕๘,แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๕๘ (ชาย), 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๕๘ (หญิง)  
 

๒๒. หลักสูตรหลวง พ.ศ. ๒๔๕๖ แบงเปน  
๒๒.๑ ประถมศึกษา - สามัญ (๓ ป) - วิสามัญ (๒ ป) ๗.๒ มัธยมศึกษา - ตอนตน (๓ ป) - ตอนกลาง 

(๓ ป) - ตอนปลาย (๒ ป) เพื่อมุงแกความนิยมในการเปนเสมียน และมุงใหราษฎรเห็นความสําคัญ มีความรู 
ความสามารถใน วิชาสามัญจนนําไปประกอบอาชีพไดในทองถิ่นของตนตามความสามารถ  

 

โครงการศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔  
 

๒๓. หลักสูตรสามัญศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ แบงเปน ๔ ระดับ ไดแก  
๒๓.๑ ระดับประถมศึกษา - ชาย (๔ - ๕ ป) - หญิง (๓ ป)  
๒๓.๒ ระดับมัธยมตอนตน (๓ ป)  
๒๓.๓ ระดับมัธยมตอนกลาง (๓ ป) 
๒๓.๔ ระดับมัธยมตอนปลาย (๒ ป) เนนวิชาอาชีพมากขึ้น  

 



๒๔. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๗๑ (๒ ป) แบงเปน ๓ แผนก  
๒๔.๑ แผนกกลาง  
๒๔.๒ แผนกภาษา  
๒๔.๓ แผนกวิทยาศาสตร มุงใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อนําไปใชในการ

ประกอบอาชีพ 
 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ – ๒๕๐๓ 
นโยบายการศึกษาในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม

บูรณญาสิทธิราช มาสูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ไดสงผล
กระทบตอดานการเมือง การบริหารการเศรษฐกิจ สังคม และทางการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะในดานการศึกษา “คณะ
ราษฎร” กําหนดไววา “จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎรทุกชนชั้น” เพื่อประโยชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และมีเจตนาที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  
 

ชวงระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๓ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญทั้งฉบับถาวร ฉบับช่ัวคราว และฉบับแกไข 
จํานวน ๑๕ ฉบับ มีรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน ๓๐ ชุด มีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๖ 
ทาน ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานดานการศึกษาอยูมาก แตก็ไมทําใหการปรับปรุงระบบ
การศึกษาของชาติหยุดชะงักไป และในยคุนี้เปนยุคที่เชื่อมโยงในการจัดการศึกษาของไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
กับระบอบประชาธิปไตย  
 

แนวนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในยุคนี้พอจะแยกออกเปน ๓ ระยะ คือ  
 

๑. ระยะแรก (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๕) นโยบายในการจัดการศึกษาในชวง ๑๐ ปแรกของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จะเปนการ ขยายการศึกษาระดับ ประถมศึกษาออกไปใหมากยิ่งขึ้นและใหความสําคัญมากกวาระดับอื่น สวนใน
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษานั้น เปนการขยายดานปริมาณและปรับปรุงคุณภาพ  

๒. ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๓) ชวงแรกของระยะที่สอง ประเทศตกอยูภายใตภาวะสงคราม นโยบาย
การบริหารราชการ แผนดิน จึงเนนหนักในดานการทหาร และการปองกันประเทศ สวนในดานการศึกษา จึงไมคอยชัดเจน
นัก ภายหลังสงคราม (พ.ศ. ๒๔๘๘) รัฐบาลไดปรับปรุงการศึกษาของชาติหลายประการ นโยบายในการจัดการศึกษาได
เดนชัดขึ้นทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ ปริมาณ และคุณภาพในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาผูใหญ อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลตองเอาใจใสและทํานุบํารุง การศึกษาของชาติ ทุกระดับ  

๓. ระยะที่สาม (พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๓) มีรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน ๗ ชุดเปนชวงหนึ่งที่มี
ความสําคัญ ชวงการศึกษา ของชาติ เปนชวงที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนาในทุกดานและทุก
ระดับที่ปรากฏเดนชัดที่สุด เชน รัฐบาลจะ สงเสริมการศึกษาในทางปริมาณและคุณภาพ จะวางรากฐานเพื่อใหประชาชน



มีพื้นความรูสูงขึ้น และมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพ ไดดี พรอมจะสงเสริมใหประชาชนมีวัฒนธรรมและศีลธรรมอัน
ดีงาม ดวยการอาศัยการศาสนาและการศึกษาเปนหลัก  
 

ในการจัด การศึกษาของชาติ ก็คือ “แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔” ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
เปนส่ีสวนนั้น ไดแก พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  
 

ในยุคนี้ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ รวม ๓ ฉบับ คือ  
 

๑. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๗๕  
๒. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔  

 

กลาวโดยสรุปแลว นโยบายการจัดการศึกษาระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๓ ในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง มุงที่การขยาย การศึกษาภาคบังคับออกไปใหกวางขวาง พรอมทั้งผลิตครูใหเพียงพอในชวงกลางของยุค (๒๔๘๔ 
- ๒๔๘๗) ทั่วโลกตกอยูภายใตภาวะของสงคราม รวมทั้งประเทศไทยดวย นโยบายในการจัดการศึกษาจึงไมคอยชัดเจนนัก 
ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ รัฐบาลไดมีแนวนโยบายในการดําเนินงาน จัดการศึกษา โดยที่จะปรับปรุงการศึกษาในทุก
ดาน ทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยเฉพาะในระดับ ประถมศึกษาที่เปน
การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งใหทุนอุดหนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  
 

การพัฒนาการศึกษาในระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๒๐ ไดขยายการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดย
ไดรับความรวมมือจากองคกร ระหวางประเทศ ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการไดผลักดันใหมี
การประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ และปรับปรุงหลักสูตรระดับการศึกษา ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาที่สําคัญ คือ มีการขยายการศึกษาภาคบังคับเปน ๗ ป ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ไดมีการโอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ในยุคนี้มีจุดที่นาสนใจ คือ ในระหวางป พ.ศ. 
๒๕๐๓ - ๒๕๑๗ การศึกษาในสายอาชีวศึกษามีผูสนใจจะเขาศึกษานอยมาก แตเพิ่มมากขึ้นในระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๗ - 
๒๕๒๙ แตในขณะเดียวกันระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๕ มีการผลิตนกัเรียนฝกหัดครูเปนจํานวนมากและภายหลังได
ลดความนิยมลงไป เนื่องจากวา มีบางสวนหลังจากที่สําเร็จออกมาแลว ไมมีงานทํา  
 

ทางดานภาคเอกชนหันมาใหความสนใจในการจัดการพัฒนาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแทนการจัด
การศึกษาในระดับประถม มากขึ้น ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๒๐ ไดมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ๙ ทาน 
เขามาบริหารราชการ และไดวางแนวนโยบายในการ บริหารงานการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยจัดเอาแผนการศึกษา
ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนแผนแมบท ในยุคนี้ ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาหรือไดมีการประกาศใชแผนการศึกษา



แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๓ และตอมาในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดถือเอาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๓ เปน แผนแมบท และดําเนินการในรายละเอียดดังนี้  
 

๔. แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เนนการขยายการศึกษาภาคบังคับ อันเปน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดแนว การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ซึ่งมีนโยบายหลัก ๔ ประการ คือ  

๔.๑ ขยายการศึกษาภาคบังคับ จาก ๔ ป เปน ๗ ป ใหทั่วประเทศภายในเวลาอันเหมาะสม  
๔.๒ ขยายและปรับปรุงการศึกษาระดับกลางทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษาใหเขมแข็ง เพื่อเปนพื้นฐาน

ของการศึกษาในชั้นสูงขึ้นไป  
๔.๓ เนนการผลิตครูใหเพียงพอแกความตองการและสงเสริมใหครูมีวุฒิเขาสูระดับมาตรฐาน เพื่อเปน

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการศึกษา  
๔.๔ ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกไปสูสวนภูมิภาค เพื่อผลิตนักศึกษาในอาชีพตางๆ ให

เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในโอกาสตอไป  
 

๕. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) จากการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๑ นั้น ดังที่ปรากฏวา มีเยาวชนอีกจํานวนมากไมมีโอกาสไดรับการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาโดยทั่วไปยังไมดีพอ การผลิตผูสําเร็จการศึกษาไมสอดคลองกับ ความตองการของตลาด ดังนั้น 
รัฐบาลจึงไดกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ซึ่งมี นโยบายในการพัฒนาการศึกษาไว ดังนี้  

๕.๑ จัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
๕.๒ จัดและขยายการศึกษาใหสอดคลองกับภาระผูกพันของรัฐที่มีตอสังคม อันไดแก การศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาแตละระดับของ ประชากรในวัยเรียน  
๕.๓ ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เชน หลักสูตร แบบเรียนฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติใหสูงขึ้น  
๕.๔ สงเสริมการสงเสริมในโรงเรียนราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

 

๖. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 
๓ มุงที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดในชวงระยะของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๒ นโยบาย
ที่กําหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๓ สรุปไดดังนี้  

(๑) ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พรอมทั้งปลูกฝงให
เยาวชนไดเกิดมีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม และความมั่นคงของประเทศ  

(๒) สงเสริมการศึกษาระดับ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(๓) สงเสริมการศึกษาดานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร  
(๔) ขยายและปรับปรุงการศึกษาภาคบังคับใหสอดคลองกับการเพิ่มจํานวนประชากรในวัยเรียน  



(๕) เรงผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการและสงเสริมดานสวัสดิการและสวัสดิภาพของครู  
(๖) สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา เรงจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพ

ทองถิ่น  
(๗) สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในอัตราสวนและวิถีทางที่เหมาะสม  
(๘) สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินัยของเด็กในวัยเรียน และสงเสริมการศึกษาพลานามัยสวน

บุคคลและสวนรวม เพื่อใหประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ําใจเปนนักกีฬา มีความรักหมูคณะและประเทศชาติ  
 

นโยบายการศึกษา ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๕  
 

การจัดการศึกษาในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๕ เปนความพยายามที่จะนําเอาแนวคิดของนักการศึกษาไทยเขา
มาใชในการจัดการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงบริบททางการศึกษาและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นกวาแตกอน กลาวคือ เปน
การจัดการศึกษาใหแกประชาชนตลอดชีวิต เพื่อใหผูเรียนสนใจและ ตระหนักในตนเอง ในดานความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม และนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเองและสังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยู หรือที่เรียกวา การจัด การศึกษาเพื่อชีวิต
และสังคม เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได วางกรอบแนวนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติโดยกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ ๔ – ๖ 

การจัดหลักสูตรการศึกษาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปจจุบัน 
กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๔ รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดพยายาม
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร ในการพัฒนาดานการศึกษา เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๔ - ๖ ดังนี้ แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) ไดมีการเปลี่ยนระบบการศึกษาจาก ๔ : ๓ : ๓ : ๒ (๓) เปน ๖ : ๓ : ๓ และมี
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตางๆ เพื่อใหเหมาะสม มีการขยายการศึกษาภาคบังคับและระบบการศึกษาใหม แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) เปนชวงที่สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา และการพัฒนาที่
ไมสมดุล คือ ผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาตกอยูกับคนบางกลุมเทานั้น ทําใหเกิดปญหาการวางงาน และความไมเทา
เทียมกันในดานโอกาสของคนในชนบท ดังนั้นในการจัดการศึกษาในชวงนี้ เปนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ และการขยาย
โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ไดสืบเนื่องมาถึงชวงของแผนพัฒนา การศึกษาแหงชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) 
ซึ่งเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกกลุมคนในชนบทและผูดอยโอกาส รวมถึงคนพิการในชนบท ที่อยูหางไกล ดวย
การพัฒนาระบบบริหารการศึกษา และคุณภาพทางการศึกษา 
 

ใน พ.ศ.๒๓๗๔ มีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๗๕ และตอมามีการปรับปรุงแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ.๒๔๗๙ เพื่อใหเหมาะสมกับการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย และไ ดมีการปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเปนระยะๆดังนี้  



 

(๑) ประมวลศึกษาภาค ๒ หลักสูตรชั้นประถมศึกษา มัธยมตนและมัธยมปลาย พ.ศ. ๒๔๘๐  
(๒) หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๑  
(๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๙๓  
(๔) หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๘  
(๕) หลักสูตรประถมศึกษาสําหรับใชในโรงเรียนปรับปรุง ป.๑ และ ป.๒ พ.ศ. ๒๕๐๑  
(๖) หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนตน หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรประโยค

มัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๐๓  
(๗) หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๑๘  
(๘) หลักสูตรประโยคประถมศึกษา หมวดวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชา

สังคมศึกษาและหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 

จุดเนนและวิชาที่กําหนดใหเรียนในหลักสูตรดังกลาว มีดังนี้  
 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๗๙  
 

๑. ประมวลศึกษาภาค ๒ พ.ศ. ๒๔๘๐  
(๑) หลักสูตรชั้นประถมศึกษา (๔ ป)  
(๒) หลักสูตรมัธยมตน (๓ ป)  
(๓) หลักสูตรมัธยมปลาย (๓ ป)  

มุงใหพลเมืองทุกคนไดรับการศึกษา ทั้งสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อจะไดทําหนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และให
ทุกคนทําประโยชนแกตนเองและ ประเทศชาติ ตามหนาที่  
 

๒. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๙๑  
(๑) หลักสูตรชั้นประถมศึกษา (๔ ป)  
(๒) หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา แบงเปน ๒ แผนก  
  - แผนกอักษรศาสตร  

‐ แผนกวิทยาศาสตร  
การอานออกเขียนไดอยางรวดเร็ว และไดเรียนวิชาที่สมควรแกอัตภาพ  
 

๓. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๙๓  
(๑) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (๓ ป)  
(๒) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (๓ ป) 



มุงใหเปนการศึกษาของทวยราษฎรอยางแทจริง และใหเรียนวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  
 

๔. หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๙๘  
(๑) หลักสูตรประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความงอกงามของเด็กทางดานรางกาย สติปญญา สังคมและ

อาชีพ โดยเนนองค ๔ ของการศึกษา คือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  
(๒) หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาจัดใหเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาแขนงตาง ๆ  
 

๕. หลักสูตรประถมศึกษาสําหรับใชในโรงเรียนปรับปรุง ป.๑, ป.๒ พ.ศ. ๒๕๐๑  
เนนสงเสริมพัฒนาการของเด็กเพื่อใหสามารถดํารงตนเปนพลเมืองดีของชาติในระบอบประชาธิปไตย  
 

๖. หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๐๓  
(๑) หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๐๓ (๔ ป)  
(๒) หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๐๓ (๓ ป)  
(๓) หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๐๓ (๓ ป) แบงเปน ๒ สาย  

‐ สายสามัญ  
‐ สายอาชีพ  

มุงสงเสริมพัฒนาการเด็ก ใหดํารงตนเปนพลเมืองดีของชาติในระบอบประชาธิปไตย โดยฝกฝนอบรมใหมีคุณลักษณะ
ใหญ ๔ ประการ คือ ความเจริญแหงตน มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการครองชีพ และความรับผิดชอบตามหนาที่
พลเมือง  

(๔) หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๐๓ (๓ ป) แบงเปน ๒ สาย คือ สาย
สามัญและสายอาชีพ สายสามัญ มี ๓ แผนก คือ  

‐ แผนกวิทยาศาสตร  
‐ แผนกศิลปะ  
‐ แผนกทั่วไป  

 

๗. หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๑๘  
มุงใหผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ  
 

๘. หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๐  
(๑) หลักสูตรประโยคประถมศึกษา หมวดวิชาสังคมศึกษา (๑ ป)  



(๒) หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา (๓ ป)  
(๓) หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา (๓ )ป 

มุงใหผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมอันจําเปนตอการประกอบอาชีพ การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและการ
ดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

หลักสูตรพ.ศ.2521-2524 
ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ มุงให ผูเรียนสามารถ

นําประสบการณที่ไดจาก การเรียนไปใชประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการ ดํารงชีวิต ใหผูเรียนเปนผูมี
คุณธรรม รูจักคิดวิจารณ และทํางานรวมกับผูอื่นได และเนนใหมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต ระยะเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร ๖ ป โดยยึดเด็กเปนจุดศูนยกลางการเรียนรู และ หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนตน พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่มุงวางพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ของตนเองเนน
การสงเสริมอาชีพทองถิ่น  
 

และตอมาไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใหสอดคลองกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและ 
ประกาศใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๒๔ โครงสรางของหลักสูตรทั้งสองฉบับนี้ จัดใหเรียนทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก วิชา
บังคับมีทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ เนนความสําคัญของวิชาการงานและอาชีพ การเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรียน สวนการวัดและประเมินผลใชระบบหนวยการเรียน แทนระบบหนวยกิตที่ใชตาม หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) 
ในป พ.ศ.๒๕๓๓ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร ๓ ระดับคือหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๓๓) มีจุดหมายสงเสริม ใหครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการในการ
คนควาหาความรูดวยตนเองใหสอดคลองกับยุค สารสนเทศและเทคโนโลยี  
 

กรอบความคิด หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) เพื่อใหทุกคนไดตรงไปที่เปาหมาย
เดียวกัน หลักสูตรฉบับปรับปรุงจึงวางกรอบ ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ การพัฒนาตน - มีความรูพื้นฐาน - 
มีสุขภาพกายใจสมบูรณ - แกปญหาเปน - เสียสละ - มุงพัฒนา การพัฒนาอาชีพ - ทํางานรวมกับผูอื่นได - รักการทํางาน - 
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต - เห็นชองทางในการประกอบอาชีพและจัดการเปน การพัฒนาสังคม -  
 

กรอบความคิดนี้ไดกําหนดจุดหมายในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให
ตอเนื่องกันจนเปนการพัฒนา ที่เสริมตอกัน เปนการพัฒนาชีวิตที่ทําประโยชนตอสังคม จุดเนนและวิชาที่กําหนดใหเรียน



ในหลักสูตร หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓)และ พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๓๓) มีดังนี้  
 

(๑) หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) มุงพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคม โดยการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม  

(๒) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๒๑(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๓๓) มุงแสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมกับตนในการทําประโยชนใหสังคมโดยเนนการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม  

(๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๓๓) มุงใหผูเรียนลงมือทํา
ประโยชนใหสังคมตาม ความสามารถของตน โดยเนนการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
ดวยเหตุผลที่วาหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) มีจุดออนในเรื่องสําคัญ ดังนี้  

๑. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษาและ
ทองถิ่น 

๒. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไมสามารถผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมิภาค จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให
คนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค 

๓. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการ
และทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษา ตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ใน
การติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความ
เปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดี ของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป จึงไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ขึ้น  
 

หลักการ 
 

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกําหนดหลักการของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี ้



๑. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
๒. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา 
๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
๔. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู  
๕. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และ

ประสบการณ  
 

จุดหมายของหลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี
ความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะ อันพึงประสงค ดังตอไปนี ้

๑. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

๒. ความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา  
๓. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพ

ในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับ วิธีการคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
๔. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะ

ในการดําเนินชีวิต 
๕. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
๖. ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
๗. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทยเปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๘. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 
๙. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 

การจัดหลักสูตร 
 



หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการสราง
เสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

การจัดการศึกษาแบงออกเปน ๔ ชวงชั้น ดังนี้ 
ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
ชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 
ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 

 
 

ชวงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 และปที่ 4-6 การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักสูตรที่จัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน 
การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การติดตอส่ือสาร และพื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและวัฒนธรรม 

ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนสํารวจ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนา บุคลิกภาพสวนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานดาน
การเรียนรู และทักษะใน การดําเนินชีวิต ใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน มุง
ปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการคิดริเริ่มสรางสรรค นําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และ
ผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้จัดเปนหนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรู 
ที่ตอบสนองความสามารถความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ไดกําหนดเปนกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ และใหมี
กลุมสาระเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมเปนกลุมสาระที่ ๙ ได กลุมสาระที่กําหนดนี้จะตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 



๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้น ใหเหมาะสม ซึ่งกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม
สาระมีดงนี้ 

๑. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบงเปน ๕ สาระ ๕ มาตรฐานการเรียนรู 
๒. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงเปน ๖ สาระ ๒๐ มาตรฐานการเรียนรู  
๓. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบงเปน ๘ สาระ ๑๓ มาตรฐานการเรียนรู 
๔. กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แบงเปน ๕ สาระ ๑๑ มาตรฐานการเรียนรู  
๕. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แบงเปน ๕ สาระ ๖ มาตรฐานการเรียนรู  
๖. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ แบงเปน ๓ สาระ ๖ มาตรฐานการเรียนรู  
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบงเปน ๕ สาระ ๖ มาตรฐานการเรียนรู  
๘. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แบงเปน ๔ สาระ ๘ มาตรฐานการเรียนรู  

 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูซึ่งแบงเปนเปนสาระ และมาตรฐานการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด และมีหลักสูตร
แกนกลางกําหนดเนื้อหาใหรอยละ ๗๐ และใหสถานศึกษานําไปปรับใชตามความเหมาะสม อีกรอยละ ๓๐ แตในที่นี้
ผูเขียนจะไมแสดงรายละเอียดใหมากกวานี้ เพียงแตนําเสนอในภาพรวมของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ เพื่อเปนขอเปรียบเทียบเทานั้น 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
หลังจากการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาไดระยะเวลาหนึ่งก็พบวามีจุดออนที่ตอง

ปรับปรุงในสวนของหลักสูตรแกนกลาง จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมอีกครั้งหนึ่ง เปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งใหมีโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๕๒ และใหมีการใชทั่วประเทศในปการศึกษา 
๒๕๕๓ 

โดยสาระสําคัญยังคงใกลเคียงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ยังคงมีหลักสูตร
แกนกลาง และใหทางโรงเรียนจัดทําสาระของหลักสูตรเอง โดยมีกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สวนที่เปล่ียนแปลงเดนชัดก็คือ ยกเลิกระดับชวงชั้น เปนฃั้นปเหมือนเดิม และในหลักสูตรไดเพิ่มตัวชี้วัดขึ้นมาเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนใหสนองตัวชี้วัดที่กําหนดครบทุกตัวชี้วัด นอกนั้นไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก และยังคงเพิ่มงาน
ใหกับครูอีกเหมือนเดิม 

บทสงทาย 
จากที่ไดนําเสนอการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย ตั้งแตยุคกอนสมัยสุโขทัยมาจนถึงปจจุบัน จะพบวามี

การพัฒนาหลักสูตรกันอยางจริงจังตั้งแตสมัยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา 
หลักสูตรการเรียนรูในยุคสุโขทัยเปนหลักสูตรเพื่อชีวิต หรือการศึกษาคือชีวิต (Education is Life) การศึกษาเปนการ
แกปญหาเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูรอดในทามกลางสภาพแวดลอมและบริบทของแตละยุคแตละสมัย การศึกษาจึงเปนการ



ปฏิบัติจริง ((Learning by Doing) อยางแทจริง และการศึกษาในยุคนี้แบงออกเปน ๒ สาย คือสายฆราวาสและสาย
บรรพชิต 

สายฆราวาส มีการศึกษาเรียนรูดานวิชาชีพจากครอบครัวโดยจะมีการสืบทอดตอๆกันมาจากบรรพบุรุษสูรุนลูก
รุนหลาน ตามปฏิปทาของสมณเพศนอกจากนั้นยังมีการศึกษาดานความประพฤติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาโดยมี
พระสงฆเปนผูอบรมส่ังสอนและมีวัดเปนศูนยกลาง และประชาชนในสมัยนั้นสวนมากจะรักษาศีล ๕ จนเปนกิจนิสัย 
สายบรรพชิต มีการศึกษาพระธรรมวินัยและพระไตรปฎกกันอยางลึกซึ้ง เพื่อนําไปปฏิบัติตามปฏิปทาของสมณเพศอยาง
เครงครัดโดยมีราชสํานักสนับสนุนในยุคนี้พอขุนรามคําแหงไดกําหนดใหมีภาษาไทยขึ้นใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๑๘๒๖ 
และตอมาไดมีหนังสือ "ไตรภูมิพระรวง" ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมแนวการสั่งสอนของพระสงฆตอชาวบาน 
 

มาถึงยุคกรุงศรีอยุธยา การจัดหลักสูตรในสมัยนั้นก็ใกลเคียงกับในยุคสุโขทัย คือการศึกษาคือชีวิต (Education 
is Life) และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อการดํารงชีพตามบริบทของตนเอง ซึ่งพอจะแบง
หลักสูตรออกเปน ๓ ฝาย คือ 

การศึกษาในวัด พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการอบรมสั่งสอนทั้งบรรพชิตและฆราวาส วิชาที่ใชอบรมส่ังสอนก็
คือ หลักการดํารงชีวิตใหถูกตองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา และมีศาสตรบางแขนงนํามาใชส่ังสอนดวย เชน แพทย
โบราณ โหราศาสตร ไสยศาสตร และวิชาการดานตางๆในยุคนั้น 

การศึกษาอาชีพ เปนการเรียนรูการประกอบอาชีพจากครอบครัวหรือบรรพบุรุษของตนเอง เชนชางตาง การทําไร 
การทํานา การเกษตร หรือไปฝากฝงตัวเองกับสํานักที่มีความสามารถดานตางๆ เชน การปองตนเองดวยวิชามวย กระบี่ 
กระบอง 
ทางฝายราชสํานัก มีการศึกษาที่กวางขวางออกไปโดยมีโหราธิบบดี มหาราชครู หรือพราหมณของราชสํานัก วิชาที่มีการ
เรียนการสอน คือ นิติศาสตร อักษรศาสตร การปกครอง ตํารับพิชัยสงคราม และยุคนี้ในดานอักษรศาสตรเฟองฟูเปนอยาง
มาก 
 

ยุคกรุงธนบุรี ไมมีการพัฒนาหลักสูตรหือการศึกษามากนัก ดวยเหตุที่เปนชวงระยะเวลา ส้ันๆ  
 

ยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๔) 
ยุคนี้ไมแตกตางจากยุคกรุงศรีอยุธยามากนัก แตมีการพัฒนาหลักสูตรที่คอนขางชัดเจนขึ้น และมีหนังสือเรียนเกิดขึ้น ๕ 
เลม คือ ประถม ก.กา สุบินทกุมาร ปฐมมาลา ประถมจินดามณี เลม ๑ และ ประถมจินดามณีเลม ๒ 
 

ยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนกลาง (รัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗) 
 

..ในยุคนี้มีการปฏิรูปดานการศึกษากันอยางชัดเจน เพื่อนําพาประเทศใหทัดเทียมกับอารยประเทศ และเปนการ
นําพาประเทศชาติใหรอดพนจากการลาเมืองขึ้นของชาติตะวันตก และพระมหากษัตริยของไทยก็ไดเสด็จประพาส



อารยประเทศตางๆก็ไดทรงนําเอาแบบอยางมาใชกับประเทศไทยดวย หลักสูตรการศึกษาจึงกวางขวางออกไป และ
การศึกษาไดขยายสูงประชาชนโดยทั่วไปมากขึ้น 
 

ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ปจจุบัน 
 

ในยุคนี้มีการพัฒนาหลักสูตรกันอยางตอเนือ่งและบอยมาก เพื่อใหทันกบัสถานการณของโลกยุค
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีแผนการศึกษาของชาติเกิดขึ้นหลายฉบับ และมีการประกาศใช
หลักสูตรอยูหลายครั้ง และครั้งลาสุดเราไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
ขึ้น และมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ใช และลาสุดไดมีการปรับปรุงหลักนี้ใหม เปน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๑) ซึ่งจะไดใชทั่วประเทศใน ป
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 

จากรายละเอียดที่ไดนําเสนอมาแตตนตั้งแตหลักสูตรยุคกอนกรุงสุโขทัยมาจนถึงหลักสูตรยุคปจจุบัน 
จะพบวาหลักสูตรการศึกษาของไทยนั้นเดิมหลักสูตรการศึกษาเปนหลักสูตรเพื่อดํารงชีวติตามบริบทของตน 
หรือการศึกษาเพื่อชีวิต (Education is Life) และหลักสูตรไดเนนการสอนใหคนเปนคนดีมีศีลธรรมตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อความรมเย็นของบานเมืองและประเทศชาติ มาถึงยุคปจจุบันหลักสูตรมีการ
กําหนดและบรรจุเนื้อหากันอยางกวางขวาง เพื่อใหทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งมีการแขงขันกันสูงเพือ่ใหไดมา
ซึ่งผลประโยชนและคาตอบแทนที่มากกวา ดีกวา และการศึกษาที่เปนการศึกษาเพื่อชีวิต (Education is Life) 
มาเปนการศึกษาเพื่อการแขงขัน (Education is Competition) หลักสูตรที่กําหนดออกมาจึงมุงความเปนเลิศ 
เปนคนเกง มากกวาสรางผูเรยีนใหเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

มีแตองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานัน้ที่ทานทรงยึดมั่นในหลักการศึกษาเพื่อชีวิต โดยคิดหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นใหพสกนิกรของพระองคไดนําไปใชเพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดดวยความสมเหตุสมผล 
มั่นคง และปลอดภัยจากพิษเศรษฐกิจ 
 

แลวทานละ เห็นวาการพัฒนาหลักสูตรของไทยนั้นกาวหนาหรือลมเหลว ขอใหเปนมุมมองของทาน
เองก็แลวกัน ผูเขียนขอแตเพียงนําเสนอใหทานไดศึกษาและรับรูเทานั้น 
ขอขอบคุณแหลงคนควาและอางอิง 
 
http://secondary.kku.ac.th/curr‐dev/variety/hist.htm 
http://academic.obec.go.th/cdc/formular_base/formular_base.html 


