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แผนการบริหารการสอนประจําบทที่ 2
หัวขอเนื้อหา : การพัฒนาหลักสูตร
ความนํา
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
บุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
หลักของการพัฒนาหลักสูตร
ระดับของการพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร
ประโยชนของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรประเภทตาง ๆ
การออกแบบหลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชา
การออกแบบหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การออกแบบหลักสูตรที่เนนปญหาสังคมเปนสําคัญ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ราลฟ ไทเลอร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฮิลดา ทาบา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฮันกิน
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โบชอมป
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ อีแมนส
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ มอริทซ จอหนสัน
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ โอลิวา
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ เจมส บี. แมคโดแนลด
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ โรเบิรต เอส. ซายส
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ สุมิตร คุณานุกร
รูปแบบการพัฒนาลักสูตรของ วิชัย วงษใหญ
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของการพัฒนาหลักสูตรได
อธิบายบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรได
อภิปรายเกี่ยวกับหลักของการออกแบบหลักสูตรใหมีคุณภาพได
เปรียบเทียบแนวคิดและลักษณะของการออกแบบหลักสูตรประเภทตาง ๆ ได
เขียนผัง และอธิบายรูปแบบการพัฒนาหลัก สูตรของนัก พัฒนาหลั กสู ตรอยางนอย
5 รูปแบบได

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชการสอนแบบบรรยาย การอภิปราย การอภิปรายกลุม กิจกรรมระดมสมอง
2. กิจกรรมกลุมโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ (co – operative learning) แบบคิดเดีย่ ว –
คิดคู – รวมกันคิด (think – pair – share) เกีย่ วกับการออกแบบหลักสูตรประเภทตาง ๆ
3. กิจกรรมกลุมระดมสมอง เปรียบเทียบแนวคิด และลักษณะของการออกแบบหลักสูตร
ประเภทตาง ๆ โดยเขียนเปนแผนผังกราฟค (graphic organizers) แบบผังเวนน
ไดอะแกรม (venn diagram)
4. กิจกรรมการถาม – ตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะการคิด
5. กิจกรรม one minute paper เกี่ยวกับความหมายและหลักการออกแบบหลักสูตร
ประเภทตาง ๆ ในตอนทายชัว่ โมง
6. เขียนอนุทนิ (journal) เพื่อสะทอนความรูท ี่ไดรับในบทที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาหลักสูตร บทที่ 2
power point
ตัวอยางการออกแบบหลักสูตรประเภทตาง ๆ จาก internet
ตัวอยาง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร จากงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรใน
ประเทศและตางประเทศ
5. ใบกิจกรรม one minute paper
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การวัดผลและประเมินผล
1. การตอบคําถาม การซักถาม การนําเสนอผลงาน การรวมกิจกรรม และความตั้งใจ
2. ตรวจผลงาน
2.1 กิจกรรม one minute paper
2.2 การเขียนแผนผังเวนน ไดอะแกรม
2.3 การเขียนอนุทิน
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บทที่ 2
การพัฒนาหลักสูตร
ความนํา
ความเจริ ญ ก า วหน า ทางวิ ท ยาการด า นต า ง ๆ ในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย
หลักสูตรที่ดีควรตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยสอดคลองกับพลวัตรของสังคม ดังที่
ออเดรย และนิโคลส (Audrey and Nicholls. 1972 : 97 – 98 อางถึงในสุมนา ระบอบ. 2540 :38)
ไดกลาวไววาเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการคนพบความรูใหมอยูเสมอ ใน
ขณะเดียวกัน ความรูเกา ๆ บางอยางไดรับการพิสูจนวาผิดหรือไมเหมาะสม ความรูใหมจึงเขามา
แทนความรู เ ก า เพื่อ ให ผูเ รี ย นไดเ ตรีย มตัว รับ การเปลี่ย นแปลงใหม ๆ ของสั ง คม หลั ก สู ต รมี
ลักษณะคลายกับสิ่งมีชีวิตจะตองมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในบทนี้จะเปน
การกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบหลักสูตร และรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
เซเลอร และ อเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander. 1974 : 7) กลาววา การพัฒนา
หลักสูตร (curriculum development) หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือการทํา
หลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย และการพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึง
การผลิตเอกสารตาง ๆ สําหรับผูเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับที่ สงัด อุทรานันท (2532 : 33) กลาว
วา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือจัดทําหลักสูตรที่มี
อยูแลวใหดีขึ้น กลาวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายได 2 นัย คือ จัดทําหลักสูตรขึ้น
ใหม และปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหสมบูรณขึ้น
คําศัพทเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหมายใกลเคียงกัน ซึ่งพบในตํารา เอกสาร
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมีดังนี้ (สงัด อุทรานันท. 2532 : 30 – 34 และ นิรมล ศตวุฒิ. 2548 :5 – 6)
1. การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) หมายถึง การกําหนดลักษณะรูปแบบของ
หลัก สู ตรใหสอดคล อ งกับ แผนงานการจัด ทํา หลัก สูต รเพื่อ ให ห ลัก สูตรเป น ไปตามเป าหมายที่
วางแผนไว มี ก ารรวบรวมข อ มู ล ที่ มี ผ ลต อ การจั ด หลั ก สู ต ร จั ด หารู ป แบบการจั ด หลั ก สู ต รที่
หลากหลาย การทดสอบวารูปแบบใดเปนรูปแบบที่ดีที่สุดที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่วางแผนไว
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2. การสรางหลักสูตร (curriculum construction) หมายถึง การจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม
โดยที่ยังไมเคยมีหลักสูตรนั้นมากอน หรือไมเคยมีหลักสูตรเดิมเปนรากฐานมากอน และตอง
ดําเนินการอยางเปนกระบวนการและเปนขั้นตอน
3. การวางแผน หรือการรางหลักสูตร (curriculum planning) หมายถึง การรางแผนงาน
การจัดทําหลักสูตร โดยกําหนดเปาหมายวาหลักสูตรที่จะจัดทํานั้น ทําเพื่อใคร จะพัฒนาบุคคลไป
ในทิศทางใด ใชระยะเวลาการดําเนินการเทาใด มีกระบวนการพัฒนาบุคคลเหลานั้นอยางไร
เป น การรวมกระบวนการต าง ๆ ที่เ กี่ย วข อ งกับ การจัด ทํา หลั ก สูต รเทานั้ น ไม ร วมถึ งการผลิ ต
เอกสารสําหรับผูเรียน
4. การจัดหลักสูตร (curriculum organization) หมายถึง การลงมือจัดทําหลักสูตรตาม
รูปแบบที่ไดเลือกไวแลว โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการจัด
เนื้อหาและประสบการณสําหรับผูเรียนดวย
5. การจัดการหลักสูตร (curriculum management) หมายถึง การบริหารจัดการงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
6. การวิเคราะหหลักสูตร (curriculum analysis) หมายถึง การตรวจสอบหลักสูตร โดย
แยกวิเคราะหแตละองคประกอบของหลักสูตร เพื่อดูใหแนใจวาแตละสวนของหลักสูตรครบถวน
เหมาะสมหรือไม เปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร หรืออาจเปนการตรวจสอบหลักสูตร
เพื่อการเตรียมการสอน และการประเมินผลการเรียน
7. การปรับปรุงหลักสูตร (curriculum improvement) หมายถึง การดําเนินงานจัดทํา
หลักสูตรที่มีอยูแลวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการเหมือนกับการพัฒนา
หลักสูตร แตจะแตกตางกันตรงที่การปรับปรุงหลักสูตร จะมุงไปที่เปาหมายของหลักสูตรมากกวา
กระบวนการของการจัดทําหลักสูตร
8. การปรับหลักสูตร (curriculum adaption) หมายถึง การนําหลักสูตรไปปรับใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ชุมชน สถานศึกษา และ
ผูเรียน
9. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (curriculum change) หมายถึง การแกไขหลักสูตรเดิมใหมี
สภาพที่แตกตางจากหลักสูตรเกาที่มีอยูแลว เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนใหญของหลักสูตร
จะกระทําเมื่อหลักสูตรนั้นใชมาเปนเวลานาน และไมสามารถสนองความตองการของสังคมใน
ขณะนั้นได
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จากคําศัพทตาง ๆ ที่กลาวมาแลว เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว คําวา “การพัฒนาหลักสูตร”
เป น คํ า ที่ มี ค วามหมายกว า งกว า คํ า อื่ น ๆ และมี คํ า ศั พ ท ที่ มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั น ได แ ก
การออกแบบหลักสูตร และการรางหลักสูตร สวนคําวา “การสรางหลักสูตร” มีความหมายแคบ
หมายถึง การสราง หรือการทําหลักสูตร หรือรายวิชาขึ้นมาใหม สวน “การปรับปรุงหลักสูตร
และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร” จะเนนที่การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว เปนการ
เปลี่ ย นแปลงบางส ว นของหลั ก สู ต ร โดยไม มี ก ารเปลี่ ย นความคิ ด หรื อ ความเชื่ อ พื้ น ฐานของ
หลักสูตร
กลาวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร หรือ การสราง
หลักสูตรใหม โดยมีการวางแผนเปนขั้นตอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการ
ใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

บุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
งานดานหลักสูตร เปนภารกิจที่เกี่ยวของกับบุคลากรเปนจํานวนมาก การพัฒนาหลักสูตร
หลายระดับ ตั้งแต การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับทองถิ่น ระดับชาติ
ไปจนถึงระดับนานาชาติ ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
จึงตองมีความแตกตางกันไป
สถานศึ ก ษาเป น สถาบั น ทางสั ง คม ซึ่ง จะต อ งทํ า หน าที่ จั ด การศึ ก ษาให ต อบสนองกั บ
ความตองการของแตละชุมชนทองถิ่น ดังนั้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงควรใหผูมีสวนได
สวนเสีย (stakeholder) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
นอกเหนือจากผูกําหนดนโยบายจากเบื้องบน และผูเชี่ยวชาญพิเศษทางการศึกษา บุคลากรที่มี
สวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรมี ดังนี้
1. ผู บริ ห าร ซึ่ง ได แ ก ผู บ ริห ารระดั บสูง เช น รั ฐ มนตรีวา การกระทรวงศึก ษาธิก าร
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู อํ า นวยการเขตพื้ น ที่
การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา เปนตน แมวาผูบริหารจะไมมีบทบาทโดยตรงในการใช
หลักสูตร แตก็ควรมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนในดานการกําหนดวิสัยทัศน การแสดงภาวะ
ผู นํ า ทางวิ ช าการ การสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ ตลอดจนการให กํ า ลั ง ใจ ให ข อ เสนอแนะ
อยางเปนกัลยาณมิตร และมีความเปนประชาธิปไตย
2. ผูเชี่ยวชาญทางหลักสูตร ไดแก นักวิชาการ ผูประสานงานดานหลักสูตร (curriculum
coordinators) ซึ่งเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของหลักสูตร หลักการและทฤษฎีของหลักสูตร
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และกระบวนการสรางหลักสูตร ออนสไตนและฮันคินส (Ornstein and Hunkins. 1993 : 289 - 291)
ไดกลาวถึง ภารกิจหลักของผูเชี่ยวชาญของหลักสูตรมี 10 ประการ ดังนี้
2.1 กําหนดเปาหมายและจุดหมายของหลักสูตร
2.2 กําหนดความตองการจําเปน และปญหา
2.3 สรางรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
2.4 จัดทําแผนงาน กลยุทธ และกระบวนการที่จะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรรวมกัน
ทํางาน
2.5 สงเสริมสมาชิกในองคกรใหเกิดความสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน
2.6 สงเสริมใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
2.7 สื่อสารใหเกิดความเขาใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.8 เพิ่มเติมศักยภาพทางวิชาชีพใหแกผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
2.9 วางแผนการนําหลักสูตรไปใช
2.10 ประเมินผลการใชหลักสูตร
3. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูที่หนาที่กํากับดูแล ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ มีบทบาทเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการดานหลักสูตร
4. คณะกรรมการการศึกษาระดับทองถิ่น เปนบุคคลในชุมชนที่เขามามีบทบาทชวยเหลือ
แนะนําสถานศึกษา บทบาททางดานหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา คือ ใหขอคิดเห็น
ดานหลักสูตร ทิศทาง เปาหมาย นโยบายหลักสูตร ตลอดจนตัดสินใจเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
ในการบริหารหลักสูตร
5. ครู เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
ครู มี ส ว นร ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทาง จุ ด ประสงค ข องหลั ก สู ต ร เป น ผู คั ด เลื อ กเนื้ อ หาและ
ประสบการณการเรียนรู ตลอดจนกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ดอล (Doll. 1996 : 362
อางถึงใน หรรษา นิลวิเชียร. 2547 : 13) กลาววา ครูมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติการดาน
หลักสูตร 3 ประการคือ วางแผน และทํางานกับนักเรียนทุกคน ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
และแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับหลักสูตรกับครูคนอื่น ๆ การที่จะชวยใหครูเขามามีบทบาท
หนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น ผูบริหารจําเปนตองใหครูไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปน
เชน ทักษะการคิด ทักษะดานการวางแผน และทักษะการตัดสินใจ เปนตน
6. นักเรียน ในปจจุบันการกระจายอํานาจทางการศึกษา สงผลใหมีการจัดทําหลักสูตรโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (school – based curriculum) นักเรียนจึงเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ นักเรียนควรมีสวน
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รว มในการตั้งเป าหมาย จุดประสงค ตลอดจนสาระการเรียนรู และประสบการณการเรี ยนรูที่
สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ดอล (Doll อางถึงใน Ornstein
และ Hunkins. 1993 : 289) ที่วา ผูเรียนคือ ผูบริโภคทางการศึกษา ดังนั้น จึงมีสิทธิ์ที่จะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เขาตองการ
7. ผูปกครอง และชุมชน นักพัฒนาหลักสูตรควรเปดโอกาสใหผูปกครอง ประชาชนใน
ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน ดานหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเฉพาะใน
ปจจุบันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ดังนั้น ผูปกครองและชุมชน จึงมีโอกาสเขามามีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเปนตัวแทนของชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่ดานวิชาการ คือ ใหความเห็น ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางที่สนองตามความตองการ
ของผูเรียน และชุมชนทองถิ่น
8. หนวยงานและบุคคลอื่น ๆ นอกจากบุคคลในสถานศึกษาและประชาชนในชุมชนที่เขา
มาเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรแลว ยังมีผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ไดแกหนวยงาน องคกรเอกชน
บริษัทเอกชน สํานักพิมพ สํานักทดสอบแหงชาติ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองคกรวิชาชีพตาง ๆ
กลาวโดยสรุป ผูที่มีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาหลักสูตร อาจแบงไดเปน 3 กลุม คือ
กลุมของผูพัฒนาหลักสูตร กลุมของผูใหคําแนะนําและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกลุม
ผูใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดานตาง ๆ ดังภาพแสดงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรของ ออนสไตนและฮันคินส ดังนี้
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นักวิชาการ-ผูเชี่ยวชาญ

นักศึกษา

ครู
ศูนยกลาง
นักเรียน

ผูปกครอง

ชุมชน
ภาพที่ 2.1 บุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 288

หลักของการพัฒนาหลักสูตร
นักพัฒนาหลักสูตร ตางยอมรับในขอเท็จจริงที่วา หลักสูตรเปนกระบวนการตอเนื่อง
หลักสูตรมีความเปนพลวัตร โอลิวา (Oliva. 2001 : 28 – 41) ไดเสนอหลักการของหลักสูตร
(axioms) ไว 10 ประการ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และเปนสิ่งที่จําเปนตองมี
นักพัฒนาหลักสูตรจะตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติ และจะตองเตรียมตัวเองให
พรอมที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
2. หลักสูตรเปนผลผลิตของแตละชวงเวลา หลักสูตรตอบสนองตอสังคม และหลักสูตร
จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม ความเชื่อของปรัชญา หลักทางจิตวิทยา องคความรูใหม ๆ ภาวะ
ผูนําทางการศึกษาในแตละยุค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ ยอมมีอิทธิพลตอหลักสูตร
ดังนั้น นักพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองตัดสินใจอยางระมัดระวังวาควรจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไป
ในทิศทางใด เพื่อสนองความตองการของสังคม
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3. การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่เกิดขึ้นในชวงแรก จะมีสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นขนานหรือ
เกิดขึ้นซอนกันกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้นในชวงตอมา ซึ่งหมายความวา การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จะไมเปนการเริ่มตน และจบลงทันทีทันใด แตความเปลี่ยนแปลงนั้นตอง
ใช เ วลานาน และดํ า เนิ น ต อ ไปในขณะที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รใหม เ กิ ด ขึ้ น การพั ฒ นา
หลักสูตรจึงมีกระบวนการและขั้นตอนสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นพรอมกัน หรือทับซอนกันอยู
4. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่ประสบความสําเร็จนั้นจําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวของ คือ
นักพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงผูที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร สามารถทําไดโดยการใหความรู การฝกอบรม การใหมีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร และการสรางคานิยม เจตคติเกี่ยวกับหลักสูตรใหม
5. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป น งานที่ ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากบุ ค คลหลายฝ า ย
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รโดยทั่ ว ไป ควรจะมี ก ลุ ม คนทุ ก ฝ า ยเข า มาเกี่ ย วข อ ง โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรซึ่งมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก
6. การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการของการตัดสินใจ นักพัฒนาหลักสูตรตองมี
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การเลื อ กรายวิ ช า เนื้ อ หาวิ ช า ควรเลื อ กวิ ธี ก าร การตั ด สิ น ใจในสิ่ ง ที่ มี
ความคิดเห็นตางกัน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
7. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป น กระบวนการต อ เนื่ อ ง นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รต อ งทํ า งาน
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะหลักสูตรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
8. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิผล จําเปนตองมีการพิจารณาอยางครอบคลุม โดยนํา
สวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมาพิจารณา และศึกษาถึงความสัมพันธของสวนตาง ๆ เหลานั้น
9. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ตองมีการดําเนินการไปตามกระบวนการอยางมี
ระบบ ซึ่งจะสงผลดีมากกวาการลองผิดลองถูก
10. การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวในขณะนั้น โดยการตรวจสอบ
และประเมินดูวามีสวนใดเปนสวนดี มีสวนใดเปนปญหาที่จําเปนตองแกไข หรือตัดทิ้งไป ซึ่งอาจ
กลาวไดวา งานการพัฒนาหลักสูตรไมไดเริ่มจากศูนยหรือเริ่มจากความวางเปลา
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ระดับของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสามารถดําเนินการไดในหลายระดับ โอลิวา ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ระดับของการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพตอไปตอนี้
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

ระดับภาค

ระดับรัฐ

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสถานศึกษา

ระดับชั้นเรียน

ภาพที่ 2.2 ระดับของการพัฒนาหลักสูตร
ที่มา : Oliva. 2001 : 49
สํ า หรั บ ระดั บ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รในประเทศไทย หลั ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีการกระจายอํานาจการศึกษาลงไปสูระดับ
สถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรในประเทศไทย หากพิจารณาในแงของการนําไปปฏิบัติ สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ
ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ หรือหลักสูตรแมบท เปนหลักสูตรแกนกลางที่เขียนไว
กวาง ๆ บรรจุสาระการเรียนรูที่จําเปนซึ่งทุกคนในประเทศตองเรียนเหมือนกัน เชน หลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนตัวบงชี้วา นักเรียน
ควรตองรูอะไร และตองปฏิบัติหรือทําสิ่งใดไดบาง
2. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ระดับจังหวัด เปนหลักสูตรที่
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทาง หรื อ เป น ตั ว อย า งหลั ก สู ต รสํ า หรั บ สถานศึ ก ษา
ในกลุมของเขตพื้นที่การศึกษานั้น จัดเปนหลักสูตรทองถิ่น โดยคํานึงถึงลักษณะรวมทางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ
3. การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา เปนหลักสูตรที่สําคัญที่สุดเพราะเปนการนํา
หลักสู ตรไปใชกั บนักเรียนโดยตรง นั กพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญที่สุด คือ ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในระดับนี้ รวมไปถึงหลักสูตรในระดับชั้นเรียนแตละรายวิชาดวย

การออกแบบหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร (curriculum
design) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษบางครั้งใชคําวา curriculum organization การออกแบบหลักสูตร หมายถึง การจัด
รายละเอียดองคประกอบของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย เปาหมาย จุดหมาย เนื้อหาสาระ การจัด
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู และการประเมิ น ผล ดั ง นั้ น หากจะเปรี ย บการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร คื อ
การสรางบาน การออกแบบหลักสูตรก็คือการออกแบบใหไดมาซึ่งพิมพเขียว หรือรูปแบบของบาน
ที่มีรายละเอียดของหองตาง ๆ เปนการจัดสวนประกอบตาง ๆ ของบานใหเหมาะสมกลมกลืน
เหมาะกั บการใช งาน โดยยึดหลักทั่วไป การออกแบบหลักสู ตร ตองมีการจั ดโครงสรางของ
ส ว นประกอบหรื อ องค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร 4 ส ว นหลั ก คื อ เป า หมาย จุ ด หมาย และ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล
(Ornstein and Hunkins. 1993 : 233) รายละเอียดของสวนประกอบหลักสูตรอาจมีเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มคุณภาพหรือคุณคาของหลักสูตร ดังที่ สงัด อุทรานันท (2532 : 244) ไดเสนอวา
สวนประกอบของหลักสูตรที่ดีควรประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ คือ
1. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร
3. เนื้อหาและประสบการณ
4. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ขอเสนอแนะในการใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
6. การประเมินผล
7. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน
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ออนสไตนและฮันคินส (Ornstein และ Hunkins. 1993 : 236 – 241) และ เฮนเสน
(Hensen. 2001 : 199 - 201) กลาวไวสอดคลองกันวา การออกแบบหลักสูตรที่ดีตองมีหลักในการ
พิจารณา 6 ประการดังนี้
1. การกําหนดขอบขายหลักสูตร
ขอบขายของหลักสูตร (scope) หมายถึงการกําหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู หัวขอ
ประเด็นสําคัญตาง ๆ แนวคิด คานิยม หรือคุณธรรมที่สําคัญ สําหรับผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรแตละระดับชั้น การกําหนดขอบขายจึงเปนมิติของการจัดหลักสูตรใหมีความตอเนื่องกัน
ในแนวนอน ที่เรียกวา horizontal organization การกําหนดขอบขายของหลักสูตร จะตอง
คํานึงถึงหลักเกณฑสําคัญ ดังนี้
1.1 วุฒิภาวะ ประสบการณ และความสามารถของผูเรียน
1.2 ความยากงายของธรรมชาติในสาขาวิชา หรือเนื้อหาวิชา
1.3 ความทันสมัยและความเปนสากลของเนื้อหาวิชา
1.4 ความสมดุลระหวางความกวาง ความลึกของเนื้อหาวิชา
1.5 คุณคาของเนื้อหาที่ผูเรียนจะนําไปใช
2. การจัดลําดับการเรียนรู
การจัดลําดับการเรียนรู (sequence) หมายถึง การจัดลําดับกอนหลังของเนื้อหา สาระ
การเรียนรู หั วข อ ประเด็น ที่สําคั ญตาง ๆ ใหแกผูเ รียนได เรียนรูไปตาม วัย วุฒิภ าวะ และ
พัฒนาการทางสติปญญา การจัดลําดับการเรียนรูจึงเปนมิติของการจัดหลักสูตรใหมีความตอเนื่อง
ในแนวตั้ง ที่เรียกวา vertical organization การจัดลําดับการเรียนรู มีหลักเกณฑที่สําคัญ ดังนี้
2.1 การจัดลําดับการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยากและซับซอน
2.2 การจัดลําดับการเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูสิ่งที่อยูไกลตัว
2.3 การจัดลําดับการเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม
2.4 การจัดลําดับการเรียนรูจากสิ่งที่เปนสวนรวมไปสูสวนยอย หรือจากสวนยอย
ไปสูสวนรวม
2.5 การจัดลําดับการเรียนรูตามความจําเปนที่ตองเรียน กอน – หลัง
2.6 การจัดลําดับการเรียนรูตามลําดับเหตุการณหรือตามกาลเวลา
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3. ความตอเนื่อง
ความตอ เนื่ อ งของหลั ก สู ตร (continuity) หมายถึ ง การจั ด เนื้ อ หา ประสบการณ
การเรียนรู ทักษะตาง ๆ ใหมีความตอเนื่องตลอดหลักสูตร หลักสูตรที่ดีนอกจากมีการจัดขอบขาย
และลํ า ดั บ การเรี ย นรู ที่ ดี แ ล ว ยั ง ต อ งมี ค วามต อ เนื่ อ งของเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมอี ก ด ว ย เฮนเสน
(Hensen. 2001 : 200) ไดเปรียบเทียบ การจัดลําดับการเรียนรูกับความตอเนื่องของ 3 หลักสูตร
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบการจัดลําดับการเรียนรูกับความตอเนื่องของหลักสูตร
หลักสูตร 1

หลักสูตร 2

หลักสูตร 3

H
G
F
E
D
C
B
A

H
G

H
G
F
E
C
D
B
A

E
D
B
A

ที่มา : Henson. 2001 : 200
จากตารางที่ 2.1 พบวา หลักสูตรทั้ง 3 มีการจัดลําดับการเรียนรู และความตอเนื่องของ
หลักสูตรที่แตกตางกัน หลักสูตรที่ 1 เปนหลักสูตรที่มีการจัดลําดับการเรียนรู และความตอเนื่องที่ดี
สวนหลักสูตรที่ 2 มีการจัดลําดับการเรียนรูดี แตหลักสูตรขาดความตอเนื่อง และหลักสูตรที่ 3
มีการจัดลําดับการเรียนรูที่ไมดี และการจัดเนื้อหาขาดความตอเนื่อง เฮนเสน สรุปวา หลักสูตรที่ดี
จําเปนตองมีการจัดลําดับการเรียนรู ในขณะที่บางครั้งอาจขาดความตอเนื่องของหัวขอเรื่องใน
หลักสูตรก็ได
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4. ความสอดคลองเชื่อมโยง
การจั ด หลั ก สู ต รที่ ดี ค วรคํ า นึ ง ถึ ง ความสอดคล อ งเชื่ อ มโยง (articulation) ให มี
ความตอเนื่องกันของเนื้อหา ประสบการณการเรียนรู และทักษะที่อยูในระดับชั้นเดียวกัน ทั้งมิติ
ในแนวตั้งและแนวนอน ความสอดคลองเชื่อมโยงในแนวนอน เชน การจัดหลักสูตรสังคมศึกษา
ชั้ น ม.1 ให เ นื้ อ หาภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ ส อดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หา
ประวัติศาสตรไทย เปนตน สวนความเชื่อมโยงในแนวตั้ง เชน การจัดเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตใน
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีความเชื่อมโยงตอเนื่องไปยังเนื้อหาของวิทยาศาสตร
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนตน
5. การบูรณาการ
การบูรณาการ (integration) เปนการจัดขอบขายเนื้อหาและประสบการณการเรียนรู
ในหลัก สู ต รให มี ความสั มพั น ธเ ชื่ อ มโยงในแนวนอน จากหั ว ขอ หนึ่ งไปยั งอีก หั ว ข อ หนึ่ง ของ
รายวิชานั้น หรือ จากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชาหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกัน สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับบูรณาการจะกลาวถึงในบทที่ 6 ตอไป
6. ความสมดุล
หลักสูตรที่ดีนอกจากจะตองคํานึงถึงการจัดขอบขายเนื้อหา และมีลําดับการเรียนรู
ที่ดีแลว ยังควรตองพิจารณาดานความสมดุลของเนื้อหา (balance) ประสบการณการเรียนรู และ
ทักษะของรายวิชาตาง ๆ ความสมดุลระหวางเนื้อหาสาระกับวุฒิภาวะของผูเรียน ความสมดุลของ
หลักสูตร จึงเปนสิ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรตองใหความสนใจ โอลิวา (Oliva. 1993 : 453 – 455) ได
เสนอแนวทางในการพิจารณาความสมดุลของหลักสูตรไวดังนี้
6.1 หลักสูตรเนนผูเรียนเปนสําคัญและหลักสูตรที่เนนรายวิชา
6.2 ความตองการของผูเรียนและความตองการของสังคม
6.3 ความตองการเกี่ยวกับวิชาสามัญกับวิชาเฉพาะดาน
6.4 ความกวางและความลึกของเนื้อหาวิชา
6.5 เนื้อหาเกาแบบเดิมกับเนื้อหาที่ใหมทันสมัย
6.6 รูปแบบการเรียน หรือ learning styles ของนักเรียนแตละคน
6.7 ความแตกตางระหวางวิธีสอนแบบตาง ๆ และประสบการณทางการศึกษาของครู
แตละคน
6.8 ความสมดุลระหวางการเรียนกับการเลน
6.9 แรงผลักดันของชุมชนและโรงเรียน
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กลาวโดยสรุป หลักสูตรที่ดีมีคุณภาพนั้น นักพัฒนาหลักสูตรตองพิจารณาถึง การจัด
กรอบโครงรางหลักสูตรทั้งแนวตั้งและแนวนอนใหมีความกลมกลืน เหมาะสมและตอเนื่อง ซึ่ง
หมายถึงวานักออกแบบหลักสูตรตองจัดหลักสูตรในระดับชั้นเดียวกัน และหลักสูตรระดับชั้นปที่
สูงขึ้นใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันเปนโครงรางหลักสูตร ที่เรียกวา กรอบโครงรางหลักสูตร
(curriculum framework)
การจัดขอบขายเนื้อหา
การจัดลําดับการเรียนรู
ความตอเนื่อง

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

ความเชื่อมโยง
การบูรณาการ
ความสมดุล

ภาพที่ 2.3 การออกแบบหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ที่มา : ปรับปรุงมาจาก Henson. 2001 : 172
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ประโยชนของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบหลั ก สู ต รที่ ดี จ ะเป น ประโยชน ต อ การจั ด การศึ ก ษา ฮอลล (Hall.1962
อางถึงใน ปราณี สังขะตะวรรธน และ สิริวรรณ ศรีพหล. 2545 : 97 – 98) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการออกแบบหลักสูตรไว ดังนี้
1. การออกแบบเปนการเนนที่เปาหมาย จุดหมาย และวัตถุประสงคของงานเปนสําคัญ
การออกแบบหลั ก สู ต รจึ ง เป น การสร า งความมั่ น ใจว า หลั ก สู ต รที่ ส ร า งขึ้ น สามารถนํ า มาเป น
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูความสําเร็จ หรือจุดหมายของการจัดการศึกษานั้นได
2. การออกแบบหลั ก สู ต รที่ ดี ช ว ยเพิ่ ม โอกาสของความสํ า เร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษา
การออกแบบเปนการจัดองคประกอบหลักสูตรทั้ง 4 ที่จะเปนแนวทางใหกับผูใชหลักสูตรได
ดําเนินการ โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาวัตถุประสงคหรือเปาหมาย การใหสาระความรูที่จําเปน วิธีการ
นําเสนอสาระความรู หรือ แนวการดําเนินการเรียนการสอน และการประเมินผลหรือการตัดสินวา
ผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด
3. การออกแบบชวยประหยัดเวลาและแรงงาน การออกแบบเปนการสรางพิมพเขียว
เพื่อใหผูใชหลักสูตรไดเห็นประสบการณที่จําเปนที่ผูเรียนตองไดรับ การกําหนดรูปแบบตาง ๆ
การกําหนดวิธีการนําหลักสูตรไปใช การกําหนดทิศทางรูปแบบการเรียนการสอน ชวยใหผูใช
หลักสูตรมีความเขาใจในกระบวนการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติและประยุกตใชได
4. การออกแบบที่ดีชวยในการสื่อสารและประสานงาน นักออกแบบที่สามารถออกแบบ
หลักสูตร เอกสารการสอน และคูมือตาง ๆ ชวยเพิ่มความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใช โดย
อาจจะไมตองใชเวลามาจัดอบรม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช
5. การออกแบบช ว ยลดภาวะความตึ ง เครี ย ด เนื่ อ งจากการออกแบบหลั ก สู ต รเป น
การวางแผนสํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี เ ป า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจน การออกแบบ
หลักสูตรเปนการสรางพิมพเขียวจากสิ่งที่เปนนามธรรมไปสูสิ่งที่เปนรูปธรรม เพื่อใหผูปฏิบัติ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางไมยุงยาก

การออกแบบหลักสูตรประเภทตาง ๆ
การออกแบบหลั ก สู ต รเป น การวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตร โดยผูออกแบบหลักสูตรจะจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรที่ประกอบดวย วัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
หลั ก สู ต รที่ มี ก ารออกแบบเรี ย บร อ ยแล ว เราจะเรี ย กว า กรอบโครงร า งหลั ก สู ต ร (curriculum
framework) ประเภทของการออกแบบหลั ก สู ต รมี ค วามหลากหลาย ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ เกณฑ ที่
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นักออกแบบหลักสูตรกําหนดไว เชน ความแตกตางกันของปรัชญาการศึกษา จุดเนน เกณฑการ
คัดเลือกเนื้อหา การจัดประสบการณการเรียนรู และวิธีการวัดประเมินผล ออนสไตนและฮันคินส
(Ornstein and Hunkins. 1993 : 242 – 262) ไดแบงลักษณะของการออกแบบหลักสูตรเปน
3 ประเภท ดังนี้
1. การออกแบบหลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชา
การออกแบบหลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชา (subject – centered designs) เปนหลักสูตรที่
เนนความสําคัญของเนื้อหาวิชา การออกแบบหลักสูตรไดรับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษา คือ
สารั ต ถะนิ ย ม (essentialism) และ นิ รั น ตรนิ ย ม (perennialism) หลั ก สู ต รที่ เ น น เนื้ อ หาวิ ช า
แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1.1 หลักสูตรแบบรายวิชา (subject design) เปนหลักสูตรที่เกาแก และเปนที่นิยม
แพร ห ลายมากที่ สุ ด มี ลั ก ษณะการจั ด โครงสร า งหลั ก สู ต รเป น รายวิ ช า เช น วิ ช าภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย เปนตน ขอดีของการออกแบบหลักสูตร
รายวิชา ซายส (Zais. 1976 : 400 – 401) กลาววาเปนหลักสูตรที่สามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหาใน
รายวิชานั้นไดอยางชัดเจน ครูมีความคุนเคยกับหลักสูตรนี้ จึงสามารถสอนในรายวิชาที่ตนมีความ
ชํานาญ การบริหารจัดการหลักสูตรทําไดสะดวกไมยุงยาก ตลอดจนผูเรียนไดความรูอยางสมบูรณ
อยางไรก็ตาม หลักสูตรนี้มีจุดออนที่นักการศึกษาดังเชน จอหน ดิวอี้ (John Dewey)
ไดเสนอความคิดเห็นวา ผูออกแบบหลักสูตรไดคํานึงถึงความตองการและประสบการณของผูเรียน
หรือไม โอกาสที่ผูเรียนจะใชประสบการณของตนเองในการเรียนจึงเกิดขึ้นนอย ผูสอนมุงถายทอด
เนื้อหาสาระใหผูเรียนเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงพัฒนาการทางสังคม จิตวิทยา และพัฒนาการ
ของกายภาพของผูเรียน เปนการแยกสิ่งที่เรียนออกจากโลกแหงความเปนจริงของผูเรียน
1.2 หลั ก สู ต รแบบสาขาวิ ชา (discipline
design) เปน หลั ก สู ต รที่เ กิด ขึ้น หลั ง
สงครามโลกครั้งที่สอง และไดรับความสนใจเปนอยางมากในชวงป ค.ศ. 1950 – 1960 ผูสนับสนุน
แนวคิดของการออกแบบหลักสูตรประเภทนี้ เชน เจอโรม บรูเนอร (Jerome Bruner) และ แฮรรี่
บรูดี้ (Harry Broudy) การออกแบบหลักสูตรมีความคลายคลึงกับหลักสูตรรายวิชา แตจะแตกตาง
กั น ที่ ห ลั ก สู ต รแบบสาขาวิ ช าจะมี จุ ด เน น ลุ ม ลึ ก ไปในศาสตร ข องแต ล ะสาขา เช น สาขา
ประวัติศาสตร หลักสูตรจะกําหนดใหผูเรียนเรียนกระบวนการทางประวัติศาสตรประหนึ่งเปน
นักประวัติศาสตร วิชาชีววิทยาก็เรียนเนื้อหาลุมลึกในศาสตรของชีววิทยา การเรียนการสอนจะ
มุงเนนความคิดรวบยอด โครงสรางเนื้อหา และกระบวนการในศาสตรของชีววิทยา นักการศึกษา
หลายคนวิจารณถึงขอบกพรองของหลักสูตรประเภทนี้ โดยเฉพาะแนวคิดของบรูเนอร (Bruner)
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ที่เนนใหผูเรียนเปนผูเชี่ยวชาญในศาสตรใด ๆ บรูเนอรกลาววาวิชาอะไรก็สามารถสอนใหแกเด็ก
ทุกคนเรียนรูไดในทุกขั้นตอนของพัฒนาการ บรูเนอรไดออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้ ซึ่ง
เรียกวา หลักสูตรแบบเกลียว หรือหลักสูตรแบบบันไดวน (spiral curriculum) โดยจําแนกเนื้อหา
ออกเปนระดับตาง ๆ เริ่มจากระดับที่ผูเรียนไดเรียนรูความคิดรวบยอดงาย ๆ ไปจนถึงความคิดรวบยอด
ที่ยากและซับซอน เชนความคิดรวบยอดเรื่อง อุปสงค อุปทาน สามารถสอนไดตั้งแตระดับชั้น
ประถมไปถึงระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เปนตน แนวคิดดังกลาวถูกคัดคานโดย
นักจิตวิทยาพัฒนาการ และถูกวิจารณวาเปนหลักสูตรที่เอื้อตอนักเรียนที่เกงทางวิชาการ ไมให
โอกาสนักเรียนที่มีความสามารถดอยในทางวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ภาพที่ 2.4 หลักสูตรแบบเกลียว (spiral curriculum)
ที่มา : Ellis.1998 : 11
1.3 หลักสูตรหมวดวิชา (broad fields design) นักออกแบบหลักสูตรพยายามจะ
แกไขขอบกพรองของหลักสูตรรายวิชา โดยนําวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน มาจัดเขาไวในหมวดวิชา
เดียวกัน เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง ศีลธรรม รวมอยูในหมวดสังคมศึกษา
ชีววิทยา ฟสิกส เคมี รวมเปนหมวดวิทยาศาสตร เปนตน
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1.4 หลักสูตรสัมพันธวิชา (correlation design) เปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตร
หมวดวิชา โดยเนนความสัมพันธของเนื้อหาวิชา ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี และนําไปใช
ประโยชนไดมากกวาการเรียนเปนรายวิชา ขอดีของหลักสูตรแบบนี้คือ ผูสอนมีการวางแผนการ
สอนรวมกัน กิจกรรมการเรียนการสอนจัดไดกวางขวางมากขึ้น ตัวอยางของหลักสูตรประเภทนี้
คือ การนําเอาเนื้อหาประวัติศาสตรไทยกับวรรณคดีไทยบางตอนมาสานเนื้อหาใหดูขนานกันไปใน
เวลาเดียวกัน โดยผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรูรายวิชาหนึ่งไปสูวิชาหนึ่งได
1.5 หลักสูตรเนนกระบวนการ (process design) เปนหลักสูตรที่เนนกระบวนการ
หรือทักษะกระบวนการ นักออกแบบหลักสูตรมีความเชื่อวา การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ
จะทําใหผูเรียนสามารถนํากระบวนการนั้นไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของเขาได ตัวอยาง
ของหลักสูตร เชน หลักสูตรการคิดของ เบเยอร (Beyer อางถึงใน Ornstein.1993 : 247) ไดแบง
กลยุทธการคิดเปน 3 วิธีคือ การคิดแกปญหา (problem solving) การตัดสินใจ (decision making)
และการสรางแนวคิด(conceptualizing) หลักสูตรการคิด (thinking curriculum) ของแมริลี เจ. อาดัมส
(Marily J. Adams) โดยความรวมมือระหวาง Harvard University และ Venezuelan Ministry of
Education ที่มีชื่อเรียกวา Odyssey : A Curriculum for thinking (ERIC.2007) มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2.2 Odyssey : A Curriculum for Thinking
หัวขอที่ 1 : พื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล
หนวยการเรียนที่ 1 : การสังเกตและการจําแนก
หนวยการเรียนที่ 2 : การเรียงลําดับ
หนวยการเรียนที่ 3 : การจัดลําดับขั้น
หนวยการเรียนที่ 4 : การอุปมาอุปมัย
หนวยการเรียนที่ 5 : มิติของเหตุผลและยุทธวิธี
หัวขอที่ 2 : ความเขาใจในภาษา
หนวยการเรียนที่ 1 : ความสัมพันธของคํา
หนวยการเรียนที่ 2 : โครงสรางภาษา
หนวยการเรียนที่ 3 : การรวบรวมและการตีความขอมูล
หัวขอที่ 3 : การใหเหตุผลดวยวาจา
หนวยการเรียนที่ 1 : การยืนยันสนับสนุน
หนวยการเรียนที่ 2 : การโตแยง
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
หัวขอที่ 4 : การแกปญหา
หนวยการเรียนที่ 1 : การนําเสนอความคิดเห็นในแนวตั้ง
หนวยการเรียนที่ 2 : การนําเสนอความคิดเห็นในรูปแบบของตาราง
หนวยการเรียนที่ 3 : การนําเสนอความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ
หนวยการเรียนที่ 4 : การลองผิดลองถูก
หนวยการเรียนที่ 5 : การสะทอนผลการนําไปใช
หัวขอที่ 5 : การตัดสินใจ
หนวยการเรียนที่ 1 : การนําไปสูการตัดสินใจ
หนวยการเรียนที่ 2 : การรวบรวมและประเมินขอมูล
หนวยการเรียนที่ 3 : การวิเคราะหบริบทของการตัดสินใจ
หัวขอที่ 6 : การสรางความคิด
หนวยการเรียนที่ 1 : การออกแบบ
หนวยการเรียนที่ 2 : กระบวนการ
ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 248
นอกจากหลักสูตรการคิดของ อาดัมส แลว ยังมีตัวอยางหลักสูตรการคิดของ โรเบิรต เจ.
มารซาโน (Robert J. Marzano) ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักสูตรฝกอบรมครูสําหรับสอนทักษะการคิด
นักเรียนเกรด k – 12 ในสหรัฐอเมริกา มีชื่อวา Tactics for Thinking โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2.3 Tactics for Thinking
หนวยการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

การควบคุมอยางตั้งใจ
กระบวนการเชิงลึก
ความจํา
พลังความคิด
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ตารางที่ 2.3 (ตอ)
หนวยการเรียนรู
5. การกําหนดเปาหมาย
6. การสรางความรับผิดชอบ
7. การกําหนดความคิดรวบยอด
8. การพัฒนาความคิดรวบยอด
9. รูปแบบความจํา
10. รูปแบบความจําระดับมหภาค
11. การสังเคราะห
12. การปฏิบัติอยางเปนกระบวนการ
13. การใชเหตุผลเชิงอุปมา
14. การอนุมาน
15. การกําหนดคุณคาของหลักฐาน
16. การตัดสินคุณคา
17. การตัดสินใจ
18. รูปแบบทางภาษาศาสตร
19. การขยายความ
20. ปญหาในชีวิตประจําวัน
21. ปญหาเชิงวิชาการ
22. การคิดคน
ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 249
2. การออกแบบหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การออกแบบหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (learner– centered designs) เปนหลักสูตร
ที่ ม องถึ ง ประโยชน ข องผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ คํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการและความสนใจของผู เ รี ย น
โดยหลีกเลี่ยงหลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชาเปนตัวตั้ง การออกแบบหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดไดหลายประเภท ดังนี้
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2.1 หลักสูตรเนนผูเรียนเปนสําคัญ (child – centered designs) หลักสูตรไดแนวคิด
มาจาก รุสโซ (Rousseau) ในตนศตวรรษที่ 18 ที่วา เด็กควรจะไดศึกษาถึงธรรมชาติที่อยูแวดลอมตัว
ซึ่งสอดคลองกับความตองการและความสนใจของเขา นักการศึกษาที่จัดอยูในกลุมนี้ เชน จอหน
ดิวอี้ (John Dewey) เฟเดอริค ฟรอเบล (Friedrich Froebel) และ เปสตาลอสซี่ (Pestalozzi)
เปนตน การจัดเนื้อหาของหลักสูตรแบบนี้ จะมีการบูรณาการเนื้อหาของวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน
โดยเนนไปที่ประสบการณ หรือปญหาสังคม ความจําเปนของชีวิต ทักษะชีวิต การปรับตัว และ
ประสบการณตรงของผูเรียน ดังตัวอยาง หลักสูตร Skills for Growing สําหรับระดับชั้น k – 5
ที่พัฒนาโดย W.K.Kellogg Foundation ภายใตการสนับสนุนของ the National Association
of Elementary School Principals and the National PTA หลักสูตรแบงเนื้อหาเปน 5 หนวย
การเรียน ดังนี้ (Lion – guest.2007)
หนวยการเรียนที่ 1 : การสรางชุมชนในโรงเรียน
หนวยการเรียนที่ 2 : เติบโตเพื่อเปนสมาชิกของกลุม
หนวยการเรียนที่ 3 : การตัดสินใจเชิงบวก
หนวยการเรียนที่ 4 : การเจริญเติบโตเพื่อสุขภาพที่ดี
หนวยการเรียนที่ 4 : การเคารพซึ่งกันและกัน
ขอดีของหลักสูตรนี้ คือ มีการผสมผสานกันระหวางการเรียนรูกับเนื้อหา สิ่งที่
เรียนมีความสัมพันธกับปญหาชีวิต และความสนใจของผูเรียน ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
และใช ก ระบวนการแก ปญหาของตนเอง ส วนขอจํากัด คือ การจัด หลัก สูตรที่ยึ ด ความสนใจ
ของผูเรียนเปนตัวตั้ง จะไมสามารถรับประกันไดวา ความตองการของผูเรียนจะเปนไปตามที่สังคม
ตองการหรือไม และเปนความยุงยากของสถานศึกษาที่จะจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียน
ทุกคน
2.2 หลักสูตรเนนประสบการณ (experience – centered designs) เปนหลักสูตรที่มี
ลักษณะคลายหลักสูตรเนนกระบวนการ พัฒนามาจากแนวคิดของ จอหน ดิวอี้ ที่เนนการเรียนรู
ดวยการปฏิบัติของผูเรียน กิจกรรมและประสบการณตาง ๆ ควรจัดขึ้นตามความสนใจ และความ
ตองการของผูเรียน จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนําไปสู
การเรียนรูและประสบการณอื่น ๆ ขอดีของหลักสูตรนี้คือ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง
สงเสริมความคิดสรางสรรค นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
2.3 หลักสูตรแบบจิตนิยม (romantic /radical designs) เปนหลักสูตรที่เนนความเปน
ธรรมชาติของผูเรียน ใหความสําคัญของบุคคลแตละคนวาทุกคนมีอิสระในการเลือก สามารถ
กํ า หนดชี วิ ต ของตนเองได เน น ความมี เ สรี ภ าพอั น สมบู ร ณ แ ละความเป น เอกั ต บุ ค คลของ
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แตละคน หลักสูตรควรชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัว ตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ได กลายอมรับ
ในสิ่งที่ตนทํา ตลอดจนสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได การเรียนการสอนเนนผูเรียนใหรูจัก
ปญหา และไดฝกฝนใหทําในสิ่งที่ตองออกไปเผชิญในชีวิตจริง นักการศึกษาที่มีแนวคิดลักษณะนี้
ไดแก เอ.เอส.นีล (A.S.Neil) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) และเปาโล แฟร (Paulo Freire)
เปนตน
2.4 หลักสูตรมนุษยนิยม (humanistic designs) การออกแบบหลักสูตรประเภทนี้นิยม
แพรหลายในระหวาง ค.ศ. 1960 – 1970 โดยไดรับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบอัตถิภาวะนิยม
(existentialism) หลักสูตรเนนดานจิตใจ ความเปนเอกัตบุคคล การพัฒนามโนทัศนของตนเอง
การรูจักตนเอง การควบคุมการเรียนรูและพฤติกรรมดวยตนเอง การรูจักเห็นใจผูอื่น นับถือตนเอง
และผูอื่น เนนการพัฒนาจิตพิสัย ควบคูไปกับพุทธิพิสัย หลักสูตรจะเพิ่มทางเลือกใหผูเรียนไดมี
อิสระในการเลือก ยึดหลักการพัฒนาแบบองครวม นักการศึกษาที่มีแนวคิดเชนนี้ ไดแก อับบรา
ฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) และ คารล โรเจอรส (Carl Rogers) ขอบกพรองของหลักสูตร
แบบนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนตองเปนครูที่มีทักษะ มีความสามารถที่จะทํางานกับผูเรียน
เปนรายบุคคล
3. การออกแบบหลักสูตรที่เนนปญหาสังคมเปนสําคัญ
การออกแบบหลักสูตรที่เนนปญหาสังคมเปนสําคัญ (problem – centered designs)
เปนการออกแบบหลักสูตรที่ยึดเอาภาระหนาที่ หรือชีวิตภายในสังคม สถานการณในสังคมเปน
หลัก เปนหลักสูตรที่เนนสภาพของสังคม หรือปญหาของสังคมเปนตัวตั้งในการจัดทําหลักสูตร
โดยตองมีการวิเคราะหสภาพและความตองการของชุมชนทองถิ่น หลักสูตรแบบนี้มีความแตกตาง
จากหลั ก สู ต รที่ ยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ คื อ การกํ า หนดเนื้ อ หาของหลั ก สู ต รต อ งมี ก ารวางแผน
เตรียมการไวลวงหนากอนนักเรียนเขามาเรียน แตก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพความตองการ
ของผูเรียน การออกแบบหลักสูตรจัดไดหลายประเภท ดังนี้
3.1 หลักสูตรเนนสถานการณของชีวิต (life – situations designs) เปนหลักสูตรที่เนน
ภาระหนาที่ ชีวิตในสังคม และสถานการณของชีวิตในสังคมเปนหลัก หลักสูตรที่ศึกษาจะมุงให
ผู เ รี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี ค วามหมายโดยให สั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต จริ ง ป ญ หาที่ ผู เ รี ย นพบที่ โ รงเรี ย น
จะมีความคลายคลึงกับปญหาที่พบนอกโรงเรียน ตัวอยางของหลักสูตรแบบนี้ ไดแก หลักสูตร
ของเฮอรเบิรต สเปนเซอร (Herbert Spencer) ในป ค.ศ. 1918 ลักษณะของหลักสูตรเนนการ
เรียนรูผานกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2.4 หลักสูตรเพื่อชีวิตของสเปนเซอร
ขอบขายที่ศึกษา (กิจกรรม)
1.
2.
3.
4.
5.

ชีวิตที่ยั่งยืน
ชีวิตที่เขมแข็ง
การบมเพาะเยาวชน
การคงไวซึ่งความสัมพันธระหวางสังคมของเอกัตบุคคลและการเมืองการปกครอง
การสรางเสริมการทํางาน การพักผอน และความรูสึก

ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 255
ในป ค.ศ. 1930 – 1940 หลักสูตรที่เนนสถานการณของชีวิต ไดรับความสนใจแพรหลาย
ไปทั่วรัฐตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เชน หลักสูตรของรัฐเวอรจีเนีย ไดกําหนดขอบขายของหลักสูตร
มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2.5 หลักสูตรที่เนนสถานการณของชีวิตในรัฐเวอรจีเนีย
ขอบขายที่ศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การปองกันชีวิตและสุขภาพ
ชีวิตที่ดี
การสรางครอบครัว
การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ความพึงพอใจในความสวยความงาม
สวัสดิศึกษา
การรวมมือในกิจกรรมเพื่อสังคม
การพักผอนหยอนใจ
การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 256
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ในป ค.ศ. 1947 เปนระยะของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ฟลอเรนส สเตรทไมเยอร และ
คณะ (Florence Stratemeyer and others) ไดพัฒนาหลักสูตรที่เนนสถานการณของชีวิต ที่เรียกวา
A Curriculum for Modern Living โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนใหเขาสู
สังคมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โครงสรางหลักสูตรแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
ตารางที่ 2.6 รูปแบบของหลักสูตรเนนสถานการณของชีวิตของ สเตรทไมเยอร และคณะ
การเจริญเติบโต
เพื่อความสามารถในการอยู
รวมกับสิ่งแวดลอม
1. สถานการณดานสุขภาพ
1. สถานการณดานความสัมพันธ 1. สถานการณดานความสามารถ
2. สถานการณ ด า นพลั ง ทาง ระหวางบุคคล
ในการเผชิญกับธรรมชาติ
ปญญา
2. สถานการณดานการเปน
สิ่งแวดลอม
3. สถานการณความรับผิดชอบ สมาชิกที่ดีในสังคม
2. สถานการณดานความสามารถ
ตอคุณธรรมในสังคม
3. สถานการณดานความสัมพันธ ในการเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
4. สถานการณดานการแสดงออก ระหวางกลุมคน
3. สถานการณดานความสามารถ
ทางดานสุนทรียภาพ
ในการเกี่ยวของกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง
ความเจริญงอกงาม
เพื่อศักยภาพของแตละบุคคล

ความเจริญงอกงามเพื่อการมี
สวนรวมในสังคม

ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 257
ขอดีของหลักสูตรประเภทนี้ คือ การเนนกระบวนการเรียนรูเพื่อการแกปญหา มีการบูรณาการ
เนื้อหาและกระบวนการแกปญหาเขาดวยกัน มีผูวิจารณหลักสูตรนี้วาผูเรียนอาจขาดความสมบูรณ
ในดานเนื้อหาสาระ แตผูสนับสนุนหลักสูตรนี้โตแยงวาเนื้อหาไดถูกนําเสนอไปแลวในรูปแบบของ
ป ญ หา จุ ด อ อ นของหลั ก สู ต รนี้ คื อ ความยากลํ า บากในการจั ด ขอบข า ยเนื้ อ หาและลํ า ดั บ
การเรียนรู การตัดสินใจวาปญหาที่ประสบอยูในปจจุบัน จะเชื่อมโยงสัมพันธกับปญหาในอนาคต
หรือไม
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3.2 หลักสูตรแกน (core designs) เรียกอีกชื่อหนึ่งวา หลักสูตรเนนภาระหนาที่ใน
สังคม (social function) เปนการออกแบบหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรรายวิชา
ใชหลักการจัดหลักสูตร 2 แนวทาง คือ ใชเนื้อหาเปนแกน (subject matter core design)โดยรวบรวม
เนื้อหาสาระและประสบการณที่มีความสัมพันธเขาดวยกัน มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกน เอาวิชาอื่นมา
สัมพันธ หรือใชขอบเขตของการดํารงชีวิตเปนแกน (area of living core design) โดยดึงเอา
ความตองการ และปญหาสังคมที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของผูเรียนมาเปนแกนของหลักสูตรโดย
เรียนรูแนวทางการแกปญหา
การจัดหลั ก สูตรแกนที่ใ ช ขอบเขตของการดํารงชีวิต เปน แกน จะตองคํ านึงถึ งการ
แกปญหาเปนสําคัญ ฟอนเซ และบอสซิ่ง (Faunce and Bossing) ไดกลาวถึงแนวทางของการ
แกปญหามีลักษณะดังนี้ (Ornstein and Hunkins. 1993 : 258)
3.2.1 ปญหาที่ศึกษาตองไดรับการคัดเลือกจากครูและผูเรียน
3.2.2 ปญหาที่ศึกษาจะตองถูกคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑ
3.2.3 ปญหาที่ศึกษาตองมีความชัดเจน
3.2.4 ขอบเขตของการศึกษาตองจัดกลุมใหศึกษาตามความสนใจของผูเรียน
3.2.5 ขอมูลที่จําเปนตองไดรับการอภิปรายจากกลุม
3.2.6 แหลงที่มาของขอมูลตองไดรับการอภิปรายจากกลุม
3.2.7 ขอมูลที่ไดมาตองมีการจัดการอยางเปนระบบ
3.2.8 ขอมูลที่ไดตองผานการวิเคราะหและตีความ
3.2.9 ขอสรุปที่ไดตองมาจากผลของทดลอง
3.2.10 การเสนอรายงานใหจัดทําเปนรายบุคคล หรือ เปนกลุม
3.2.11 การสรุปผลตองมาจากการประเมินรวมกัน
3.3 หลักสูตรเนนปญหาและปฏิรูปสังคม (social problems and reconstructionist
designs) เปนหลักสูตรที่เนนปญหาของสังคมและแนวทางการแกไขปญหาสังคมปจจุบัน ตลอดจน
การวางแผนเพื่ออนาคต หลักสูตรจะตองสะทอนการพัฒนาสังคมในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผูเรียนจะตองวิเคราะหภาวะวิกฤติของ
ชุมชนทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนที่สําคัญหลายขั้นตอน นักพัฒนาหลักสูตรหลายทานไดให
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (models of curriculum development) ไวหลาย
รูปแบบ ซึ่งมีความคลายคลึงและแตกตางกันบาง ในบทนี้จะขอยกตัวอยางรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรทั้งหมด 14 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ราลฟ ไทเลอร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของราลฟ ไทเลอร (Ralph Tyler) เปนที่รูจักกันอยาง
กวางขวางในวงการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดในการวางกรอบโครงรางหลักสูตรของไทเลอร โดย
ใชวิธีการที่เรียกวาเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร (technical – scientific models) โดยในป ค.ศ.
1949 ไทเลอร ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน ชื่อวา Basic Principles of
Curriculum and Instruction หลักการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร เริ่มดวยการหาคําตอบจาก
คําถามพื้นฐาน 4 ประการคือ (Ornstein and Hunkins. 1993 : 267)
คําถามที่ 1 จุดมุงหมายทางการศึกษาของโรงเรียนคืออะไร
คําถามที่ 2 ประสบการณทางการศึกษาที่ควรจัดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา
คืออะไร
คําถามที่ 3 จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร
คําถามที่ 4 จะรูไดอยางไรวาบรรลุวัตถุประสงค
คําตอบของคําถาม 4 ขอนี้ แสดงถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ
1.1 การกําหนดวัตถุประสงค (identify general objectives) เปนการคัดเลือกวัตถุประสงค
ของหลักสูตร โดยอาศัยแหลงขอมูล 3 ทางคือ ขอมูลทางดานเนื้อหาวิชา ขอมูลดานผูเรียน และ
ขอมูลทางสังคม โดยเรียกวาวัตถุประสงคชั่วคราว (tentative general objectives) เมื่อเลือก
วัตถุประสงคไดแลว ตองนํามากลั่นกรองโดยใชเกณฑการพิจารณา 2 ดาน คือ พิจารณาจาก
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นปรัช ญาทางสั งคมและจิต วิ ท ยาการเรี ย นรู วั ตถุ ป ระสงค ที่ผ า น
การกลั่นกรองแลว จะเปนลักษณะวัตถุประสงคที่เจาะจงมากขึ้น ซึ่งไทเลอรเรียกวา จุดประสงค
การเรียนการสอน (instructional objectives)
1.2 การเลือกประสบการณการเรียนรู (selection of educational experiences) โดยคัดเลือก
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค หลักการเรียนรู และพัฒนาการของผูเรียน
1.3 การจัดเรียงลําดับประสบการณการเรียนรู (organization of learning experiences)
เปนการประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบ เรียงตามลําดับขั้นตอน ตองมีเนื้อหาครบทุกดาน
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ทั้งดานความคิด หลักการ คานิยม และทักษะ ตองมีความสัมพันธ สอดคลองกับธรรมชาติของ
ผูเรียน และธรรมชาติของเนื้อหาที่มีความแตกตางกัน
1.4 การประเมินผลประสบการณการเรียนรู (evaluation of learning experiences) เปน
ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากเป น ขั้ น ตอนที่ ต รวจสอบว า ประสบการณ
การเรียนรูที่จัดสําหรับผูเรียนนั้น บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้
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แหลงขอมูล

แหลงขอมูล

แหลงขอมูล

นักเรียน

สังคม

เนื้อหาวิชา

วัตถุประสงคชั่วคราว
การกลั่นกรอง

การกลั่นกรอง

ปรัชญาการศึกษา

จิตวิทยาการเรียนรู

วัตถุประสงคการเรียนการสอนแทจริง
การคัดเลือก
ประสบการณ
การเรียนรู
การจัดลําดับ
ประสบการณ
การเรียนรู
การกําหนดทิศทาง
ของประสบการณ
การเรียนรู
การประเมินผล
ประสบการณ
การเรียนรู
ภาพที่ 2.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร
ที่มา : Oliva. 2001 : 144
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2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฮิลดา ทาบา
ฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกวาวิธีการจากลาง
ขึ้นสูบน (grass – roots approach) เปนการพัฒนาหลักสูตรจากระดับปฏิบัติการ แลวเสนอขึ้น
ไปสูระดับผูบริหาร ทาบา กลาววา ครูเปนผูนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ จึงควรเปนผูมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของทาบามี 8 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 วินิจฉัยความตองการ (diagnois of need) ผูสรางหลักสูตร ตองสํารวจความ
ตองการจําเปนของผูเรียนและสังคม
2.2 การกําหนดวัตถุประสงคการศึกษา (formulation of objectives) เมื่อไดความ
ตองการและความจําเปนของผูเรียนแลวนํามากําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกัน
2.3 การคัดเลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) การคัดเลือกเนื้อหาสาระที่มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความถูกตอง เที่ยงตรง และมีความนาเชื่อถือ
2.4 การจัดเรียงลําดับเนื้อหา (organization of content) การจัดเนื้อหาในหลักสูตรให
สอดคลองกับลําดับการเรียนรู วุฒิภาวะ ความสามารถในการเรียนรู และความตองการของผูเรียน
2.5 การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู (selection of learning experiences) เมื่อ
คัดเลือกเนื้อหาแลว นักพัฒนาหลักสูตรจะตองสรรหาวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่สัมพันธ
กับเนื้อหาและผูเรียน
2.6 การจัดประสบการณการเรียนรู (organization of learning activities) เปนการจัด
เรียงลําดับประสบการณการเรียนรู จัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับลักษณะ
ของผูเรียน
2.7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล (evaluation and means of evaluation)
นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ตร และครู จะเปน ผูเ ลือ กที่ จ ะประเมิน หลัก สูตรวาบรรลุตามวั ตถุประสงค ที่
กําหนดไวหรือไม ทั้งครูและผูเรียนควรจะรวมกันกําหนดวิธีการประเมินผล
2.8 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร (checking for balance and
sequence) เปนการตรวจสอบวากรอบโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันระหวาง
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล หรือไม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้
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1. การกําหนดจุดประสงค
กําหนดโดยการวิเคราะห
จําแนกโดย
1. วัฒนธรรมและความตองการของสังคม
1. ชนิดของพฤติกรรม
2. ผูเรียนกระบวนการเรียนรูและหลักการ
2. ขอบขายของเนื้อหาวิชา
3. ขอบขายและประโยชนของความรู
3. ความตองการตาง ๆ
4. อุดมการณของประชาธิปไตย
ฯลฯ

กําหนดสิ่งที่รูในเรื่อง
1. ธรรมชาติของความรู
2. พัฒนาการของผูเรียน
3. การเรียนรู
4. ผูเรียน

ระดับ
1. วัตถุประสงคทั่วไปของการศึกษา
2. วัตถุประสงคของโรงเรียน
3. วัตถุประสงคเฉพาะในการสอน

2. การเลือกประสบการณการเรียน
ประเภท
1. เนื้อหาสาระ
2. ประสบการณการเรียนรู

3. แบบการจัดหลักสูตรที่เปนไปได
กําหนดโดยการพิจารณาถึง
แบบตาง ๆ ของการจัด
1. ความตอเนื่องของการเรียนรู
1.รายวิชา 2. หมวดวิชา
2. การประสานสัมพันธของการเรียนรู 3. สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิต 4. ความตองการ
5. กิจกรรมของนักเรียน
6. จุดรวมของความคิดที่ตอง
การเนน

กําหนดโดยการพิจารณาถึง
1. ขอบขายของการเรียนรู
2. ขอบเขตของความตอเนื่องของ
สามารถทางสติปญญา

4. การจัดขอบขายและลําดับเนื้อหา
ประเภท
1. ขอบขายและลําดับของเนื้อหาวิชา
2. ขอบขายและลําดับของทํางาน
ของเชาวปญญา

ภาพที่ 2.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
ที่มา : Taba. 1962 : 438 อางถึงในสงัด อุทรานันท. 2530 : 112

สิ่งที่เกี่ยวของ
1. แหลงวิทยาการของโรงเรียน
2. บทบาทขององคกรที่
เกี่ยวของกับการศึกษา

สิ่งที่เกี่ยวของ
1. โรงเรียน
2. วิธีการใชบุคลากร
3. วิธีใหเกิดประโยชนตอการ
เรียนรู

สิ่งที่เกี่ยวของ
รูปแบบของการจัด
หลักสูตร
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส
เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Saylor Alexander and Lewis) ไดเสนอรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรเปนขั้นตอน ดังนี้
3.1 กําหนดเปาหมาย จุดประสงค และขอบเขตหลักสูตร (goals, objectives and
domains) การกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคของหลักสูตรตองอาศัยขอมูลพื้นฐาน 4 ดาน คือ
พัฒนาการของมนุษย ความสัมพัน ธระหวางบุคคล ทักษะการเรียนรู และความชํานาญพิเศษ
ตลอดจนการพิ จารณาปจ จัย อื่น ประกอบ เชน ความตองของชุมชน ผลการวิจัย แนวคิดทาง
ปรัชญาการศึกษาของนักการศึกษา
3.2 การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) เมื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาหลักสูตรแลว ลําดับตอมาคือ การคัดเลือกเนื้อหาสาระ จัดเรียงลําดับเนื้อหา และจัด
ประสบการณการเรียนรูใหมีความสอดคลองกัน รูปแบบหลักสูตรนั้น ควรจะมีความเหมาะสม
สอดคลองกับเปาหมายและจุดประสงคของหลักสูตร ความตองการของผูเรียน ลักษณะของสังคม
ตลอดจนขอกําหนดตาง ๆ ของสังคมและปรัชญาทางการศึกษา
3.3 การใชหลักสูตร (curriculum implementation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบ
หลักสูตรแลว ขั้นตอไปคือ การนําหลักสูตรไปใชโดยครูผูสอนจะตองวางแผนและจัดทําแผนการ
สอน ตลอดจนคัดเลือกวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามที่กําหนดไว
3.4 การประเมินหลักสูตร (curriculum evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายของรูปแบบนี้
นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนจะตองตัดสินใจ เลือกเทคนิคการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบ
ความสําเร็จของหลักสูตร การประเมินผลสามารถบอกไดวาหลักสูตรจะบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม การประเมินผลควรเนนที่ก ารประเมินตัวหลักสูตร คุณภาพการสอน และ
พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ผลจากการประเมินจะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจวาจะยังคง
ใชหลักสูตรตอไป ควรปรับปรุงแกไข หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรดังกลาว
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้
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เปาหมาย จุดประสงค
และขอบเขตของหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร
การตัดสินใจใน
การออกแบบหลักสูตร
โดยกลุมผูรับผิดชอบใน
การพัฒนาหลักสูตรตอง
เลือกคุณลักษณะของ
หลักสูตร ไดแก เนื้อหา
การจัดหลักสูตรและโอกาส
การเรียนรูที่เหมาะสม

การใชหลักสูตร
(การเรียนการสอน)
ผู ส อ น ตั ด สิ น ใ จ
เลื อ กประสบการณ หรื อ
สาระการเรียนรู แผนการสอน
วิธีก ารสอน และสื่อ การ
เรี ย นการสอนที่ ช ว ยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู

การประเมินผลหลักสูตร
นักพัฒนาหลักสูตร
และครูผูสอนเลือกวิธีการ
วัดผลและประเมินผล
ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ผลการประเมินจะเปน
ฐานในการตัดสินใจ
วางแผนหลักสูตรใน
อนาคต

ภาพที่ 2.7 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส
ที่มา : Oliva. 2001 : 147
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฮันกิน
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฮันกิน (Hunkins) ใชแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร คลาย
ของไทเลอร ที่เรียกวา เทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร (technical – scientific models) โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร (curriculum conceptualization and
legitimization)
4.2 การวินิจฉัยหลักสูตร (curriculum diagnosis) เพื่อคัดเลือกวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
4.3 การคัดเลือกเนื้อหา (content selection) เปนการคัดเลือก ขอเท็จจริง ความคิด
รวบยอด หลักการ ทฤษฎี และเกณฑ รวมทั้งกระบวนการทางปญญา
4.4 การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู (experience selection) เปนการคัดเลือก
วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ
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4.5 การนํ า หลั ก สู ต รไปใช (implementation) ในขั้ น นี้ ร วมตั้ ง แต ก ารทดลองใช
หลักสูตร การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร การประชาสัมพันธ และการอบรมการใชหลักสูตร
ใหแกโรงเรียน
4.6 การประเมินผล (evaluation) เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
4.7 การดูแลหลักสูตร (maintenance) เปนการกํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกทั้งใน
ดานการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร การจัดสรรดานงบประมาณ การประชาสัมพันธ สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหแกชุมชน
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้

การกําหนดกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับหลักสูตร

การคัดเลือก
ประสบการณ
การเรียนรู

การวินจิ ฉัย
หลักสูตร

การนําหลักสูตร
ไปใช

ภาพที่ 2.8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฮันกิน
ที่มา : Ornstein and Hunkins. 1993 : 272

การประเมินผล
หลักสูตร

การคัดเลือก จัดลําดับ
เนื้อหาสาระ

การดูแล
หลักสูตร
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5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ
โรเบิรต เอส. ฟอกซ (Robert S. Fox) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดย
เริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร จากคานิยมตาง ๆ ในสังคม วัตถุประสงคของหลักสูตร
จะชวยในการตัดสินใจเลือกความรูเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู ความ
ตองการทางสังคม และความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ความรูดังกลาว เปนแนวทางใหนักพัฒนาหลักสูตร
เลือกเนื้อหาสาระ วิธีการสอน และสื่อการเรียนการสอนซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปใชในการจัด
โอกาสการเรียนรูแกนักเรียน หรือการจัดทําหลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้

ซึ่งชวยให
เราเลือก

คานิยม

วัตถุประสงค

สิ่งที่เรียน
รูเกี่ยวกับ

การเรียนรูและ
กระบวนการ
พัฒนา
ความตองการ
ของสังคม

ภาพที่ 2.9 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ
ที่มา : ปรับปรุงมาจาก แกวตา คณะวรรณ. 2524 : 112

ชวยกําหนด
แนวทาง
สําหรับการ
คัดเลือก

วัสดุการสอน
รูปแบบของ
หลักสูตร
วิธีการสอน

นําไปใช
ประโยชน
ในการจัด

โอกาสของ
การเรียนรู
หรือ
หลักสูตร
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ความรูใน
ศาสตรตาง ๆ

เนื้อหาวิชา
ในหลักสูตร
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6. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โบชอมป
โบชอมป (Beauchamp)ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรในเชิงระบบ มีองคประกอบ
3 สวน ดังนี้
6.1 ปจจัยนําเขา (input) ไดแกพื้นฐานการศึกษา สภาพชุมชน ประสบการณเกี่ยวกับ
หลักสูตร เนื้อหาในสาขาตาง ๆ และคานิยมพื้นฐานทางสังคม
6.2 กระบวนการ (process) ไดแ ก การเลือกบุคลากร วิธีดําเนินการเพื่อกํ าหนด
เปาหมายหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การนําไปใช และการประเมินผลหลักสูตร
6.3 ผลผลิต (output) ไดแก หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนในสังคมนั้น ๆ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

- พื้นฐานทางการศึกษา
- ลักษณะชุมชน
- ลักษณะและบุคลิกภาพ
ของบุคคล
- การวิเคราะหหลักสูตร
ที่มีอยู
- ความรูของมนุษยและ
เนื้อหาวิชาของสาขาตาง ๆ
- คุณคาทางสังคม
และวัฒนธรรม
- ความสนใจของผูเรียน

- การเลือกขอบเขตใน
การทําหลักสูตร
- เลือกบุคลากร
- เลือกลําดับการดําเนินงาน
และวิธีการ
- การดําเนินงานจัดทํา
หลักสูตร
- วิธีการนําหลักสูตรไปใช
- การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร

ภาพที่ 2.10 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โบชอมป
ที่มา : ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ. 2545 : 62

ผลผลิต

- ไดหลักสูตรทีป่ ระกอบดวย
เนื้อหาที่เพิ่มขึ้น โดยผูที่มี
สวนเกีย่ วของ
- การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
- ไดขอคิดเห็นในการนํา
หลักสูตรไปปฏิบัติ
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7. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ อีแมนส
โรเบิรต อีแมนส (Robert Emans) ไดแสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนแปน
วงกลม ซึ่งประกอบดวย วงแหวนซอนกันอยู 7 วง แตละวงเคลื่อนที่ได มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2.11 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ อีแมนส
ที่มา : ปรับปรุงมาจาก Emans. 1970 : 37

77

8. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ มอริทซ จอหนสัน
มอริทซ จอหนสัน (Mauritz Johnson)ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 5
ขั้นตอน ดังนี้
8.1 การกําหนดเปาหมายของหลักสูตร (goal setting)
8.2 การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development)
8.3 การวางแผนการเรียนการสอน (instructional planning)
8.4 การจัดการเรียนการสอน (instruction)
8.5 การประเมินผล (evaluation)
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้

12

เปาหมาย

ผลการ
ประเมิน

ประเมินผล

พัฒนา
หลักสูตร

ภาพที่ 2.12 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ มอริทซ จอหนสัน
ที่มา : Posner. 1995 อางถึงใน นิรมล ศตวุฒิ. 2540 : 19

ผลการเรียนรู

วางแผน
การสอน

หลักสูตร

การเรียน

แผนการสอน

การสอน
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กําหนดเปาหมาย
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9. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา
โอลิวา (Oliva) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว 17 ขั้นตอน ดังนี้
9.1 การกําหนดความตองการของผูเรียน
9.2 การกําหนดความตองการของสังคม
9.3 การกําหนดปรัชญาและเปาหมายของหลักสูตร
9.4 การกําหนดความตองการของนักเรียนกลุมเปาหมาย
9.5 การกําหนดความตองการของชุมชนเปาหมาย
9.6 การกําหนดความตองการของเนื้อหาวิชา
9.7 การกําหนดเปาหมายของหลักสูตร
9.8 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
9.9 การจัดการและการนําหลักสูตรไปใช
9.10 การกําหนดเปาหมายของการสอน
9.11 การกําหนดจุดประสงคของการสอน
9.12 การคัดเลือกกลวิธีการสอน
9.13 การเลือกวิธีการประเมินผล
9.14 การนําวิธีสอนไปปฏิบัติ
9.15 การเลือกการประเมินผลครั้งสุดทาย
9.16 การประเมินผลการเรียนการสอน
9.17 การประเมินผลหลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้

12
รายละเอียด
ความตองการ
ของผูเรียน

รายละเอียด
ความตองการ
ของสังคม

กําหนดเปาหมายและปรัชญา
ความเชื่อทางการศึกษา
I

I-IV และ VI-IX = การเตรียมการ
V = การเตรียมการและการปฏิบัติ
X-XIII = การปฏิบตั ิ

รายละเอียด
ความตองการ
ของนักเรียน
กลุมเปาหมาย
รายละเอียด
ความตองการของ
ชุมชนเปาหมาย

เปาหมาย
ของ
หลักสูตร

จุดประสงค
ของ
หลักสูตร

การจัดการและ
การนําหลักสูตร
ไปใช

III

IV

V

VI

เลือก
กลวิธี
การสอน

เลือกวิธี
การ
ประเมิน

นําวิธีสอน
ไปปฏิบัติ
จริง

เลือกการ
ประเมินครั้ง
สุดทาย

ประเมิน
การสอน

VIII

IXA

X

IXB

XI

ภาพที่ 2.13 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา
ที่มา : Oliva.2001 : 151

รายละเอียดของ
จุดประสงค
การสอน
VII
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รายละเอียด
ความตองการของ
เนื้อหาวิชา
II

เปาหมาย
ในการสอน

ประเมิน
หลักสูตร
XII
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10. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ เจมส บี. แมคโดแนลด
เจมส บี. แมคโดแนลด (James B. Macdonald) ไดกลาววา การสอน หรือ ครู เนนระบบ
ทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับบทบาทในวิชาชีพ และการเรียนหรือผูเรียนเปนระบบทางบุคลิกภาพ
ของนักเรียนที่จะแสดงพฤติกรรมตองานที่ไดรับไดมอบหมาย สวนการเรียนการสอนเปนระบบ
ทางสังคม ซึ่งเกิดจากการสอนที่เปนทางการ และการเรียนที่กําหนดสถานที่เรียน สําหรับหลักสูตร
จัดเปนระบบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการสอน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของแมค
โดแนลด มีลักษณะเปนแผนภูมิแบบเวนน (venn diagram) ที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
หลักสูตรและการสอน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพได ดังนี้
หลักสูตร
I
IX

VIII
การสอน
III

VII

การเรียน
IV

X

V

VI
การเรียน
การสอน II

V
VI
VII
VIII
IX
X

=
=
=
=
=
=

การเรียนที่เกิดขึ้น
พฤติกรรมที่ปรับปรุงแกไขจากการประเมินของครู
ประสบการณการเปนครูประจําการ
ประสบการณการนิเทศการสอน
ประสบการณการวางแผนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน
ประสบการณการวางแผนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน

ภาพที่ 2.14 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของแมคโดแนลด
ที่มา : Henson. 2001 : 152 – 154
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11. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โรเบิรต เอส. ซายส
โรเบิรต เอส. ซายส (Robert S.Zais) ไดนําเสนอแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร
โดยไมเนนที่กระบวนการสรางหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช แตจะใหความสําคัญของ
องคประกอบสําคัญที่มีผลตอการออกแบบหลักสูตร ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะตองใหความสําคัญ
ไดแก การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู และ
การประเมินผล ทั้ง 4 องคประกอบ มีลักษณะเปนภาพจิ๊กซอร สามารถประกอบใหเขากันไดพอดี
ถาเชื่อมตอกันสนิทแลว จะทําใหไดเปนหลักสูตร นอกจากนี้ ซายส ยังไดกลาวถึงปจจัยพื้นฐาน
ของหลักสูตร ที่มีผลตอการจัดองคประกอบของหลักสูตร ไดแก ธรรมชาติของความรู สังคม
วัฒนธรรม เอกัตบุคคลและทฤษฎีการเรียนรู
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้

ธรรมชาติ
ของความรู

เนื้อหา

สังคม
วัฒนธรรม

กิจกรรม
การเรียนรู

เอกัตบุคคล

ขอตกลงเบื้องตนดานปรัชญา
ภาพที่ 2.15 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ซายส
ที่มา : Henson. 2001 : 152 – 155

การประเมินผล

ทฤษฎี
การเรียนรู

ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย
จุดมุงหมาย
วัตถุประสงค
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12. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
สงัด อุทรานันท (2532 : 38 – 43) ไดจัดลําดับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้
คือ
12.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรไมวาจะ
เปนการรางหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น จําเปนตอง
คํานึงถึงขอมูลพื้นฐาน คือ ขอมูลทางดานประวัติศาสตรและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูเรียน และทฤษฎีการเรียนรู ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
12.2 การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนอง
ความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
12.3 การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู เนื้อหาสาระที่จะ
นํามาสอน เปนเสมือนสื่อกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว
12.4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล เปนการกําหนดมาตรการใหทราบวา
ควรจะวัดผลและประเมินผลอะไรบางจึงจะสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร โดยแบง
ออกเปน 3 ระยะคือ การทดลองใชหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตรหลังจากไดรางเสร็จแลว
การปรับปรุงหลักสูตรกอนที่จะนําไปใช
12.5 การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนของการนําเอาหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัติหรือ
ไปสูการเรียนการสอนในสถานศึกษา
12.6 การประเมิ น ผลการใช ห ลั ก สู ต ร เป น การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร
เพื่อใหทราบวา ผลผลิตที่ไดจากหลักสูตรนั้นเปนไปตามเจตนารมณ หรือจุดมุงหมายของสังคม
และผูเรียนเพียงใด
12.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร กระบวนการในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มปรับปรุงแกไขในขั้นตอนใดของกระบวนการพัฒนา
หลั ก สู ต รก็ ไ ด แต เ มื่ อ เริ่ ม ในขั้ น ตอนใด ก็ จ ะต อ งดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนต อ ไปจนครบทุ ก
กระบวนการ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้
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ขอมูลภายนอก

วิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน
กําหนด
จุดมุงหมาย

ประเมินผล
การใชลักสูตร

ปรับปรุง
แกไข
คัดเลือกและ
จัดเนื้อหาสาระ

นําหลักสูตร
ไปใช
กําหนดมาตร
การวัดและ
ประเมินผล

ภาพที่ 2.16 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
ที่มา : สงัด อุทรานันท. 2532 : 33
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13. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สุมิตร คุณานุกร
สุมิตร คุณานุกร (2538 : 5 – 9) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบ
ไปดวยกิจกรรมหลัก 5 ประการ คือ
13.1 การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร
13.2 การเลือก การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ
13.3 การนําเอาหลักสูตรไปใช
13.4 การประเมินผลหลักสูตร
13.5 การปรับปรุงหลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้
การปรับปรุง
หลักสูตร

การกําหนด
วัตถุประสงค

ปรัชญาการศึกษา

โลก

เด็ก

ชุมชน

ครอบครัว

การนํา
หลักสูตร
ไปปฏิบัติ

ภาพที่ 2.17 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สุมิตร คุณานุกร
ที่มา : สุมิตร คุณานุกร. 2518 : 8

ความมุงหมาย
ของการศึกษา

การประเมินผล
หลักสูตร

ความมุงหมาย
ของโรงเรียน

สังคม
การเลือกและ
การจัดเนื้อหา
และกิจกรรม
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14. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษใหญ
วิชัย วงษใหญ (2525 : 34 – 35) ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ มีขั้นตอน
ดังนี้
14.1 การศึ ก ษาสภาพป ญ หาความต อ งการของสั ง คมอย า งกว า งขวาง เพื่ อ นํ า มา
กําหนดเปนจุดหมายของการศึกษา
14.2 ศึกษาวิเคราะหถึงความตองการของผูเรียน ที่มีแนวโนมมุงไปสูอนาคต
14.3 อภิปรายกับนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ
เพื่อปรับปรุงจุดมุงหมายของการศึกษาใหแนนอนและชัดเจน
14.4 ตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดจุดมุงหมาย หลักการ โครงสรางของหลักสูตร
และเนื้อหาสาระ
14.5 ศึกษาวิเคราะหถึงความสามารถขั้นตนของผูเรียนแตละระดับ
14.6 อภิปรายกับนักวิชาการ นักจิตวิทยา นักการศึกษา และการเรียงลําดับขั้นตอน
ของเนื้อหาสาระ และรายละเอียดประจําวิชา
14.7 วิเคราะหเนื้อหาสาระวิชาเกี่ยวกับโครงสราง เนื้อหาสาระ และการเรียงลําดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาสาระ เพื่อนํามาจัดประสบการณเรียนแตละระดับ
14.8 อภิปรายกับนักวิชาการตามสาขาตาง ๆ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระและการจัด
ประสบการณเรียนรู
14.9 แบงเนื้อหาสาระออกเปนหนวยการเรียน เพื่อสะดวกในการพัฒนาสื่อการเรียน
แตละหนวยไดงาย และมีความชัดเจนมากขึ้นในแตละวิชา
14.10 อภิปรายกับนักวิชาการตามสาขาตาง ๆ ของวิชา และครูผูมีประสบการณ เพื่อปรับปรุง
การจัดประสบการณเรียน และกิจกรรมใหเหมาะสม
14.11 กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนเฉพาะอยาง เพื่อจะไดพัฒนาสื่อการเรียนและ
กิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดขึ้นมา
14.12 พัฒนาสื่อการเรียน เพื่อเปดโอกาสทางเลือกหลาย ๆ ทางใหกับผูเรียนไดเลือก
เรียนตามความตองการและความสนใจ
14.13 พัฒนาสื่อการเรียน เพื่อความเหมาะสมและความแตกตางของผูเรียน
14.14 ทดลองใช เ พื่ อ ตรวจสอบดู คุ ณ ภาพของสื่ อ การเรี ย นว า มี ค วามเหมาะสม
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงไร
14.15 ใชขอมูลที่ไดทดลองมาเพื่อปรับปรุงสื่อการเรียนใหเหมาะสม
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14.16 การประเมินผลเพื่อการตรวจลําดับขั้นของการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตขั้นที่ 1 ถึง
ขั้นที่ 11
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนภาพ ไดดังนี้

1

ศึกษาปญหา
วิเคราะหปญหา
นิยามเกี่ยวกับปญหา

2

คิดหาทางเลือก
หลาย ๆ แบบ

3

เลือกวิธีการหรือ
ทางเลือกที่ดีที่สุด

4

ทดลองใช
ประเมินผล
ปรับปรุง

ภาพที่ 2.18 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษใหญ
ที่มา : วิชัย วงษใหญ. 2525 : 35
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สรุปบทที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรมีความหมาย 2 นัย คือ การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น เรียกวา
การปรับปรุงหลักสูตร และการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมอยูเลย คําศัพท
ที่มี ค วามใกล เ คี ย งกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ตร ไดแ ก การออกแบบหลั ก สู ตร การสรา งหลั ก สู ต ร
การวางแผนหลั ก สู ต ร การจั ด หลั ก สู ต ร การจั ด การหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร และ
การปรับปรุงหลักสูตร
ผูเกี่ยวของที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและ
ในชุมชน ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน นักวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา พอ
แม ผูปกครอง และบุคลากรในชุมชน
การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ เริ่มจากระดับบนลงมาสูระดับลาง (top – down) คือ
ระดับชาติ ระดับทองถิ่น ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน หลักการที่สําคัญของการออกแบบ
หลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึง ซึ่งจะทําใหหลักสูตรมีคุณภาพ ไดแก การจัดขอบขาย
และลําดับการเรียนรู (scope and sequence) ความตอเนื่อง (continuity) ความเชื่อมโยง (articulation)
การบูรณาการ (integration) และความสมดุล (balance)
การออกแบบหลั ก สู ต รสามารถทํ า ได 3 ลั ก ษณะ คื อ การออกแบบหลั ก สู ต รที่ เ น น
เนื้อหาวิชา (subject – centered designs) การออกแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (learner - centered
designs) และการออกแบบหลักสูตรที่เนนปญหาสังคมเปนสําคัญ (problem - centered designs)
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รมี ห ลายรู ป แบบ ตั ว อย า งรู ป แบบของนั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ต า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ได แ ก รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ ไทเลอร ทาบา เซเลอร
อเล็กซานเดอร และโอลิวา เปนตน สําหรับรูปแบบของนักพัฒนาหลักสูตรที่มีชื่อเสียงของไทย
ไดแก รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท วิชัย วงษใหญ และสุมิตร คุณานุกร
เปนตน
ในการออกแบบหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรจะตองตอบคําถามใหไดวาวัตถุประสงคของ
การเรียนการสอนคืออะไร จะคัดเลือกเนื้อหาอะไรบางสําหรับผูเรียน และจะจัดประสบการณ
การเรียนรูอยางไรบาง ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการออกแบบหลักสูตรที่ควรพิจารณา คือ การคัดเลือก
เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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คําถามทายบท
1. จากคํากลาวที่วา “การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” นักศึกษาคิดวา มีผลดี
ตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร จงอภิปราย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ
2. หลักของการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพที่ดี มีอะไรบาง
3. จงเปรียบเทียบแนวคิดและลักษณะของการออกแบบหลักสูตรประเภทตาง ๆ พรอมทั้ง
เขียนแผนผังกราฟคประกอบ
4. นักศึกษาเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วา “ครูพันธุใหมตองเปนนักออกแบบหลักสูตร
ควบคูไปกับการออกแบบการเรียนรู” จงใหเหตุผลประกอบ
5. นั ก ศึ ก ษาสนใจรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สูต รของนั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รคนใด จงเขี ย น
แผนผังรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนั้น พรอมทั้งอภิปรายวา รูปแบบดังกลาวมีความสัมพันธกับ
องคประกอบของหลักสูตรอยางไร
6. สาระสําคัญของมาตรา 22 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ”
หากนักศึกษาจะตองออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตราดังกลาว การออกแบบ
หลักสูตรประเภทใดมีความเหมาะสมที่สุด จงอภิปราย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ
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