รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ มกราคม 2562
แหล่งเผยแพร่
ศูนย์ผู้นานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
www.curriculumandlearning.com
พิมพ์ที่
ศูนย์ผู้นานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร
หนังสือเล่มนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน

คานา
หนังสือ “รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย ” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแก่นของ
องค์ความรู้ (Concept) ของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยเนื้อหาสาระต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์ ( Ralph W. Tyler) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ( Hilda Taba) รูปแบบการ
พั ฒ นาหลัก สูต รของเซเลอร์แ ละอาเล็ก ซานเดอร์ ( Saylor & Alexander) รู ป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร
ของโอลิวา (Peter F. Oliva) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่ และการสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย
หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ เล่ม นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ ยวข้องกั บงานพัฒนาหลักสูตร
ได้พอสมควร

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

สารบัญ
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Hilda Taba)
3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอาเล็กซานเดอร์
(Saylor & Alexander)
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Peter F. Oliva)
5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่
6. การสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย
บรรณานุกรม

1
6
11
15
17
19
23

บัญชีแผนภาพ
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
4. รูปแบบการออกแบบหลักสูตรของทาบา
5. ความคิดรวบยอดระบบหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์
6. ระบบหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์
7. กระบวนการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
8. การวางแผนโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
9. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา
10. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่

5
7
8
10
11
12
13
14
16
18

บัญชีตาราง
1. จุดเน้นและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

20

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย 1

รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่ วมสมัย
ในแวดวงวิช าการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนรู้ มี นัก วิช าการที่ศึก ษาค้ น คว้ าและวิจัย
ทางด้ านการพัฒนาหลักสูตรจนที่เป็ นที่ยอมรับหลายคน เช่น ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ทาบา (Hilda
Taba) เซเลอร์ แ ละอาเล็ก ซานเดอร์ (J. Galen Saylor & William M. Alexander) โอลิ ว า (Peter F.
Oliva) เป็ นต้ น นักวิชาการทังหลายเหล่
้
านีไ้ ด้ พฒ
ั นารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรขึ ้นบนพืน้ ฐานความรู้
และประสบการณ์ ที่ สั่งสมมาเป็ น เวลานาน และได้ ถูก ใช้ เ ป็ น แม่แบบสาหรับ การพัฒนาหลัก สูต ร
ของนักวิชาการรุ่นหลังต่อมา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย (contemporary curriculum development model)
หมายถึง แบบแผนขันตอนกระบวนการพั
้
ฒนาหลักสูตรที่เป็ นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และได้ รับการ
นามาใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบัน เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการ
พัฒนาหลัก สูต รทุก ประเภทและระดับ การศึก ษา เปรี ย บเสมือนแผนที่ ของการดาเนิ น การพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน

1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ มีแนวคิดหลักที่สาคัญ คือ “เป้าหมายและวิ ธีการ”
(ends and mean approach) และจากแนวคิดดังกล่าวทาให้ ไทเลอร์ได้ นาเสนอ หลักการและเหตุผล
สาหรับการสร้ างสูตร เรี ยกว่า “Tyler’s rationale” ซึ่งใช้ เป็ นหลักการสาหรับการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้
(Tyler. 1949: 1)
1. จุดมุง่ หมายทางการศึกษาที่โรงเรี ยนควรบรรลุคืออะไร
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรที่สามารถทาให้ บรรลุจดุ มุง่ หมาย
3. ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านี ้สามารถจัดให้ มีประสิทธิภาพอย่างไร
4. เราจะสามารถทราบได้ อย่างไรว่าบรรลุจดุ มุง่ หมายที่กาหนดไว้
ไทเลอร์ ระบุว่านักพัฒนาหลักสูตรควรตอบคาถามทัง้ 4 ข้ อนี ้ ให้ ชัดเจนตามลาดับ เพื่อให้
การดาเนิ น การพัฒนาหลักสูต รมีประสิท ธิภาพ ซึ่ง การก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ ชัดเจน
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จะทาให้ ง่ายในการคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมาย รวมทัง้ ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานที่สาคัญและ
จ าเป็ น ส าหรั บ การก าหนดจุด มุ่ง หมายทางการศึก ษา ได้ แ ก่ การศึก ษาผู้เ รี ย น การศึก ษาสังคม
การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ตลอดจนปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา เพื่อนามาสังเคราะห์
ก าหนดเป็ น จุด มุ่งหมายทางการศึก ษาชั่วคราว เมื่อได้ จุดมุ่งหมายชั่วคราวแล้ วยังต้ องน าทฤษฎี
การเรี ย นรู้ ปรั ช ญาสัง คม และปรั ช ญาการศึก ษา มากลั่น กรองจุด มุ่ง หมายชั่ว คราวนัน้ ให้ เ ป็ น
จุดมุง่ หมายทางการศึกษาที่แท้ จริง
นอกจากนี ้ไทเลอร์ ยงั ได้ ให้ ความสาคัญกับ การศึกษาผู้เรี ยนเป็ นอย่างมาก และมีแนวคิด
ว่าการศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยน ทัง้ ด้ านการคิด การปฏิบัติ และด้ านเจตคติ
โดยระบุเหตุผลความจาเป็ นของการศึกษาความต้ องการของผู้เรี ยน ว่าผู้เรี ยนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
และชุมชน การทราบช่องว่างระดับพัฒนาการของผู้เรียนในปัจจุบนั กับมาตรฐานทัว่ ไปจะช่วยแนะแนว
ทางการก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ก ารศึก ษาได้ ถูก ต้ อ ง ส่ว นวิ ธี ก ารศึก ษาความต้ อ งการของผู้เ รี ย น
การสารวจความสนใจของผู้เรี ยน มีหลากหลายวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม เป็ นต้ น ซึ่งการให้ ความสาคัญกับการศึกษาความสนใจของผู้เรียนนี ้ สอดคล้ องกับแนวทาง
การศึก ษาพิ พัฒนาการนิ ย ม (progressivism education) ที่ มีจุดเน้ น ว่า การจัดการศึก ษาที่ ดีต้ อ ง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ป ฏิบัติกิจกรรมทางการศึกษาที่ ส อดคล้ องกับ ธรรมชาติและศักยภาพผู้เ รี ย น
การเรี ย นรู้ เกิ ดจากการได้ มีปฏิสัมพันธ์ กับ สิ่งต่างๆ รอบตัว และเรี ย นรู้ จากการประสบความสาเร็จ
รวมทังมี
้ สิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนมีความสุขในการเรียนรู้
ความซับ ซ้ อนทางสังคมที่ ทาให้ ก ารดารงชีวิตที่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ น้ อย่ างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ งที่ ก ารพัฒนาหลัก สูตรจะต้ องมี ก ารศึก ษาสั งคม และนามา
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร เช่น สังคมไทยเป็ นสังคมที่มีความหลากหลายทังด้
้ านเชื ้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะเป็ นสังคมเมือง สังคมกึ่งเมือง สังคมชนบท สังคม
ที่เป็ นอุตสาหกรรม สังคมธุรกิจ สังคมเกษตรกรรม และที่สาคัญคือ สังคมผู้สงู อายุ ซึ่งความหลากหลาย
ต่างๆ เหล่านี ้ จะต้ องถูกนามาวิเคราะห์และนามาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรมีความ
สอดคล้ องกับบริบทของสังคม
ส่วนการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรี ยนจะช่วยให้ นกั พัฒนา
หลักสูตรสามารถกาหนดจุดมุง่ หมายทางการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี การใช้ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เป็ นวิธีการที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไปสาหรับการกาหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ส่วนการศึกษาปรัชญาสังคม
และปรั ชญาการศึกษาช่วยทาให้ เห็นจุดเน้ นและเป้าหมายของพัฒนาคนและการจัด การศึกษาของ
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แต่ละปรัชญา ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา ส่วนการศึกษาจิตวิทยาการเรี ย นรู้
จะใช้ ในการกลัน่ กรองจุดมุง่ หมายการศึกษาให้ มีความเหมาะสมกับธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน
ในด้ านการเรียนรู้ ไทเลอร์ระบุวา่ ประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) นันไม่
้ ได้
หมายถึงเนือ้ หาสาระ (content) ที่อยู่ในหลักสูตร หรื อกิจกรรมที่ผ้ สู อนให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบัติ แต่การเรี ยนรู้
เป็ น ปฏิสัมพัน ธ์ (interaction) ระหว่างผู้เ รี ย นกับ สภาพแวดล้ อมหรื อกิ จกรรมที่ผ้ สู อนจัดขึน้ ดังนัน้
ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็ นสิ่งที่ต้องพิจารณาคัดเลือกอย่างดีที่สดุ ซึ่งไทเลอร์ได้ ระบุหลักการไว้ ดงั นี ้
(Tyler. 1949: 65 – 81)
1. ผู้เรียนต้ องได้ เรียนรู้อย่างสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ต้องทาให้ ผ้ เู รียนเกิดความพึงพอใจ
3. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เป็ นสิ่งที่ผ้ เู รียนสามารถปฏิบตั ิได้
4. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้หลายอย่างอาจนาไปสูก่ ารบรรลุจดุ ประสงค์
การเรียนรู้ข้อใดข้ อหนึ่ง
5. กิจกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างเดียวอาจนาไปสูก่ ารบรรลุจดุ ประสงค์
การเรียนรู้หลายข้ อ
6. กิ จ กรรมและประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ที่ ดีจ ะสนับ สนุนผู้เ รี ยนบรรลุ จุด ประสงค์
ด้ านต่างๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เจตคติที่ดีตอ่ สังคม ความสนใจ และแรงจูงใจ
เป็ นต้ น
ไทเลอร์ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับ การจัด กิ จ กรรมและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ว่าต้ องมีความ
ต่อเนื่องทังในด้
้ านเวลาต่อเวลาและเนื ้อหาต่อเนื ้อหาหรือเรี ยกว่า ความสัมพันธ์แบบแนวตัง้ (vertical)
และความสัมพันธ์แบบแนวนอน (horizontal) (Tyler. 1949: 84) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้(Tyler. 1949: 84
- 86)
1. ความต่อเนื่ อง (continuity) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตังของการจั
้
ดกิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สงู ขึ ้น
2. ล าดั บ (sequence) มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ เกณฑ์ ค วามต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง
ความสัมพันธ์แนวตังของการจั
้
ดกิจกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ จากสิ่งที่ ไม่ซับซ้ อนไปสู่สิ่งที่มี
ความซับซ้ อน
3. บูรณาการ (integration) หมายถึ ง ความสัมพัน ธ์ แนวนอนของการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ เข้ าด้ วยกัน
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สาหรับการประเมินผล ไทเลอร์ มีแนวคิดที่สาคัญว่าเป็ นการตรวจสอบการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ว่าสามารถทาให้ ผ้ เู รียนมีคณ
ุ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่
ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญมากของการพัฒนาหลักสูตร (Tyler. 1949: 104)
การประเมินผลในมุมมองของไทเลอร์ เน้ น ไปที่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรี ยน
การประเมินผลจึงควรใช้ วิธีการประเมินอย่างหลากหลายและมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการ
ประเมิน โดยที่การประเมินผลมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ (Tyler. 1949: 110 – 125)
1. การกาหนดพฤติกรรมสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. การกาหนดสถานการณ์สิ่งเร้ าให้ ผ้ เู รียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
4.1 ความเป็ นปรนัย (objectivity)
4.2 ความถูกต้ อง (validity)
4.3 ความเชื่อมัน่ (reliability)
5. การประเมิน ผลและน าผลการประเมิน มาใช้ สาหรับ การอธิ บ ายผลการเรี ย นรู้
ของผู้เ รี ย นทัง้ ที่เ ป็ น รายบุคคลและเป็ น กลุ่ม ตลอดจนการอธิ บ ายจุดดีและจุดที่ต้องปรับ ปรุ งแก้ ไข
หลักสูตร
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ มีจุดเด่นที่การศึกษาวิเคราะห์ สิ่ง
กาหนดหลักสูตร ได้ แก่ การศึกษาสังคม การศึกษาผู้เรี ยน การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ปรัชญา
สังคม และปรัชญาการศึกษา แล้ วนามากาหนดเป็ นจุดมุ่งหมายการศึกษาชัว่ คราว จากนัน้ ใช้ ทฤษฎี
การเรียนรู้ ปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา มากลัน่ กรองจุดมุง่ หมายการศึกษาอีกครัง้ จนกระทัง่
ได้ จุดมุ่งหมายการศึกษาที่แท้ จริ ง ทัง้ นีเ้ ป็ น เนื่องจากไทเลอร์ ให้ ความสาคัญกับจุดมุ่งหมายการศึกษา
เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาหลักสูตร และเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่การคัดเลือก
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้
ต่อไป แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย 5

การศึกษาผู้เรียน

การศึกษาสังคม
การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ

จุดมุ่งหมาย (ชัว่ คราว)

ปรัชญาสังคม

กลัน่ กรอง

ปรัชญาการศึกษา

ทฤษฎีการเรียนรู้
ข้ อมูลสาหรับการกลัน่ กรอง
จุดมุ่งหมายชั่วคราว
เป็ นจุดมุ่งหมายที่แท้ จริง

ปรัชญาสังคม
ปรัชญาการศึกษา

จุดมุ่งหมายการศึกษา
ประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมและประสบการณ์
การประเมินผล

แผนภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (ปรับปรุงจาก วิชยั วงษ์ ใหญ่. 2554: 44)
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2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Hilda Taba)
ทาบา (Taba) ได้ เ ขี ย นหนัง สื อ ชื่ อ “Curriculum Development: Theory and Practice”
เมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยได้ นาเสนอสาระสาคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนไว้ อย่าง
เป็ น ระบบ โดยที่ ท าบาได้ น าเสนอสาระสาคัญ เกี่ ย วกับ ข้ อมูลพื น้ ฐานสาหรับ การพัฒนาหลัก สูต ร
กระบวนการวางแผนหลัก สูต ร การออกแบบหลัก สูตร การออกแบบหลัก สูต ร และยุท ธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การศึก ษาข้ อมูลพืน้ ฐานสาหรับ การพัฒนาหลักสูตร เป็ น การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น
บทบาทหน้ าที่ของโรงเรียน การวิเคราะห์สงั คม การวิเคราะห์วฒ
ั นธรรม การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรี ยนรู้
พัฒนาการทางสติปัญญา การถ่ายโยงการเรียนรู้ การเรี ยนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็ นต้ น สาหรับ
การวางแผนหลัก สูต ร ทาบาได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับ ความเป็ น ระบบ (system approach) ที่ จ าเป็ น
สาหรับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้ วย การกาหนดเป้าประสงค์ทางการศึกษา การวินิจฉัยปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตร การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดระบบเนื ้อหาสาระ และ
กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการใช้ หลักสูตร และการพัฒนาหน่วยการเรียนการสอน (Teaching
– Learning Unit)
สาหรับ การออกแบบหลักสูตร มีป ระเด็นสาคัญประกอบด้ วย รู ป แบบหลั กสูตรประเภท
ต่างๆ และกรอบความคิ ด รวบยอดสาหรับ การพัฒนาหลัก สูตร และยุท ธศาสตร์ ก ารเปลี่ย นแปลง
หลักสูตร มีจดุ เน้ นสาคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยทีมทางานหรือคณะกรรมการ
ทาบามี แ นวคิ ด ว่า หลัก สูต ร คื อ แผนส าหรั บ การเรี ย นรู้ (plan for learning) ที่ จ ะเป็ น
เครื่ องมือสาหรับการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยทาบาได้ เสนอขันตอนการพั
้
ฒนา
หลักสูตรไว้ 7 ขันตอน
้
ดังนี ้ (Taba. 1962: 12)
1. การวิเคราะห์ความต้ องการ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
3. การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ
4. การจัดระบบเนื ้อหาสาระ
5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
6. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้
7. การประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้
ว่าบรรลุจดุ มุง่ หมายหรือไม่ โดยการกาหนดสิ่งที่ต้องประเมินและวิธีการประเมิน
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทัง้ 7 ขันตอนของทาบา
้
สามารถแสดงเป็ นกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี ้

การศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นของผู้เรียนและสังคม เช่น
บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษา / สังคม / วัฒนธรรม / ทฤษฎีการเรี ยนรู้ / พัฒนาการ /
การถ่ายโยงการเรี ยนรู้ / การเรี ยนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม / การขยายการเรี ยนรู้ / ธรรมชาติของความรู้

การกาหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์

การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ

การจัดลาดับเนื ้อหาสาระ

การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้

การประเมินผล (กาหนดสิง่ ที่ประเมินและวิธีการประเมิน)

แผนภาพ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (ปรับปรุงจาก วิชยั วงษ์ ใหญ่. 2554: 50)
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ทาบาระบุว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) วัตถุประสงค์ (objectives)
2) เนื อ้ หาสาระ (subject matter) 3) การจัด การเรี ย นการสอน (method and organization) และ
4) การประเมิ น ผล (evaluation) (Taba. 1962: 422 – 424) โดยที่ จุด เน้ นของการพัฒ นาหลัก สูตร
มี 5 ประการ ดังนี ้ 1) ความสมดุลของแต่ละองค์ประกอบ 2) ความสอดคล้ องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
3) มีห ลัก การและเหตุผล (rationale) หรื อทฤษฎีรองรั บ 4) การก าหนดเนื อ้ หาสาระและกิ จ กรรม
ที่ตอบสนองประสบการณ์การเรียนรู้ และ 5) ความเหมาะสมของเนื ้อหาสาระและกิจกรรมกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตร ทัง้ 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของทาบา
(Taba. 1962: 424 – 426) แสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์

เนื ้อหาสาระ

การจัดการเรียนการสอน

การประเมินผล

แผนภาพ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ เนื ้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
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จากแผนภาพแสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตร ทัง้ 4 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์
กันในเชิงเหตุผล 6 คู่ดงั นี ้ 1) วัตถุประสงค์กับเนือ้ หาสาระ 2) วัตถุประสงค์กับการจัดเรี ยนการสอน
3) วัตถุประสงค์กบั การประเมินผล 4) เนือ้ หาสาระกับการจัดการเรียนการสอน5) เนือ้ หาสาระกับการ
ประเมินผล และ 6) การจัดการเรียนการสอนกับการประเมินผล
หลักการออกแบบหลักสูตรของทาบา มีสาระสาคัญ 3 ประการที่ต้องนามาพิจารณา ได้ แก่
1) ขอบเขต (scope) เนื ้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 2) การจัด
เรี ย งลาดับ (sequence) เนื อ้ หาสาระและประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้ที่ มีความต่อเนื่องและเป็ นระบบ
3) การบูรณาการ (integrated) เนื อ้ หาสาระกับ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ สอดคล้ องกับ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน
ส าหรั บ รู ป แบบการออกแบบหลัก สูต รของทาบา ( A Model for Curriculum Design)
แบ่งออกเป็ น 4 ระบบ ได้ แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ 3) การจัดลาดับ
เนื อ้ หาสาระ และ 4) การจัด ลาดับ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยแต่ล ะระบบมีความเชื่ อมโยงกัน
ดังแผนภาพต่อไปนี ้ (Taba. 1962: 438)
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วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
กาหนดโดยการพิจารณาจาก
1. วัฒนธรรม และความต้ องการ
ของสังคมและผู้เรี ยน
2. กระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
และหลักการเรี ยนรู้
3. ธรรมชาติขององค์ความรู้
4. อุดมการณ์ประชาธิปไตย

จัดกลุม่ จาแนกได้ โดย
1. ประเภทของพฤติกรรม
2. ขอบข่ายเนื ้อหาสาระ
3. ความต้ องการจาเป็ น
4. อื่นๆ

ระดับของวัตถุประสงค์
1. ระดับทัว่ ไปในภาพรวม
2. ระดับสถานศึกษา
3. ระดับการเรี ยนการสอน

การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ
กาหนดโดยพิจารณาจาก
1. ธรรมชาติของความรู้
2. พัฒนาการของผู้เรี ยน
3. การเรี ยนรู้
4. ผู้เรี ยน

ลักษณะการจัด
1. เน้ นเนื ้อหาสาระ
2. เน้ นกิจกรรม
และประสบการณ์
การเรี ยนรู้

ได้ รับอิทธิพลจาก
1. สถานศึกษา การบริ หาร
ทรัพยากร
2. หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา

การจัดลาดับเนื ้อหาสาระ

กาหนดโดยความต้ องการด้ าน
1. ความต่อเนื่องของการเรี ยนรู้
2. การบูรณาการการเรี ยนรู้

รู ปแบบหลักสูตร
1. รายวิชา
2. หมวดวิชา
3. ความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ
4. กิจกรรมของผู้เรี ยน
5. การคิด

ได้ รับอิทธิพลจาก
1. สถานศึกษา
2. การบริ หารบุคคล
3. ความรับผิดชอบ
ต่อการเรี ยนรู้
ของบุคลากร

การจัดลาดับประสบการณ์การเรี ยนรู้
กาหนดโดยพิจารณาจาก
1. ความต้ องการด้ านขอบเขต
ของการเรี ยนรู้
2. ความต้ องการด้ านความต่อเนื่อง
ของการเรี ยนรู้

ลักษณะการจัด
1. ขอบเขตและลาดับ
ของเนื ้อหาสาระ
2. ขอบเขตและลาดับของ
กระบวนการทางสมอง

แผนภาพ 4 รูปแบบการออกแบบหลักสูตรของทาบา

ได้ รับอิทธิพลจาก
1. รู ปแบบการจัดหลักสูตร
2. หลักสาคัญของการจัด
หลักสูตร
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์
(Saylor & Alexander)
จุด เน้ นการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์ และอาเล็ก ซานเดอร์ คือ ความเป็ น
ระบบ (curriculum as a system) ได้ แก่ 1) ปั จจัยนาเข้ า คือ ผู้เรี ยน 2) กระบวนการ คือ การวางแผน
หลักสูตร การใช้ หลักสูตร และการประเมินผล 3) ผลผลิต คือ คุณภาพผู้เรี ยน ดังแผนภาพดังต่อไปนี ้
(Saylor & Alexander. 1974: 22)
ปั จจัยนาเข้ า

ผู้เรียน

หลักสูตร
การวางแผน การนาไปใช้ การประเมินผล

ผลผลิต
คุณภาพผู้เรียน

แผนภาพ 5 ความคิดรวบยอดระบบหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์
จากแผนภาพข้ างต้ น เซเลอร์ และอาเล็ก ซานเดอร์ ได้ น ามาขยายรายละเอีย ดเป็ นการ
พัฒนาหลักสูตร โดยได้ แสดงให้ เห็นว่าระบบการพัฒนาหลักสูตร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการได้ แก่
ปัจจัยนาเข้ า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)
1) ปั จจัยนาเข้ า หมายถึง ผู้เรี ยนที่รับเข้ าการศึกษาในหลักสูตรซึ่งมีความแตกต่าง
กันระหว่างบุคคล (individual different)
2) การกาหนดขอบข่ายเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งต้ องพิจารณา
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้ องร่วมด้ วย ได้ แก่ องค์ความรู้ เป้าหมายของสังคม ระบบคุณค่า ความต้ องการ
ของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้
3) การสัง เคราะห์ เ ป็ น เป้ า ประสงค์ แ ละวัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต รที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง นาไปสูก่ ารออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
4) การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร จนกระทั่งได้ ผลผลิต คือคุณภาพของผู้เรี ยน แสดงได้ ดงั แผนภาพ
ต่อไปนี ้

12 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย

ผู้เรียน
(ปั จจัยนาเข้ า)

องค์ความรู้
เป้าหมายของสังคม
และระบบคุณค่า
ความต้ องการ
ของผู้เรียน

นาไปสู่

ขอบข่ายเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์

ปั จจัยภายนอก

กระบวนการเรียนรู้
การสังเคราะห์
เป็ นเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์

การออกแบบหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
(กระบวนการ)
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

คุณภาพของผู้เรียน
(ผลผลิต)

แผนภาพ 6 ระบบหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์ (ปรับปรุงจาก Saylor & Alexander.
1974: 23)
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สาหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์ ประกอบด้ วยระบบ
หลัก 3 ระบบ ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พื น้ ฐานที่ เ ป็ น ปั จ จัย ภายนอกเพื่ อ น าไปสู่ก ารก าหนด
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งผลไปที่การวางแผน และการออกแบบหลักสูตร การนา
หลัก สูตรไปปฏิบัติ การประเมิน หลัก สูตร และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ไปสู่ก ารปรับ ปรุ งและพัฒนา
หลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี ้
วิ เคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่เป็ นปั จจัยภายนอก

กาหนด
- เป้าประสงค์ของหลักสูตร
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตร
2. วางแผนการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
การออกแบบหลักสูตร
ออกแบบหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร

การนาหลักสูตรไปปฏิ บตั ิ
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การเลือกใช้ สอื่ แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
การประเมินผลการเรี ยนรู้

การประเมิ นหลักสูตร
ผู้สอนประเมินความก้ าวหน้ า
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
และประเมินการใช้ หลักสูตร
โดยคณะกรรมการ
นาผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ข้ อมูลย้ อนกลับ

แผนภาพ 7 กระบวนการวางแผนพัฒนาหลักสูตร (ปรับปรุงจาก Saylor & Alexander. 1974: 27)
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นอกจากการนาเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยทัว่ ไปดังที่กล่าวมาแล้ ว เซเลอร์ และ
อาเล็กซานเดอร์ ยังได้ นาเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติไว้ อีกด้ วย ดังแผนภาพต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ

การวางแผนพัฒนาหลักสูตรและสิ่งสนั บสนุน
ลักษณะของหลักสูตร

1. นักวิชาการกาหนด

1. โครงสร้ างหลักสูตร
2. รูปแบบและลาดับการนาเสนอเนื ้อหาสาระ
วัสดุหลักสูตร
2. นักวิชาการร่วมกับ
นักปฏิบตั ิการทางการศึกษา
เตรียมการเกี่ยวกับ

1.
2.
3.
4.

ตารา คู่มือ เอกสารแนะนา
โสตทัศนูปกรณ์
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สือ่ การเรี ยนรู้ต่างๆ

กระบวนการใช้ หลักสูตร
3. ผู้สอนนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิ

4. สถานศึกษา
องค์กรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร

1.
2.
3.
4.

การพัฒนาครู ระหว่างการใช้ หลักสูตร
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
การพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้เพิ่มเติม
การปรับปรุ งและพัฒนา
การประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร

1. ลักษณะของหลักสูตรที่ใช้
2. สิง่ สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและการเรียนรู้
3. กระบวนการใช้ หลักสูตร

แผนภาพ 8 การวางแผนโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ (ปรับปรุงจาก Saylor & Alexander.
1974: 73 )
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4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Peter F. Oliva)
รู ป แบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา มีความเป็ น ระบบที่ ชัดเจนมาก ครอบคลุมการ
พัฒ นาหลัก สูต รทัง้ ระบบ รวมทัง้ ระบบการเรี ย นการสอนที่ อ ยู่ภ ายในระบบการพัฒนาหลัก สูตร
มีลกั ษณะเด่นดังต่อไปนี ้
1) เป็ น รู ป แบบที่ มี ค วามเป็ น ระบบและสะท้ อ นรายละเอี ย ดระบบการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
2) ระบบการประเมินผลในรูปแบบสะท้ อนการประเมินการจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมินหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้ องกัน
3) สะท้ อนความเชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
ชัดเจน
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ 1) ระบบการ
วางแผนและออกแบบหลักสูตร และ 2) ระบบการใช้ หลักสูตร และ 3) ระบบการประเมินหลักสูตร
สาหรับ ระบบการวางแผนและออกแบบหลักสูตร ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความ
ต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม สังเคราะห์ร่วมกันแล้ วก าหนดเป็ นเป้ าหมายของการศึกษาที่ส ะท้ อน
ปรั ช ญาการศึก ษา แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รับ มาก าหนดความต้ อ งการของผู้เ รี ย น สัง คม และเนื อ้ หา
แล้ ว สัง เคราะห์ เ ป็ น จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร เมื่ อ ได้ จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต รแล้ วจึ ง ก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร
ส่วนระบบการจัดการเรี ยนการสอน (เป็ นระบบย่อยอยู่ภายในระบบการการวางแผนและ
ออกแบบหลัก สูต ร) ประกอบด้ ว ย การก าหนดจุด มุ่ง หมายของการเรี ย นการสอน การก าหนด
วัต ถุป ระสงค์ ข องการเรี ย นการสอน การคัด เลื อ กยุท ธศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน การคัด เลื อ ก
แนวทางการประเมินผล การจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกเทคนิคการประเมินผล การประเมินผล
การเรียนการสอน เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงจุดมุง่ หมายของการเรียนการสอน และในขันตอน
้
สุดท้ ายคือการประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงเป้าประสงค์ของหลักสูตร
ซึ่งจะนาไปสูก่ ารปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร จุดมุง่ หมายการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์การเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการเรี ยนการสอนอย่าง
เป็ นระบบต่อไป รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา แสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้ (Oliva. 2009: 138)

16 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย

วิเคราะห์
ความต้ องการ
ของผู้เรียน
วิเคราะห์
ความต้ องการ
ของสังคม

ศึกษา
ความต้ องการ
ของผู้เรียน

กาหนดกรอบ
เป้าประสงค์
ที่สอดคล้ องกับ
ปรัชญาการศึกษา

ศึกษา
ความต้ องการ
ของสังคม
ศึกษา
ความต้ องการ
ด้ านเนื ้อหา

คัดเลือก
แนวทาง
การประเมินผล

คัดเลือก
ยุทธศาสตร์
การเรี ยน
การสอน

กาหนด
วัตถุประสงค์
ของการเรียน
การสอน

กาหนด
เป้าประสงค์
ของการเรียน
การสอน

การจัด
การเรี ยน
การสอน

คัดเลือก
เทคนิค
การประเมินผล

ประเมินผล
การเรี ยน
การสอน

การประเมิน
หลักสูตร
และปรับปรุง
แก้ ไข

กาหนด
เป้าประสงค์
ของหลักสูตร

กาหนด
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

กาหนด
รูปแบบ
ของหลักสูตร

แผนภาพ 9 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (ปรับปรุงจาก Oliva. 2009: 138)
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5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษ์ ใหญ่
วิชยั วงษ์ ใหญ่ ได้ สรุปแนวคิดและขันตอนกระบวนการพั
้
ฒนาหลักสูตรดังนี ้ (วิชยั วงษ์ ใหญ่.
2554: 57 - 58)
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกาหนดจุดมุ่งหมาย หลัก การและโครงสร้ างและการ
ออกแบบหลัก สูต รขึน้ มา โดยอาศัย ข้ อมูลจากสภาพปั ญ หาและความต้ องการของสังคมปั จ จุบัน
โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสม่าเสมอ
2. ยกร่างเนือ้ หาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรี ยน และแต่ละรายวิชา
โดยปรึกษาหารื อจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขาวิช าเป็ น ผู้ก าหนดผลการเรี ย นรู้ จุดประสงค์เ ชิ งพฤติก รรม หรื อจุดประสงค์ก ารเรี ยนรู้
วางแผนการสอน ทาบัน ทึก การสอน ผลิตสื่อการสอน จัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่มหรื อ
รายบุคคล
3. นาหลักสูตรที่พฒ
ั นาได้ แล้ วไปทดลองใช้ ในสถานศึกษานาร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้
หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกาหนดไว้ ถ้ ามีข้อบกพร่องก็ทาการแก้ ไข ปรับปรุง
โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา
4. อบรมผู้สอน ผู้บ ริ ห ารทุก ระดับ และบุคลากรทางการศึก ษาให้ เ ข้ าใจหลัก สูตรใหม่
เพื่อจะได้ ใช้ หลักสูตรใหม่ให้ ถกู ต้ องเหมาะสม ตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์
หลักสูตรให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบ
5. น าหลัก สูต รไปปฏิบัติ ก ารสอนที่ สถานศึก ษาก่ อนประการใช้ ห ลัก สูตร สนับ สนุน ให้
ผู้บริหารและผู้สอนนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิให้ เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป กิจกรรมการใช้ หลักสูตร
ใหม่มี 4 ประการคือ
5.1 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ จัดทาวัสดุหลักสูตร ได้ แก่ เอกสารหลักสูตร
สื่อและอุปกรณ์การสอนที่จาเป็ นที่จะต้ องใช้ ประกอบการเรียนการสอน
5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่างๆ เริ่มตังแต่
้
อบรมผู้สอน และบุค ลากรฝ่ ายสนับ สนุน การใช้ ห ลัก สูตร จัดห้ องสมุด ห้ องเรี ย น ห้ องปฏิบัติก าร
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทังจั
้ ดงบประมาณสนับสนุนการบริหารหลักสูตร
5.3 การสอน เป็ นหน้ าที่ของผู้สอนประจาการทั่วไปที่จะต้ องดาเนินการจัดการเรี ย น
การสอนให้ ประสบความสาเร็จ ตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
5.4 การประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ทราบข้ อ บกพร่ อ งของหลัก สูตร แล้ ว ด าเนิ น การแก้ ไข
ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และการประเมินผล
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หลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ได้ แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผลการนาหลักสูตรไป
ปฏิบตั ิ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประเมินผลการใช้ หลักสูตรในการประเมินผลหลักสูตรนันจะต้
้
อง
ประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบและต่อ เนื่ อ ง เพราะว่า ทุก สิ่ ง ทุก อย่ า งในสัง คมปั จ จุบัน ย่ อ มมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง สัง คม วัฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครื่ องมือสื่อสาร เครื่ องอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชี พแต่ละสาขาวิช า ก็ มีก ารเปลี่ย นแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รู ป แบบการพัฒนา
หลักสูตรสรุปเป็ นแผนภาพต่อไปนี ้ (วิชยั วงษ์ ใหญ่. 2554: 59)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
กาหนดจุดมุ่งหมายหลักการ
และโครงสร้ างของหลักสูตร

ยกร่างเนื ้อหาสาระ วางแผนการสอน
สร้ างสือ่ การเรียน และคู่มือผู้สอน

สภาพปั ญหา
และความต้ องการของสังคม

กลุม่

รายวิชา

ผลการเรียนรู้

ทดลองใช้ และแก้ ไขปรับปรุง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา / เสนอข้ อคิดเห็น

อบรมผู้สอนเพื่อใช้ หลักสูตร

หน่วย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
หรือจุดประสงค์การเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และสือ่
กิจกรรมการเรียน

การปฏิบตั ิการสอน
การบริหารและบริการหลักสูตร

กลุม่

การประเมินผล

แผนภาพ 10 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของ วิชยั วงษ์ ใหญ่

รายบุคคล
การประเมินผล
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6. การสังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่ วมสมัย
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ มีจดุ เด่นอยู่ที่การศึกษาวิเคราะห์บริ บทที่เกี่ยวข้ อง
แล้ วน ามาก าหนดเป็ น จุดมุ่งหมายการศึกษาชั่วคราว แล้ วใช้ ท ฤษฎีก ารเรี ย นรู้ ปรัช ญาสังคมและ
ปรัช ญาการศึก ษา มากลั่น กรองจุด มุ่ง หมายการศึกษาอีก ครัง้ จนกระทั่งได้ จุดมุ่งหมายการศึกษา
ที่ แท้ จ ริ ง เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาได้ แล้ ว จึงน าไปสู่ก ารคัดเลือกประสบการณ์การศึกษา
การจัดประสบการณ์การศึกษา และการประเมินผลการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพ
รูปแบบการออกแบบหลักสูตรของทาบา แบ่งออกเป็ น 4 ระบบ ได้ แก่ 1) วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 2) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 3) การจัดระบบหรือรูปแบบของหลักสูตร 4) ขอบเขต
และการจัดเรี ยงลาดับประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้ โดยที่แต่ละระบบ มีความเชื่อมโยงกัน มี 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้ องการ 2) การกาหนดวัตถุประสงค์ 3) การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ 4) การ
จัดระบบเนื ้อหาสาระ 5) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ 7) การประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกิ จกรรมและประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้ว่าบรรลุ
หรือไม่ โดยการกาหนดสิ่งที่ต้องประเมินและวิธีการประเมิน
รู ป แบบการพั ฒ นาหลัก สูต รของเซเลอร์ แ ละอาเล็ ก ซานเดอร์ มี ค วามเป็ นระบบ
ประกอบด้ วยระบบหลัก 3 ระบบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานที่เป็ นปั จจัยภายนอก เพื่อนาไปสู่
การก าหนดเป้าประสงค์ และวัต ถุประสงค์ของหลัก สูตร ส่งผลไปที่ ก ารวางแผน และการออกแบบ
หลักสูตร การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ การประเมินหลักสูตร และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ 1) ระบบการ
วางแผนและออกแบบหลักสูตร และ 2) ระบบการใช้ หลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยการ
วางแผนและออกแบบหลักสูตร ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม
สังเคราะห์ร่วมกันแล้ วกาหนดเป็ นเป้าหมายของการศึกษาที่สะท้ อนปรัชญาการศึกษา แล้ วนาข้ อมูลที่
ได้ รับ มาก าหนดความต้ องการของผู้เ รี ยน สังคม และเนื อ้ หา แล้ วสังเคราะห์ เ ป็ น เป้ าประสงค์ ของ
หลัก สูตร เมื่อได้ เ ป้ าประสงค์ ของหลัก สูตรแล้ วจึงก าหนดวัตถุป ระสงค์ของหลัก สูต ร รู ป แบบของ
หลักสูตร เป้าประสงค์ของการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน แนวทางการประเมินผล การ
จัดการเรี ยนการสอน การคัดเลือกเทคนิคการประเมินผล การประเมินผลการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินหลักสูตร

20 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชยั วงษ์ ใหญ่ มุง่ เน้ นบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้ องกับ สภาพปั ญหาและความต้ องการของสังคม
การยกร่างเนื ้อหาสาระแต่ละกลุม่ ประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน โดยปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญ
การนาหลักสูตรที่พัฒนาได้ แล้ วไปทดลองใช้ ในสถานศึกษานาร่อง การเตรี ยมความพร้ อมด้ านผู้สอน
ผู้บริ หารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้ เ ข้ าใจหลักสูตรใหม่ จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
และประเมินผลเป็ นกลุม่ หรือรายบุคคล
จากการน าเสนอรู ป แบบการพัฒนาหลัก สูตรของนัก วิชาการดังกล่าว น ามาสังเคราะห์
จุดเน้ นและขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตร ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 จุดเน้ นและขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตร
นักวิชาการ

จุดเน้ นของการพัฒนาหลักสูตร

ไทเลอร์

หลักการของไทเลอร์ 4 ประการ

ทาบา

การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
หน่วยการเรียนการสอน
ที่สอดคล้ องกับหลักสูตร

เซเลอร์ และ
อาเล็กซานเดอร์

การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ

ขั ้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

การศึกษาวิเคราะห์บริบท
การกาหนดจุดมุ่งหมายชัว่ คราว
การกลัน่ กรองจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
การกาหนดจุดมุ่งหมายที่แท้ จริง
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์
การประเมินผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ความต้ องการ
การกาหนดวัตถุประสงค์
การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ
การจัดระบบเนื ้อหาสาระ
การคัดเลือกประสบการณ์ การเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
การกาหนดเป้าประสงค์
การออกแบบหลักสูตร
การนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
การประเมินหลักสูตร
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ตาราง 1 (ต่อ)
นักวิชาการ

จุดเน้ นของการพัฒนาหลักสูตร

โอลิวา

การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนเชิงระบบ

วิชยั วงษ์ ใหญ่

การพัฒนาหลักสูตร
โดยคณะกรรมการ

ขั ้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
1. การวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยน
สังคม และกาหนดเป้าประสงค์
ของการศึกษา
2. การวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยน
สังคม เนื ้อหาสาระ และกาหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. การกาหนดรูปแบบของหลักสูตร
5. การนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
6. การประเมินหลักสูตร
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ
โครงสร้ าง และการออกแบบหลักสูตร
2. การยกร่ างเนื ้อหาสาระและกิจกรรม
3. การทดลองใช้ นาร่อง
4. การเตรียมความพร้ อมบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5. การนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
6. การประเมินผล

จากการวิเ คราะห์ จุด เน้ นและขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตร จะพบว่ารู ป แบบการพัฒนา
หลักสูตรของนักวิชาการทัง้ 4 คน มีจุดเน้ นร่วมกันคือ ความเป็ นระบบของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเมื่อ
สังเคราะห์ แนวคิ ด การพัฒนาหลัก สูตรของนัก วิชาการทัง้ 4 คนดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ ได้ ว่า
การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้ วยระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน 3 ระบบ ได้ แก่ ระบบการออกแบบหลักสูตร
ระบบการน าหลัก สูต รไปปฏิบัติ และระบบการประเมิน หลัก สูตร สาหรับ ขัน้ ตอนของการพัฒ นา
หลักสูตร จากการสังเคราะห์พบว่า มีลกั ษณะร่วมกันคือ 1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการ
พัฒนาหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ และ 4) การประเมิน
หลักสูตร
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ขันตอนของการพั
้
ฒนาหลักสูตร
มีลกั ษณะร่วมกันคือ
1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน
2) การออกแบบหลักสูตร
3) การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ
4) การประเมินหลักสูตร
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