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ท าไมต้องพฒันาหลกัสูตร? 



 ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับการพัฒนา
หลกัสูตร คอื  

 การออกแบบหลกัสูตร      
 (the curriculum design)  
 หมายถึง ลักษณะ ของกระบวนการในการ
เลือกองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการ
ทั้งหมดในการจัดท าหลักสูตร และการจัดเนือ้หา
สาระและมวลประสบการณ์ในหลกัสูตรทีจ่ัดขึน้  



รูปแบบคอือะไร? 

 “รูปแบบ” (Model) 
 เป็นนามธรรมของการคิด ซ่ึงบุคคลแสดงออกมา
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง  
 เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือ
แผนภาพ เพือ่ช่วยให้ตนเองและบุคคลอืน่สามารถเข้าใจได้
ชัดเจนขึน้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2548, หน้า 222) 



 การพฒันาหลกัสูตรมีแนวคดิอยู่ 2 ลกัษณะ คอื  
 1. การสร้างหลกัสูตรขึน้มาใหม่ 
โดยไม่มีหลกัสูตรเดมิเป็นพืน้ฐานอยู่เลย 
  2. การปรับปรุงหลกัสูตรทีม่อียู่แล้วให้ดขีึน้  
(Saylor and Alexander, 1981, p.7) 
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ม ี 5 วธีิการ 
 1. การพฒันาหลกัสูตรจากเบือ้งบนสู่เบือ้งล่าง 
 2. การพฒันาหลกัสูตรจากเบือ้งล่างสู่เบือ้งบน 
 3. การพฒันาหลกัสูตรแบบวธีิการสาธิต 
 4. การพฒันาหลกัสูตรวธีิการอย่างมรีะบบ 
 5. การพฒันาหลกัสูตรโดยวธีิเชิงปฏิบัตกิาร  

วธีิการการพฒันาหลกัสูตร 
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การพฒันาหลกัสูตรจากเบือ้งบนสู่เบือ้งล่าง 

 AIM’s Model 
 Taba’s Model 
 Tyler’s Model 
 Oliva’s Model 
 Saylor-Alexander’s Model 
 Macdonald’s Model 
 Zais Electric’s Model 
 Cornett’s Model 



Taba’s Model 



ขั้นตอนที ่1 วนิิจฉัยความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 การเลอืกเนือ้หา 

ขั้นตอนที่ 5 การเลอืกกจิกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 จัดระบบเนือ้หา 

ขั้นตอนที ่7 การประเมินผล 

ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสม
ของ

หลกัสูตร ขั้นตอนที ่6  

การจัดกจิกรรม 



Tyler’s Model 





ค าถามทีจ่ าเป็นส าหรับการพฒันาหลกัสูตร 
ตามแนวคดิของ Tyler 



Saylor-Alexander’s Model 
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การพฒันาหลกัสูตร 
จากเบือ้งล่างสู่เบือ้งบน 
(Backward Design) 



แนวคดิของ Ralph Tyler ( ค.ศ 1949) 

ก าหนดผลลพัธ์ 
ทีต้่องการ 

ก าหนดการปฏิบัติ 
ที่ได้รับการยอมรับ 

วางแผนการจดั 
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 



ก าหนดผลลพัธ์ที่ต้องการ 

เร่ิมจากการตั้ง 3 ค าถาม 
- ผู้เรียนควรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจะไปท าอะไรได้บ้าง 

- ความเข้าใจจะท าให้เกดิคุณค่าอะไรบ้าง 
- ความเข้าใจน้ันจะก าหนดได้อย่างไร 



ก าหนดการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ 

ตรวจสอบความเข้าใจ/ความรู้ของผู้เรียน 
อย่างไม่เป็นทางการ 

สังเกต 

ซักถาม 

ทดสอบ 

สรุปประเมินผลการตรวจสอบ 
เพือ่น าไปสู่การวางแผนจัดประสบการณ์ 



วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ก าหนดเนือ้หา ความรู้ ทกัษะ 

ก าหนดกจิกรรม วธีิการจัดการเรียนการสอน 

ก าหนดส่ือ วสัดุ ทรัพยากรการเรียนการสอน 

เขียนหลกัสูตรทีค่รอบคลุม 



องค์ประกอบของหลกัสูตร 





ปัญหาของการพฒันาหลกัสูตร 

 ขาดครูทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสม 

 การไม่ยอมรับและไม่เปลีย่นแปลงบทบาทการสอนของครูตาม
แนวหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้ 

 ไม่มีการจดัอบรมครูเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร 

 ศูนย์การพฒันาหลกัสูตร  ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

 ขาดการประสานงานที่ดรีะหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 ผู้บริหารไม่สนใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงหลกัสูตร 

 ขาดแคลนเอกสาร เน่ืองจากขาดงบประมาณและการคมนาคม
ขนส่งไม่สะดวก  



แนวทางการพฒันาหลกัสูตรในอนาคต 

 พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ (เครือข่ายวชิาการ วชิาชีพ) 

 พฒันาหลกัสูตรเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development) 

 จัดหลกัสูตรเพือ่การพฒันาคนต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 รูปแบบหลกัสูตรทีห่ลากหลายมากขึน้ เช่นหลกัสูตรการศึกษาภาคพเิศษ  
หลกัสูตรเฉพาะกจิ  หลกัสูตรฝึกอบรม 

 เปิดหลกัสูตรนานาชาติเพิม่ขึน้  

 มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒ ประเทศ เช่น เวียดนาม เขมร 
ลาว มลายู 



แนวทางการพฒันาหลกัสูตรในอนาคต (ต่อ) 

 มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้  และไม่ขดักบัสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 หลกัสูตรและการเรียนการสอนจะต้องพฒันาทักษะในการคดิ 
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และความสามารถในการส่ือสาร 
พฒันาคนให้คดิกว้าง คดิไกล ใฝ่รู้ 

 ให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งเร่ืองทีเ่ป็นสากล นานาชาต ิและของไทย  
“รู้เขารู้เรา” 

 พฒันาหลกัสูตรโดยยดึหลกัสูตรส่วนกลาง ๖๐ % 
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รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของนักการศึกษาไทย  

1. วชัิย วงษ์ใหญ่’s Model 

 
2. ทศินา  แขมมณ’ีs Model 
 



วชัิย วงษ์ใหญ่’s Model 



แผนภาพรูปแบบการสอนของวชัิย วงษ์ใหญ่ 
(วชัิย วงษ์ใหญ่, 2535, หน้า 89) 

ระบบ 
การร่างหลกัสูตร 

- ส่ิงก าหนดหลกัสูตร 
- รูปแบบหลกัสูตร 
- การตรวจสอบหลกัสูตร 
- การปรับแก้หลกัสูตร 

ระบบ 
การน าหลกัสูตรไปใช้ 
- การอนุมตัิหลกัสูตร 
- การวางแผนการใช้
หลกัสูตร 
- การด าเนินการใช้หลกัสูตร 
 

ระบบการประเมิน 
หลกัสูตร 

- การวางแผนการประเมนิ
หลกัสูตร 
- การเกบ็ข้อมูล 
- การวเิคราะห์ข้อมูล 
- การรายงานข้อมูล 
 
 

 
  

 



ทิศนา  แขมมณี’s Model 



แผนภาพรูปแบบการสอนของทศินา  แขมมณ ี 
(ทศินา  แขมมณ,ี 2552, หน้า 204) 

 
  

 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

ศึกษาหลกัการ/ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกีย่วข้อง 

ก าหนดองค์ประกอบของระบบ 

จดัหมวดหมู่องค์ประกอบของระบบ 

จดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของระบบ 

เขยีนผงัแสดงระบบ 

ทดลอง พสูิจน์ ทดสอบ 

ประเมินผลระบบ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ระบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

ข้อมูล
ป้อนกลบั 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 



 หมายถึ ง  สภาพลักษณะของการ เ รียนการสอนที่
ครอบคลุมองค์ประกอบส าคญัซ่ึงได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
 ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือ
ต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการ
เรียนการสอน รวมทั้ งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามทฤษฎี 
 ดังน้ันรูปแบบการเรียนการสอน จึงจ าเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบส าคญั ๆ ดังนี ้

รูปแบบการสอนคอือะไร? 



องค์ประกอบส าคญัของรูปแบบการสอน 
 1.  มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคดิ หรือความ
เช่ือที่เป็นฐาน หรือเป็นหลกัของรูปแบบการสอนน้ัน ๆ 

 2.  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะ
ของการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกบัหลกัการที่
ยดึถือ 
 3.  มีการจัดระบบ คอื มีการจัดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้สามารถน าผู้เรียน
ไปสู่เป้าหมายของระบบ หรือกระบวนการน้ัน ๆ 



องค์ประกอบส าคญัของรูปแบบการสอน 
 4.  มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกีย่วกบัวธีิสอน
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะช่วยให้กระบวนการ
เรียนสอนน้ัน ๆ เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

 (ทิศนา แขมมณี, 2548, หน้า 222) 



 ทศินา แขมมณ ี(2552) กล่าวว่า 
 รูปแบบการสอน คอื สภาพลกัษณะของการเรียนการสอน
ที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซ่ึงได้รับการจัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือ
ต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคญั 
ในการเรียนการสอน  
 รวมทั้งวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วย
ให้สภาพการเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิดที่ยึดถือรูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือ
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียน
การสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบน้ัน ๆ  

สรุปรูปแบบการสอนคอื? 



Individual Work 
 จากการศึกษาแ นวคดิ ทฤษฎกีาร
พฒันาหลกัสูตร และรูปแบบในการพฒันา
หลกัสูตร 
 ให้ น.ศ สรุปแนวคดิ ทฤษฎกีารพฒันา
หลกัสูตรเพือ่สร้างรูปแบบการพฒันา
หลกัสูตรของตวั น.ศ เอง 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


