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รูปแบบการพฒันาหลักสูตรร่วมสมัย 
 
 ในแวดวงวิชาการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนรู้ มีนักวิชาการท่ีศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ทางด้านการพัฒนาหลกัสตูรจนท่ีเป็นท่ียอมรับหลายคน เช่น ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ทาบา (Hilda 
Taba) เซเลอร์และอาเล็กซานเดอร์ (J. Galen Saylor & William M. Alexander) โอลิวา (Peter F. 
Oliva) เป็นต้น นักวิชาการทัง้หลายเหล่านีไ้ด้พฒันารูปแบบการพฒันาหลกัสตูรขึน้บนพืน้ฐานความรู้
และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน และได้ถูกใช้เป็นแม่แบบส าหรับการพัฒนาหลักสูตร            
ของนกัวิชาการรุ่นหลงัตอ่มา  
 รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรร่วมสมยั (contemporary curriculum development model) 
หมายถึง แบบแผนขัน้ตอนกระบวนการพฒันาหลกัสตูรท่ีเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และได้รับการ
น ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลกัสตูรตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจบุัน เป็นสิ่งส าคญัส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรทุกประเภทและระดับการศึกษา เปรียบเสมือนแผนท่ีของการด าเนินการพัฒนา
หลกัสตูรและการเรียนการสอน  

  
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) 
 
 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ มีแนวคิดหลกัท่ีส าคญั คือ  “เป้าหมายและวิธีการ” 
(ends  and  mean approach) และจากแนวคิดดงักลา่วท าให้ไทเลอร์ได้น าเสนอ หลกัการและเหตผุล
ส าหรับการสร้างสตูร เรียกว่า “Tyler’s rationale” ซึ่งใช้เป็นหลกัการส าหรับการพฒันาหลกัสตูร ดงันี ้
(Tyler. 1949: 1) 
  1.  จดุมุง่หมายทางการศกึษาท่ีโรงเรียนควรบรรลคุืออะไร  
  2.  มีประสบการณ์ทางการศกึษาอะไรท่ีสามารถท าให้บรรลจุดุมุง่หมาย 
  3.  ประสบการณ์ทางการศกึษาเหลา่นีส้ามารถจดัให้มีประสิทธิภาพอย่างไร  
  4.  เราจะสามารถทราบได้อย่างไรวา่บรรลจุดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ 
 
 ไทเลอร์ระบุว่านักพฒันาหลกัสตูรควรตอบค าถามทัง้ 4 ข้อนี ้ให้ชัดเจนตามล าดบั เพ่ือให้
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีชัดเจน          
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จะท าให้ง่ายในการคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอบสนองจดุมุ่งหมาย รวมทัง้ส่งผลต่อการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  
 การพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัและ
จ าเป็นส าหรับการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ได้แก่ การศึกษาผู้ เรียน การศึกษาสังคม 
การศกึษาแนวคิดของนกัวิชาการ ตลอดจนปรัชญาสงัคม และปรัชญาการศึกษา เพ่ือน ามาสงัเคราะห์
ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาชั่วคราว เมื่อได้จุดมุ่งหมายชั่วคราวแล้วยังต้องน าทฤษฎี               
การเรียนรู้ ปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา มากลั่นกรองจุดมุ่งหมายชั่วคราวนัน้ให้เป็น
จดุมุง่หมายทางการศกึษาท่ีแท้จริง  
 นอกจากนีไ้ทเลอร์ยงัได้ให้ความส าคญักบัการศึกษาผู้เรียนเป็นอย่างมาก และมีแนวคิด
ว่าการศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียน ทัง้ด้านการคิด การปฏิบัติ และด้านเจตคติ        
โดยระบุเหตผุลความจ าเป็นของการศึกษาความต้องการของผู้ เรียน ว่าผู้ เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
และชมุชน การทราบช่องวา่งระดบัพฒันาการของผู้เรียนในปัจจบุนักบัมาตรฐานทัว่ไปจะช่วยแนะแนว
ทางการก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาได้ถูกต้อง ส่วนวิธีการศึกษาความต้องการของผู้ เ รียน                  
การส ารวจความสนใจของผู้ เรียน มีหลากหลายวิธีการ เช่น การสมัภาษณ์ การสอบถาม การสงัเกต
พฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งการให้ความส าคญักบัการศกึษาความสนใจของผู้เรียนนี  ้สอดคล้องกบัแนวทาง
การศึกษาพิพัฒนาการนิยม (progressivism education) ท่ีมีจุดเน้นว่า การจัดการศึกษาท่ีดีต้อง          
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพผู้ เรียน          
การเรียนรู้เกิดจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้จากการประสบความส าเร็จ 
รวมทัง้มีสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนมีความสขุในการเรียนรู้ 
 ความซับซ้อนทางสังคมท่ีท าให้การด ารงชีวิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ น้อย่างรวดเร็ว         
และต่อเน่ือง จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีการพัฒนาหลกัสตูรจะต้องมีการศึกษาสังคม และน ามา
พิจารณาในการพฒันาหลกัสตูร เช่น สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลายทัง้ด้านเชือ้ชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม ความเช่ือ คา่นิยม นอกจากนีย้งัมีลกัษณะเป็นสงัคมเมือง สงัคมกึ่งเมือง สงัคมชนบท สงัคม
ท่ีเป็นอตุสาหกรรม สงัคมธรุกิจ สงัคมเกษตรกรรม และท่ีส าคญัคือ สงัคมผู้สงูอาย ุซึ่งความหลากหลาย
ต่างๆ เหล่านี ้จะต้องถูกน ามาวิเคราะห์และน ามาใช้ในการพัฒนาหลกัสตูร  เพ่ือให้หลกัสตูรมีความ
สอดคล้องกบับริบทของสงัคม  
 ส่วนการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ เก่ียวกับคณุภาพของผู้ เรียนจะช่วยให้นกัพฒันา
หลกัสตูรสามารถก าหนดจดุมุง่หมายทางการศกึษาได้เป็นอย่างดี การใช้ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ
เป็นวิธีการท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปส าหรับการก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร สว่นการศึกษาปรัชญาสังคม

และปรัชญาการศึกษาช่วยท าให้เห็นจดุเน้นและเป้าหมายของพฒันาคนและการจดัการศึกษาของ          
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แต่ละปรัชญา ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา ส่วนการศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้           
จะใช้ในการกลัน่กรองจดุมุง่หมายการศกึษาให้มีความเหมาะสมกบัธรรมชาติและศกัยภาพของผู้เรียน 
 ในด้านการเรียนรู้ ไทเลอร์ระบวุา่ประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) นัน้ไมไ่ด้
หมายถึงเนือ้หาสาระ (content) ท่ีอยู่ในหลกัสตูร หรือกิจกรรมท่ีผู้สอนให้ผู้ เรียนปฏิบัติ แต่การเรียนรู้
เป็นปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้ เรียนกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมท่ีผู้ สอนจัดขึน้ ดังนัน้
ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาคดัเลือกอย่างดีท่ีสดุซึ่งไทเลอร์ได้ระบุหลกัการไว้ดงันี ้
(Tyler. 1949: 65 – 81) 
  1. ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
  2. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจ 
  3. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิได้ 
  4. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้หลายอย่างอาจน าไปสูก่ารบรรลจุดุประสงค์
การเรียนรู้ข้อใดข้อหนึ่ง 
  5. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเดียวอาจน าไปสูก่ารบรรลจุดุประสงค์
การเรียนรู้หลายข้อ 
  6. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีจะสนับสนุนผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์             
ด้านตา่งๆ เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะการแสวงหาความรู้ เจตคติท่ีดีตอ่สงัคม ความสนใจ และแรงจงูใจ 
เป็นต้น 
 ไทเลอร์ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ว่าต้องมีความ
ต่อเน่ืองทัง้ในด้านเวลาตอ่เวลาและเนือ้หาตอ่เนือ้หาหรือเรียกว่า ความสมัพนัธ์แบบแนวตัง้ (vertical) 
และความสมัพนัธ์แบบแนวนอน (horizontal) (Tyler. 1949: 84) ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้(Tyler. 1949: 84 
- 86) 
  1. ความต่อเน่ือง (continuity) หมายถึง ความสมัพันธ์ในแนวตัง้ของการจดักิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ จากระดบัหนึ่งไปยงัอีกระดบัหนึ่งท่ีสงูขึน้  
  2. ล าดับ  (sequence)  มีความเ ก่ียวข้องกับเกณฑ์ความต่อเ น่ือง  หมายถึง 
ความสมัพันธ์แนวตัง้ของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ จากสิ่งท่ีไม่ซับซ้อนไปสู่สิ่งท่ีมี
ความซบัซ้อน 
  3. บูรณาการ (integration) หมายถึง ความสัมพันธ์แนวนอนของการจัดกิจกรรม 
และประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงความคิดรวบยอดตา่งๆ เข้าด้วยกนั 
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 ส าหรับการประเมินผล ไทเลอร์มีแนวคิดท่ีส าคญัว่าเป็นการตรวจสอบการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ว่าสามารถท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรหรือไม่       
ซึ่งการประเมินหลกัสตูรถือวา่เป็นสิ่งส าคญัมากของการพฒันาหลกัสตูร (Tyler. 1949: 104) 
 

 การประเมินผลในมมุมองของไทเลอร์ เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตวัผู้ เรียน   
การประเมินผลจึงควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายและมีความเหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีต้องการ
ประเมิน  โดยท่ีการประเมินผลมีขัน้ตอนดงันี ้ (Tyler. 1949: 110 – 125) 
  1. การก าหนดพฤติกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
  2. การก าหนดสถานการณ์สิ่งเร้าให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  3. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 
   4.1 ความเป็นปรนยั (objectivity)  
   4.2 ความถกูต้อง (validity) 
   4.3 ความเช่ือมัน่ (reliability) 
  5. การประเมินผลและน าผลการประเมินมาใช้ส าหรับการอธิบายผลการเรียนรู้             
ของผู้ เรียนทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ตลอดจนการอธิบายจุดดีและจุดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข
หลกัสตูร 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรของไทเลอร์ มีจุดเด่นท่ีการศึกษาวิเคราะห์สิ่ง
ก าหนดหลกัสตูร ได้แก่ การศึกษาสงัคม การศึกษาผู้ เรียน การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ปรัชญา
สงัคม และปรัชญาการศึกษา แล้วน ามาก าหนดเป็นจดุมุ่งหมายการศึกษาชัว่คราว จากนัน้ใช้ทฤษฎี     
การเรียนรู้ ปรัชญาสงัคม และปรัชญาการศกึษา มากลัน่กรองจดุมุง่หมายการศกึษาอีกครัง้ จนกระทัง่
ได้จุดมุ่งหมายการศกึษาท่ีแท้จริง ทัง้นีเ้ป็นเน่ืองจากไทเลอร์ให้ความส าคญักบัจดุมุ่งหมายการศกึษา          
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาหลกัสตูร และเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงไปสู่การคดัเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ตอ่ไป  แสดงรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ ได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพ 1 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์  (ปรับปรุงจาก  วิชยั วงษ์ใหญ่. 2554: 44) 

 

การศึกษาสงัคม 

 

การศึกษาผู้ เรียน 

 

การศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการ 

 

ปรัชญาสงัคม 

 

ปรัชญาการศกึษา 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 

ปรัชญาการศกึษา 

 

ปรัชญาสงัคม 

 

ข้อมลูส าหรับการกลัน่กรอง 
จดุมุ่งหมายชั่วคราว 
เป็นจดุมุ่งหมายที่แท้จริง 

 

จดุมุ่งหมาย (ชัว่คราว) 

กลัน่กรอง 

 

 

จดุมุ่งหมายการศกึษา 

 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 

 

การประเมินผล 
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2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Hilda Taba) 
 
 ทาบา (Taba) ได้เขียนหนังสือช่ือ “Curriculum Development: Theory and Practice”         
เมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยได้น าเสนอสาระส าคญัของการพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอนไว้อย่าง 
เป็นระบบ โดยท่ีทาบาได้น าเสนอสาระส าคัญเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร           
กระบวนการวางแผนหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร และยุทธศาสตร์                 
การเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร  
 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ เช่น 
บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน การวิเคราะห์สงัคม การวิเคราะห์วฒันธรรม การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ 
พฒันาการทางสติปัญญา การถ่ายโยงการเรียนรู้ การเรียนรู้ทางสงัคมและวฒันธรรม เป็นต้น ส าหรับ
การวางแผนหลักสูตร ทาบาได้ให้ความส าคัญกับความเป็นระบบ (system approach) ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาหลกัสตูร ประกอบด้วย การก าหนดเป้าประสงค์ทางการศึกษา การวินิจฉัยปัจจยั           
ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูร การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ การจดัระบบเนือ้หาสาระ และ
กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการใช้หลกัสตูร และการพฒันาหน่วยการเรียนการสอน (Teaching 
– Learning Unit)  
 ส าหรับการออกแบบหลักสูตร มีประเด็นส าคญัประกอบด้วย รูปแบบหลักสูตรประเภท
ต่างๆ และกรอบความคิดรวบยอดส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
หลกัสตูร มีจดุเน้นส าคญัอยู่ท่ีการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร โดยทีมท างานหรือคณะกรรมการ 
 

 ทาบามีแนวคิดว่าหลักสูตร คือ แผนส าหรับการเรียนรู้ (plan for learning) ท่ีจะเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม โดยทาบาได้เสนอขัน้ตอนการพฒันา
หลกัสตูรไว้  7  ขัน้ตอน ดงันี ้ (Taba. 1962: 12) 
  1.  การวิเคราะห์ความต้องการ   
  2. การก าหนดวตัถปุระสงค์   
  3. การคดัเลือกเนือ้หาสาระ   
  4. การจดัระบบเนือ้หาสาระ  
  5. การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้   
  6. การจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้   
  7. การประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
วา่บรรลจุดุมุง่หมายหรือไม ่โดยการก าหนดสิ่งท่ีต้องประเมินและวิธีการประเมิน  
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 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรทัง้ 7 ขัน้ตอนของทาบา สามารถแสดงเป็นกระบวนการพฒันา
หลกัสตูร ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 2 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของทาบา  (ปรับปรุงจาก  วิชยั วงษ์ใหญ่. 2554: 50) 
 
 
 

การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้ เรียนและสงัคม  เช่น 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา / สงัคม / วฒันธรรม / ทฤษฎีการเรียนรู้ / พฒันาการ /  

การถ่ายโยงการเรียนรู้ / การเรียนรู้ทางสงัคมและวฒันธรรม / การขยายการเรียนรู้ / ธรรมชาติของความรู้ 
 

 

การก าหนดเป้าประสงค์และวัตถปุระสงค์ 

 

การคัดเลอืกเนือ้หาสาระ 

 

การจัดล าดบัเนือ้หาสาระ 

 

การคัดเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

การประเมินผล (ก าหนดสิง่ที่ประเมินและวิธีการประเมิน) 
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 ทาบาระบุว่าหลกัสตูรมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วตัถุประสงค์ (objectives) 
2) เนือ้หาสาระ (subject matter) 3) การจัดการเรียนการสอน  (method and organization) และ        
4) การประเมินผล (evaluation) (Taba. 1962: 422 – 424) โดยท่ีจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตร              
มี 5 ประการ ดงันี ้1) ความสมดลุของแต่ละองค์ประกอบ 2) ความสอดคล้องเช่ือมโยงซึ่งกันและกนั    
3) มีหลักการและเหตุผล (rationale) หรือทฤษฎีรองรับ 4) การก าหนดเนือ้หาสาระและกิจกรรม                        
ท่ีตอบสนองประสบการณ์การเรียนรู้ และ 5) ความเหมาะสมของเนือ้หาสาระและกิจกรรมกบัธรรมชาติ
ของผู้เรียน   
  
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบของหลกัสตูร ทัง้ 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของทาบา
(Taba. 1962: 424 – 426) แสดงได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์  เนือ้หาสาระ  การจดัการเรียนการสอน   
  และการประเมินผล 
 
 
 
 
 

 

วตัถปุระสงค์ 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 

การประเมินผล 

 

เนือ้หาสาระ 
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 จากแผนภาพแสดงให้เห็นวา่องค์ประกอบของหลกัสตูร ทัง้ 4 องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์
กันในเชิงเหตผุล 6 คู่ดงันี ้1) วตัถุประสงค์กับเนือ้หาสาระ 2) วตัถุประสงค์กับการจัดเรียนการสอน          
3) วตัถุประสงค์กบัการประเมินผล 4) เนือ้หาสาระกบัการจดัการเรียนการสอน5) เนือ้หาสาระกบัการ
ประเมินผล  และ 6) การจดัการเรียนการสอนกบัการประเมินผล 
 

 หลกัการออกแบบหลกัสตูรของทาบา มีสาระส าคญั 3 ประการท่ีต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ 
1) ขอบเขต (scope) เนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกบัผู้ เรียน 2) การจดั
เรียงล าดับ (sequence) เนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความต่อเน่ืองและเป็นระบบ             
3) การบูรณาการ ( integrated) เนือ้หาสาระกับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ         
ของผู้เรียน 
 

 ส าหรับรูปแบบการออกแบบหลักสูตรของทาบา (A Model for Curriculum Design)           
แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 1) วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 2) การคดัเลือกเนือ้หาสาระ 3) การจดัล าดบั
เนือ้หาสาระ และ 4) การจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยแต่ละระบบมีความเช่ือมโยงกัน                  
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้ (Taba. 1962: 438) 
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แผนภาพ  4  รูปแบบการออกแบบหลกัสตูรของทาบา 
 

ก าหนดโดยพจิารณาจาก 
1. ความต้องการด้านขอบเขต 
    ของการเรียนรู้ 
2. ความต้องการด้านความต่อเน่ือง 
    ของการเรียนรู้ 

ลกัษณะการจดั 
1. ขอบเขตและล าดบั  
    ของเนือ้หาสาระ 
2. ขอบเขตและล าดบัของ 
    กระบวนการทางสมอง 

ได้รับอิทธิพลจาก 
1. รูปแบบการจดัหลกัสตูร 
2. หลกัส าคญัของการจดั 
    หลกัสตูร 

การจดัล าดบัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ก าหนดโดยความต้องการด้าน 
1. ความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ 
2. การบรูณาการการเรียนรู้ 

รูปแบบหลกัสตูร 
1. รายวชิา 
2. หมวดวชิา 
3. ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
4. กิจกรรมของผู้เรียน 
5. การคิด 

ได้รับอิทธิพลจาก 
1. สถานศึกษา 
2. การบริหารบคุคล 
3. ความรับผดิชอบ 
    ต่อการเรียนรู้ 
    ของบคุลากร 

การจดัล าดบัเนือ้หาสาระ 

ก าหนดโดยพจิารณาจาก 
1. ธรรมชาติของความรู้ 
2. พฒันาการของผู้เรียน 
3. การเรียนรู้ 
4. ผู้เรียน 
 

ลกัษณะการจดั 
1. เน้นเนือ้หาสาระ 
2. เน้นกิจกรรม 
    และประสบการณ์ 
    การเรียนรู้ 

ได้รับอิทธิพลจาก 
1. สถานศึกษา การบริหาร 
    ทรัพยากร 
2. หน่วยงานต่างๆ  
    ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา 

การคดัเลือกเนือ้หาสาระ 

ก าหนดโดยการพจิารณาจาก 
1. วฒันธรรม และความต้องการ 
    ของสงัคมและผู้เรียน 
2. กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
    และหลกัการเรียนรู้ 
3. ธรรมชาติขององค์ความรู้  
4. อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

จดักลุม่จ าแนกได้โดย 
1. ประเภทของพฤติกรรม 
2. ขอบข่ายเนือ้หาสาระ 
3. ความต้องการจ าเป็น 
4. อ่ืนๆ 

ระดบัของวตัถุประสงค์ 
1. ระดบัทัว่ไปในภาพรวม 
2. ระดบัสถานศึกษา 
3. ระดบัการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอาเล็กซานเดอร์   
   (Saylor & Alexander) 
 
 จุดเน้นการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์ คือ ความเป็น
ระบบ (curriculum as a system) ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า คือ ผู้ เรียน 2) กระบวนการ คือ การวางแผน
หลกัสตูร การใช้หลกัสตูร และการประเมินผล 3) ผลผลิต คือ คณุภาพผู้ เรียน ดงัแผนภาพดงัต่อไปนี ้ 
(Saylor & Alexander. 1974: 22) 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  5  ความคิดรวบยอดระบบหลกัสตูรของเซเลอร์ และอาเลก็ซานเดอร์   
 
 จากแผนภาพข้างต้น เซเลอร์และอาเล็กซานเดอร์ ได้น ามาขยายรายละเอียดเป็นการ
พัฒนาหลกัสตูร โดยได้แสดงให้เห็นวา่ระบบการพฒันาหลกัสตูร มีองค์ประกอบหลกั 3 ประการได้แก่ 
ปัจจยัน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 
 1)  ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ผู้ เรียนท่ีรับเข้าการศึกษาในหลกัสตูรซึ่งมีความแตกตา่ง
กนัระหวา่งบคุคล (individual different) 
 2)  การก าหนดขอบขา่ยเป้าประสงค์และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ซึ่งต้องพิจารณา
ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวข้องร่วมด้วย ได้แก่ องค์ความรู้ เป้าหมายของสงัคม ระบบคณุคา่ ความต้องการ
ของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้             
 3)  การสังเคราะห์ เป็นเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง น าไปสูก่ารออกแบบหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 4) การออกแบบหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร จนกระทั่งได้ผลผลิต คือคณุภาพของผู้ เรียน แสดงได้ดงัแผนภาพ
ตอ่ไปนี ้

 

ปัจจยัน าเข้า 

 

ผู้ เรียน 
หลกัสตูร 

การวางแผน  การน าไปใช้  การประเมินผล 
ผลผลิต 

คณุภาพผู้ เรียน 
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แผนภาพ  6  ระบบหลกัสตูรของเซเลอร์ และอาเลก็ซานเดอร์ (ปรับปรุงจาก Saylor & Alexander.  
   1974: 23) 
 

ผู้ เรียน 
(ปัจจยัน าเข้า) 

ปัจจยัภายนอก ขอบข่ายเป้าประสงค์ 
และวตัถปุระสงค์ 

องค์ความรู้ 

เป้าหมายของสงัคม 
และระบบคุณค่า 

ความต้องการ 
ของผู้ เรียน 

กระบวนการเรียนรู้ 

การสงัเคราะห์ 
เป็นเป้าประสงค์ 
และวตัถปุระสงค์ 

การออกแบบหลกัสตูร 
การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล 

(กระบวนการ) 

คณุภาพของผู้ เรียน 
(ผลผลิต) 

น าไปสู่ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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 ส าหรับรูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรของเซเลอร์และอาเล็กซานเดอร์  ประกอบด้วยระบบ
หลัก 3 ระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเป็นปัจจัยภายนอกเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
เป้าประสงค์และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ส่งผลไปท่ีการวางแผน และการออกแบบหลกัสตูร การน า
หลักสูตรไปปฏิบัติ การประเมินหลักสูตร และการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
หลกัสตูร  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  7  กระบวนการวางแผนพฒันาหลกัสตูร   (ปรับปรุงจาก Saylor & Alexander. 1974: 27) 

วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
ที่เป็นปัจจยัภายนอก 

ก าหนด 
- เป้าประสงค์ของหลกัสตูร 
- วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

การออกแบบหลกัสูตร 
 

ออกแบบหลกัสตูร 
ที่มีความเหมาะสม 
กบับริบทของสถานศกึษา 
ชมุชน  และสงัคม    
โดยคณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูร  

การวางแผนหลกัสตูร 
 

1.  วิเคราะห์ปัจจยัภายในที่มีอิทธิพลต่อหลกัสตูร 
2.  วางแผนการออกแบบหลกัสตูรที่ตอบสนองจดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

การน าหลกัสูตรไปปฏิบติั 
 

การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
การเลอืกใช้สือ่แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

การประเมินหลกัสูตร 
 

ผู้สอนประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
และประเมินการใช้หลกัสตูร
โดยคณะกรรมการ  
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
และพฒันาหลกัสตูรต่อไป 

 

ข้อมลูย้อนกลบั 
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 นอกจากการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรโดยทัว่ไปดงัท่ีกล่าวมาแล้ว เซเลอร์ และ 
อาเลก็ซานเดอร์ ยงัได้น าเสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรระดบัชาติไว้อีกด้วย ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  8  การวางแผนโครงการพฒันาหลกัสตูรระดบัชาติ  (ปรับปรุงจาก Saylor & Alexander.  
                     1974: 73 ) 

ลกัษณะของหลกัสตูร 
 

1.  โครงสร้างหลกัสตูร 
2.  รูปแบบและล าดบัการน าเสนอเนือ้หาสาระ 

วสัดหุลกัสตูร 
 

1.  ต ารา คู่มือ เอกสารแนะน า 
2.  โสตทศันปูกรณ์ 
3.  วสัด ุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ 
4.  สือ่การเรียนรู้ต่างๆ  

กระบวนการใช้หลกัสตูร 
 

1.  การพฒันาครูระหว่างการใช้หลกัสตูร 
2.  การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุ      
3.  การพฒันาสือ่การเรียนรู้เพิ่มเติม 
4.  การปรับปรุงและพฒันา 

การประเมินและปรับปรุงหลกัสตูร 
 

1.  ลกัษณะของหลกัสตูรที่ใช้ 
2.  สิง่สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
3.  กระบวนการใช้หลกัสตูร 

1.  นกัวิชาการก าหนด 

2.  นกัวิชาการร่วมกบั 
     นกัปฏิบติัการทางการศกึษา 
     เตรียมการเก่ียวกบั 

3.  ผู้สอนน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ 
      

4.  สถานศกึษา  
     องค์กรทางการศึกษา 
     และคณะกรรมการ 
     ประเมนิหลกัสตูร 

ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ การวางแผนพัฒนาหลักสูตรและสิ่งสนับสนุน 
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4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Peter F. Oliva) 
 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา มีความเป็นระบบท่ีชัดเจนมาก ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรทัง้ระบบ รวมทัง้ระบบการเรียนการสอนท่ีอยู่ภายในระบบการพัฒนาหลักสูตร                   
มีลกัษณะเดน่ดงัตอ่ไปนี ้ 
   1) เป็นรูปแบบท่ีมีความเป็นระบบและสะท้อนรายละเอียดระบบการพัฒนา
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนอย่างชดัเจน  
   2)  ระบบการประเมินผลในรูปแบบสะท้อนการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินหลกัสตูรท่ีมีความเก่ียวข้องกนั  
   3)  สะท้อนความเช่ือมโยงกันระหว่างการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
ชดัเจน 
 รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรของโอลิวา มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ 1) ระบบการ
วางแผนและออกแบบหลกัสตูร และ 2) ระบบการใช้หลกัสตูร และ 3) ระบบการประเมินหลกัสตูร  
 ส าหรับระบบการวางแผนและออกแบบหลักสูตร ให้ความส าคญักับการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ เรียนและสงัคม สงัเคราะห์ร่วมกันแล้วก าหนดเป็นเป้าหมายของการศึกษาท่ีสะท้อน
ปรัชญาการศึกษา แล้วน าข้อมูลท่ีได้รับมาก าหนดความต้องการของผู้ เรียน สังคม และเนือ้หา               
แล้วสังเคราะห์เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เมื่อได้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วจึงก าหนด
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร รูปแบบของหลกัสตูร  
 ส่วนระบบการจัดการเรียนการสอน (เป็นระบบย่อยอยู่ภายในระบบการการวางแผนและ
ออกแบบหลักสูตร) ประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การคัดเลือกยุทธศาสตร์การเ รียนการสอน การคัดเลือก                  
แนวทางการประเมินผล การจดัการเรียนการสอน การคดัเลือกเทคนิคการประเมินผล การประเมินผล
การเรียนการสอน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงจดุมุง่หมายของการเรียนการสอน และในขัน้ตอน 
 สดุท้ายคือการประเมินหลกัสตูร เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงเป้าประสงคข์องหลกัสตูร 
ซึ่งจะน าไปสูก่ารปรับปรุงวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร รูปแบบของหลกัสตูร จดุมุง่หมายการเรียนการสอน 
วตัถุประสงค์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบตอ่ไป รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของโอลิวา แสดงได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้(Oliva. 2009:  138) 
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แผนภาพ  9  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของโอลิวา  (ปรับปรุงจาก Oliva. 2009: 138) 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ 
ความต้องการ
ของผู้ เรียน 

วิเคราะห์ 
ความต้องการ
ของสงัคม 

 

ก าหนดกรอบ 
เป้าประสงค์ 
ที่สอดคล้องกบั 
ปรัชญาการศกึษา 

ศกึษา 
ความต้องการ
ของผู้ เรียน 

ศกึษา 
ความต้องการ
ของสงัคม 

ศกึษา 
ความต้องการ
ด้านเนือ้หา 

ก าหนด 
เป้าประสงค์ 
ของหลกัสตูร 

ก าหนด 
วตัถปุระสงค์ 
ของหลกัสตูร 

ก าหนด 
รูปแบบ 

ของหลกัสตูร 

ก าหนด 
เป้าประสงค์ 
ของการเรียน
การสอน 

ก าหนด 
วตัถปุระสงค์ 
ของการเรียน
การสอน 

คดัเลอืก 
ยทุธศาสตร์ 
การเรียน 
การสอน 

 

คดัเลอืก 
แนวทาง 

การประเมินผล 

 

การจัด 
การเรียน 
การสอน 

 

คดัเลอืก 
เทคนิค 

การประเมินผล 

 

ประเมินผล 
การเรียน 
การสอน 

การประเมิน 
หลกัสตูร 

และปรับปรุง 
แก้ไข 
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5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่ 
  
 วิชยั วงษ์ใหญ่ ได้สรุปแนวคิดและขัน้ตอนกระบวนการพฒันาหลกัสตูรดงันี ้(วิชยั วงษ์ใหญ่. 
2554: 57 - 58) 
 1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและการ
ออกแบบหลักสูตรขึน้มา โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน            
โดยปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญแตล่ะสาขาวิชาอย่างสม ่าเสมอ 
 2. ยกร่างเนือ้หาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา
โดยปรึกษาหารือจากผู้ เช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรร่วมกับผู้ เช่ียวชาญ       
แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ ก าหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้             
วางแผนการสอน ท าบันทึกการสอน ผลิตสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ
รายบคุคล 
 3. น าหลกัสตูรท่ีพฒันาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศกึษาน าร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้
หลกัสตูรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรก าหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ท าการแก้ไข ปรับปรุง 
โดยปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา 
 4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่              
เพ่ือจะได้ใช้หลกัสตูรใหมใ่ห้ถกูต้องเหมาะสม ตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 5. น าหลักสูตรไปปฏิบัติการสอนท่ีสถานศึกษาก่อนประการใช้หลักสูตร สนับสนุนให้
ผู้บริหารและผู้สอนน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ในสถานศกึษาตอ่ไป กิจกรรมการใช้หลกัสตูร
ใหมม่ี  4  ประการคือ 
  5.1 การแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน คือ จัดท าวสัดหุลกัสตูร ได้แก่ เอกสารหลกัสตูร      
สื่อและอปุกรณ์การสอนท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  5.2 ผู้บริหารจดัเตรียมสิ่งตา่งๆ เช่น บคุลากร วสัดหุลกัสตูร และบริการตา่งๆ เร่ิมตัง้แต่
อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร  จัดห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ           
แหลง่เรียนรู้  และสื่อการสอนทกุชนิด รวมทัง้จดังบประมาณสนบัสนนุการบริหารหลกัสตูร 
  5.3 การสอน เป็นหน้าท่ีของผู้สอนประจ าการทั่วไปท่ีจะต้องด าเนินการจัดการเรียน     
การสอนให้ประสบความส าเร็จ ตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
  5.4 การประเมินผล เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วด าเนินการแก้ ไข
ปรับปรุงตอ่ไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และการประเมินผล
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หลกัสตูร การประเมินผลหลกัสตูร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลกัสตูร ประเมินผลการน าหลกัสตูรไป
ปฏิบตัิ ประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน ประเมินผลการใช้หลกัสตูรในการประเมินผลหลกัสตูรนัน้จะต้อง
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบันย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รูปแบบการพัฒนา
หลกัสตูรสรุปเป็นแผนภาพตอ่ไปนี ้ (วิชยั วงษ์ใหญ่. 2554: 59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา / เสนอข้อคิดเห็น 

สภาพปัญหา 
และความต้องการของสงัคม 

กลุม่ รายวิชา หน่วย 

ผลการเรียนรู้ 

จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หรือจดุประสงค์การเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้และสือ่ 

กิจกรรมการเรียน 

กลุม่ รายบคุคล 

การประเมินผล 

 

การบริหารและบริการหลกัสตูร 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

ก าหนดจุดมุ่งหมายหลกัการ 
และโครงสร้างของหลกัสตูร 

ยกร่างเนือ้หาสาระ วางแผนการสอน 
สร้างสือ่การเรียน  และคู่มือผู้สอน 

ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 

อบรมผู้สอนเพื่อใช้หลกัสตูร 

การปฏิบตัิการสอน 

การประเมินผล 

แผนภาพ  10   รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรและการสอนของ วิชยั วงษ์ใหญ่  
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6. การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย 
 
 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ มีจดุเดน่อยู่ท่ีการศกึษาวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้อง          
แล้วน ามาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายการศึกษาชั่วคราว แล้วใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาสังคมและ
ปรัชญาการศึกษา มากลั่นกรองจุดมุ่งหมายการศึกษาอีกครัง้ จนกระทั่งได้จุดมุ่งหมายการศึกษา                
ท่ีแท้จริง เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาได้แล้ว จึงน าไปสู่การคดัเลือกประสบการณ์การศึกษา            
การจัดประสบการณ์การศึกษา และการประเมินผลการศกึษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสตูรให้มีคณุภาพ 
 รูปแบบการออกแบบหลกัสตูรของทาบา แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 1) วตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูร 2) การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 3) การจดัระบบหรือรูปแบบของหลกัสตูร 4) ขอบเขต
และการจัดเรียงล าดบัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยท่ีแต่ละระบบ มีความเช่ือมโยงกัน มี 7 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ 2) การก าหนดวตัถปุระสงค์ 3) การคดัเลือกเนือ้หาสาระ 4) การ
จดัระบบเนือ้หาสาระ 5) การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การจดักิจกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้ 7) การประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ว่าบรรลุ  
หรือไม ่โดยการก าหนดสิ่งท่ีต้องประเมินและวิธีการประเมิน  
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอาเล็กซานเดอร์  มีความเป็นระบบ 
ประกอบด้วยระบบหลกั 3 ระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเป็นปัจจยัภายนอก เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร ส่งผลไปท่ีการวางแผน และการออกแบบ
หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปปฏิบัติ การประเมินหลกัสตูร และการให้ข้อมลูย้อนกลบัไปสู่การปรับปรุง
และพฒันาหลกัสตูร 
 รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรของโอลิวา มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ 1) ระบบการ
วางแผนและออกแบบหลกัสตูร และ 2) ระบบการใช้หลกัสตูร และระบบการประเมินหลกัสตูร โดยการ
วางแผนและออกแบบหลกัสตูร ให้ความส าคญักับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียนและสงัคม 
สงัเคราะห์ร่วมกนัแล้วก าหนดเป็นเป้าหมายของการศึกษาท่ีสะท้อนปรัชญาการศกึษา แล้วน าข้อมลูท่ี
ได้รับมาก าหนดความต้องการของผู้ เรียน สังคม และเนือ้หา แล้วสังเคราะห์เป็นเป้าประสงค์ของ
หลักสูตร เมื่อได้เป้าประสงค์ของหลักสูตรแล้วจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบของ
หลกัสตูร เป้าประสงค์ของการเรียนการสอน ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน แนวทางการประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอน การคดัเลือกเทคนิคการประเมินผล การประเมินผลการเรียนการสอน และการ
ประเมินหลกัสตูร  
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 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของวิชยั วงษ์ใหญ่ มุง่เน้นบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
พัฒนาหลกัสตูรในการออกแบบหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม               
การยกร่างเนือ้หาสาระแตล่ะกลุม่ประสบการณ์ แตล่ะหน่วยการเรียน โดยปรึกษาหารือจากผู้เช่ียวชาญ 
การน าหลกัสตูรท่ีพัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศกึษาน าร่อง การเตรียมความพร้อมด้านผู้สอน 
ผู้บริหารทุกระดบั และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลกัสตูรใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน           
และประเมินผลเป็นกลุม่หรือรายบคุคล 
 

 จากการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของนักวิชาการดังกล่าว น ามาสังเคราะห์
จดุเน้นและขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร  ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง  1  จดุเน้นและขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 
 

   นกัวิชาการ จดุเน้นของการพฒันาหลกัสตูร ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 

ไทเลอร์ หลกัการของไทเลอร์ 4 ประการ 
 

1.  การศกึษาวิเคราะห์บริบท 
2.  การก าหนดจดุมุ่งหมายชัว่คราว 
3.  การกลัน่กรองจดุมุ่งหมายทางการศึกษา 
4.  การก าหนดจดุมุ่งหมายที่แท้จริง 
5.  การจดักิจกรรมและประสบการณ์ 
6.  การประเมินผลการศกึษา 

ทาบา การพฒันาหลกัสตูรเชิงระบบ 
หน่วยการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกบัหลกัสตูร 
 

1.  การวิเคราะห์ความต้องการ   
2.  การก าหนดวัตถปุระสงค์   
3.  การคดัเลอืกเนือ้หาสาระ   
4.  การจดัระบบเนือ้หาสาระ  
5.  การคดัเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้   
6.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้   
7.  การประเมินผล  

เซเลอร์  และ 
อาเลก็ซานเดอร์ 

การพฒันาหลกัสตูรเชิงระบบ 
 

1.  การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
2.  การก าหนดเป้าประสงค์ 
3.  การออกแบบหลกัสตูร 
4.  การน าหลกัสตูรไปปฏิบติั 
5.  การประเมินหลกัสตูร 
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ตาราง  1  (ตอ่) 
 
 

   นกัวิชาการ จดุเน้นของการพฒันาหลกัสตูร ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 

โอลวิา การพฒันาหลกัสตูร 
และการเรียนการสอนเชิงระบบ 
 

1.  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 
     สงัคม  และก าหนดเป้าประสงค์ 
     ของการศกึษา 

  2.  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 
     สงัคม  เนือ้หาสาระ  และก าหนด 
     จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
3.  การก าหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
4.  การก าหนดรูปแบบของหลกัสตูร 
5.  การน าหลกัสตูรไปปฏิบติั 
6.  การประเมินหลกัสตูร 

วิชยั  วงษ์ใหญ่ การพฒันาหลกัสตูร 
โดยคณะกรรมการ 

1. การก าหนดจดุมุ่งหมาย หลกัการ 
     โครงสร้าง  และการออกแบบหลกัสตูร 
2.  การยกร่างเนือ้หาสาระและกิจกรรม 
3.  การทดลองใช้น าร่อง 
4.  การเตรียมความพร้อมบคุคลที่เก่ียวข้อง 
5.  การน าหลกัสตูรไปปฏิบติั 
6.  การประเมินผล 

    
 จากการวิเคราะห์จุดเน้นและขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร  จะพบว่ารูปแบบการพัฒนา
หลกัสตูรของนกัวิชาการทัง้ 4 คน มีจุดเน้นร่วมกนัคือ ความเป็นระบบของการพฒันาหลกัสูตร ซึ่งเมื่อ
สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการทัง้ 4 คนดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ได้ว่า        
การพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยระบบตา่งๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการออกแบบหลกัสตูร  
ระบบการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และระบบการประเมินหลักสูตร ส าหรับขัน้ตอนของการพัฒนา
หลกัสตูร จากการสงัเคราะห์พบวา่ มีลกัษณะร่วมกนัคือ 1) การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตร  3) การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และ 4) การประเมิน
หลักสูตร  
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ขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูร 
มีลกัษณะร่วมกนัคือ  

        1) การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน  
        2) การออกแบบหลักสูตร   
        3) การน าหลักสูตรไปปฏบิัต ิ 
        4) การประเมินหลักสูตร 
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หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทางการศึกษาท้ังหมด 
ที่สถานศึกษาวางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาหลักสูตรที่มีระเบียบวิธีชัดเจน 
น ามาซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษา 

และคุณภาพของผู้เรียน 


