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บทนํา
หลักสู ตร ถือเป็ นหัวใจของการจัดการศึ กษา เพราะเป็ นเครื องมือ สํ า คัญในการกําหนดแนวทางการ
จัดการศึ กษา เพือที จะพัฒนาผู ้เรี ยนให้มี ทกั ษะพื นฐานในการดํารงชี วิต สามารถพัฒนาคุ ณภาพชี วติ ของ
ตนเองและสั งคมได้ การจัดการศึ กษาทีดีจึงควรมี ความเหมาะสมสอดคล้อ งกับสภาพชีวติ และสังคมของ
ผูเ้ รี ยน หลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลียนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ
ในส่ วนความรู ้ เกียวกับการพัฒนาหลักสู ตรทีจะกล่าวถึงต่อไปนี ผูเ้ ขียนได้สรุ ปความรู ้ จากการศึกษา
ตํา ราของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ เทพ อ่ วมเจริ ญ ภาควิ ช าหลัก สู ตรและวิธี ส อน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้ อมกับศึกษาค้นคว้าเพิมเติมในบางส่ วน เพือนําเสนอความรู ้ เป็ นแนวทางให้แก่ ผูท้ ี
สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพิมเติมได้ตรงความต้องการ
ความหมายของหลักสู ตร
ธํารง บัวศรี (2542) ได้ก ล่ าวถึ ง ความหมายของหลัก สู ตร คือ แผนซึ งได้ออกแบบจัดทําขึ นเพื อ
สนองจุดหมาย การจัดเนือหากิ จกรรมและประมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพือให้ผเู ้ รี ยน
มีพฒั นาการด้านๆ ตามจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสู ตรไว้ว่า หลักสู ตรมี รากศัพท์มาจากภาษา
ลาติน หมายถึง เส้นทางทีใช้วงแข่
ิ งขัน เนืองจากเป้ าหมายของหลักสู ตรมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เจริ ญ เติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ทีมีคุณภาพและประสบความสําเร็ จในการดํารงชีวิต ดังนัน ความหมายของหลัก สู ตรทีเป็ นทีรู ้ จกั กัน
ทัวไปในปั จจุบนั คือ มวลประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้ ทีกําหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื อหาสาระ รวมทัง
กิจกรรมต่างๆ ทีได้ดาํ เนินการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทาบา (Taba1962) กล่ า วว่ า หลัก สู ต ร หมายถึ ง เอกสารที จัด ทํา ขึ นเพื อระบุ เ ป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เนือหาสาระ กิจกรรมหรื อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้

โบแชมพ์ (Beauchamp 1981) ได้กล่าวถึง ความหมายของหลัก สู ตร คือ หลัก สู ตรเป็ นศาสตร์ สาขา
หนึงซึ งศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและวิธีใช้ นอกจากนี หลักสู ตรยังมีขอบเขตข้อกําหนดเกียวกับ
การเรี ยนการสอนทีเขียนขึนอย่างเป็ นทางการ
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Sayler, Alexander and Lewis. 1981 : 8) ได้ให้ความหมายของ
หลักสู ตรไว้วา่ หลักสู ตร หมายถึง แผนการเรี ยนการสอนที จัดโอกาสในการเรี ยนรู ้ ให้แ ก่ บุค คลทีได้รับ
การศึกษา
บีน และคนอืนๆ (Beane& others. 1986 : 34 - 35) สรุ ปความหมายของหลักสู ตรไว้โดยใช้เกณฑ์
ความเป็ นรู ปธรรม (Concrete) ไปสู่ นามธรรม (Abstract) และจากการยึดโรงเรี ยนเป็ นศู นย์กลาง (School centered) ไปสู่ การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner - centered) โดยได้อธิ บายไว้ ดังนี
1. หลักสู ตร คือ ผลผลิตทีเกิดขึนจากกระบวนการจัดการศึก ษา (Curriculum as product)
2. หลักสู ตร คือ โครงการหรื อแผนการในการจัดการศึ กษา (Curriculum as program)
3. หลักสู ตร คือ การเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้อ ย่างมีความหมาย (Curriculum as intended learning)
4. หลักสู ตร คือ ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน (Curriculum as experience of the learner)
โอลิวา (Oliva. 1992 : 8 – 9) ได้ให้นิยามความหมายของหลักสู ตร โดยแบ่งเป็ น
1. การให้นิยามโดยยึดจุดประสงค์ (Purpose) หลักสู ตร จึงมีภาระหน้า ทีทีจะทําให้ผูเ้ รี ยนควรจะ
เป็ น อย่างไรหรื อมีล กั ษณะอย่างไร หลักสู ตรแนวคิดนี จึงมีความหมายในลักษณะทีเป็ นวิธีการ ทีนําไปสู่
ความสํ า เร็ จ ตามจุ ด ประสงค์ ห รื อจุ ด มุ่ ง หมาย เช่ น หลั ก สู ตร คื อ การถ่ า ยทอด มรดกทาง
วัฒนธรรม หลักสู ตร คือ การพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
2. การให้นิยามโดยยึดบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม (Contexts) นิ ยามหลักสู ตรในลัก ษณะนี เป็ น
การอธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะทัวไปของหลั ก สู ต ร ซึ งแล้ว แต่ ว่า เนื อหาสาระของหลัก สู ตรมี ล ัก ษณะเป็ น
อย่ า งไร เช่ น หลัก สู ต รที ยึดเนื อหาวิช า หลัก สู ตรที ยึดผู ้เ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลางหลัก สู ตรเพื อการปฏิ รูป
สังคม เป็ นต้น
3. การให้นิยามโดยยึดวิธีดาํ เนินการหรื อยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็ นการให้นิยามหลัก สู ตร ใน
เชิ ง วิ ธี ดํา เนิ น การที เป็ นกระบวนการ ยุ ทธศาสตร์ ห รื อ เทคนิ ค วิธี ก ารที ใช้ ในการจัดการเรี ย นการ
สอน เช่ น หลักสู ตร คือ กระบวนการแก้ปัญหา หลักสู ตร คือ การทํางานกลุ่ม หลักสู ตร คือ การเรี ยนรู ้
รายบุคคล หลักสู ตร คือ โครงการหรื อแผนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
โอลิ วา ได้ส รุ ปความหมายของหลัก สู ต รไว้ว่ า หลักสู ตร คื อ แผนงานหรื อโครงการที จัด
ประสบการณ์ทงหมดให้
ั
แก่ผเู ้ รี ยนโดยแผนงานต่ างๆ จะถู กกําหนดเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษร

มี ขอบเขต

กว้างขวาง หลากหลาย เพือเป็ นแนวทางการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีต้องการ ดังนัน หลักสู ตรอาจเป็ น
หน่ วย (Unit) เป็ นรายวิชา (Course) หรื อ เป็ นรายวิช าย่อย (Sequence of courses) ทังนี แผนงานหรื อ
โครงการทางการศึกษาดังกล่าว อาจจัดขึนได้ทงในและนอกชั
ั
นเรี ยน ภายใต้การบริ หารและดําเนิ นงานของ
สถานศึกษา
จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน จะเห็นได้วา่ ว่า มีก ารให้นิยามความหมายแตกต่ างกัน ไป
ซึ งแต่ละท่านมีเกณฑ์ทีใช้ในการอธิ บายแตกต่างกัน ในการศึ กษาครังนี สรุ ปได้วา่ หลักสู ตร หมายถึง แนว
การจัด ประสบการณ์ และ/หรื อ เอกสารทีมี ก ารจัดทํา เป็ นแผนการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ หรื อโครงการจัด
การศึ ก ษา โดยมี ก ารกํา หนดวิธีก ารจัด การเรี ยนรู ้ เพื อให้ผู ้เ รี ย นเกิ ดผลการเรี ย นรู ้ ต ามจุ ดประสงค์หรื อ
จุดมุ่งหมายตามทีหลักสู ตรกําหนดไว้
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกประเภท เพือให้ผูเ้ รี ยน
เกิ ดการเปลี ยนแปลงพฤติก รรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ทีกําหนดไว้ และเป็ นการวางแผนการ
ประเมิ นผลให้ทราบถึงการเปลี ยนแปลงในตัวผูเ้ รี ยน ว่าได้บรรลุ ต ามความมุ่ งหมายและจุดประสงค์จริ ง
หรื อไม่ เพือผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพือแก้ไขปรับปรุ งต่อไป ดังนัน หลักสู ตรทีดีและเหมาะสม
จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และ
การปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในอดีตนักพัฒนาหลักสู ตรจะให้ความสําคัญเกียวกับเป้ าหมาย เนือหาและวิธีการสอนของหลักสู ตร
โดยไม่ค่อยสนใจหรื อคํานึงผูเ้ รี ยนว่าจะมีความรู ้ สึกหรื อมีผลกระทบอย่างไร ปกตินกั พัฒนาหลักการสู ตรจะ
กําหนดจะกําหนดจุดมุ่งหมายให้เกิ ดประโยชน์แก่ ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเนือหาสาระตลอดทังกระบวนการ
เรี ยนการสอนก็จะต้องเป็ นเรื องของครู ทีจะต้องคิดมาหา ครู มกั จะหาเนือเรื องและวิธีก ารเรี ยนการสอนโดย
คํา นึ งว่า ผูเ้ รี ย นคิ ดอย่างไร มี ความรู ้ สึ ก อย่า งไร และมี ค วามต้อ งการอย่างไร แต่ ใ นปั จจุบนั แนวคิดนี ได้
เปลียนไป จึงเป็ นหน้าทีของนักพัฒนาหลักสู ตรทีจะต้องหาแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความถูกต้อง
ชัดเจนและเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนมากทีสุ ด ทังนีได้มีผกู ้ ล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสู ตร
สัน ต์ ธรรมบํารุ ง (2527 : 92)ได้ก ล่ า วถึ งความหมายของการพัฒนาหลัก สู ตรไว้ว่าการพัฒนา
หลักสู ตร (curriculum development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้ างหลักสู ตรการวางแผนหลักสู ตร
การปรับปรุ งหลักสู ตร การพัฒนาหลักสู ตรซึ งเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพของหลักสู ตรให้ดีขึนทังระบบ ตังแต่
จุดมุ่งหมาย การเรี ยนการสอน การใช้สือการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล

บุญมี เณรยอด (2531 : 18) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับปรุ งโครงการทีประมวล
ความรู ้ และประสบการณ์ทงหลาย
ั
เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดีขึนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เพือบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีวางไว้
สงัด อุทรานันท์(2532 : 30)กล่ าวคําว่า “การพัฒนา” หรื อ คําในภาษาอังกฤษว่า “development” มี
ความหมายทีเด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทําให้ดีขึน หรื อ ทําให้สมบู รณ์ ขึน และอี ก
ลักษณะหนึง หมายถึง ทําให้เกิ ดขึน โดยเหตุนี ความหมายของการพัฒนาหลักสู ตรจึงอาจมีความหมายได้ 2
ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การทําหลักสู ตรทีมีอยู่แล้วให้ดีขึนหรื อสมบูรณ์ขึ น และ
อีกความหมายหนึงก็ คือ เป็ นการสร้ างหลักสู ตรขึนมาใหม่ โดยไม่มีหลักสู ตรเดิมเป็ นพืนฐานอยูเ่ ลย
ใจทิพย์ เชือรัตนพงษ์(2537 : 25) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตร อย่างเป็ นระบบซึ งมีขึนตอน
สําคัญสรุ ปได้ดงั นี
ขันที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน เพือวินิจฉัยปั ญหาและความต้องการ ซึงจะช่วยในการตัดสิ นใจ
ขันที 2 การกําหนดเป้ าประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้วิเคราะห์ข ้อมู ลพืนฐานแล้ว
จะพิจารณาและกําหนดความมุ่งหมายของการศึกษา
ขันที 3 การเลือกและการจัดเนือหา จะต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ใน
หลักสู ตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผูเ้ รี ยน มีความยากง่ายสอดคล้องเหมาะสมกับ
วัย เนื อหาต้อ งเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู ้เ รี ยน และเนื อหานันเป็ นสิ งทีสามารถจัดให้ผู ้เรี ยนได้ ในแง่ ของความ
พร้ อมด้านเวลา ผูส้ อน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ขันที 4 การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ในการจัดกิ จกรรมต่างๆ ต้องสามารถทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้เร็ ว รวมไปถึงยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้สือการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนต้องเอือต่อการเรี ยนรู้ และกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ขันที 5 การกําหนดอัตราเวลาเรี ยน หลักเกณฑ์ในการวัดประเมินผลการเรี ยน กําหนดเวลาเรี ยนการ
สอน โดยจัด เนื อหาวิ ช าตามลํา ดับ ก่ อ นหลัง ให้ สั ม พัน ธ์ ก ับ จํา นวนชัวโมงต่ อ สั ปดาห์ ส่ ว นการวัด ผล
ประเมินผล ควรกําหนดวิธีการเกณฑ์การจบหลักสู ตร
ขันที 6 การนําหลักสู ตรไปใช้ หลัง จากร่ า งหลักสู ตรแล้วต้องมีก ารตรวจสอบข้อ บกพร่ องทีควร
ปรับปรุ งแก้ไขเพิมเติม
ขันที 7 การประเมินผลหลักสู ตร เมือใช้หลักสู ตรไปได้สักระยะหนึง ควรมีการประเมินผลหลักสู ตร
ในด้านต่างๆว่ามีขอ้ บกพร่ องทีควรแก้ไขปรับปรุ งหรื อเพิมเติมอะไรบ้าง

ขั นที 8 การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขหลัก สู ตร หลังจากที ทราบข้อ บกพร่ อ งของหลัก สู ต ร อาจจะต้อ งมี
การศึกษาปั ญหาเพือปรับปรุ งข้อบกพร่ องให้หลักสู ตรเหมาะสมยิงขึน
หัทยา เจียมศักดิ (2539 : 12)ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการทีเกี ยวข้อ ง
กับการวางแผนพัฒนาหรื อคิดประสบการณ์เรี ยนรู้ต่างๆ เพือให้เกิดความเหมาะสมหรื อดียิงขึน
สวัสดิ จงกล (2539 : 19)ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสู ตร คือ การเกี ยวข้อ งกับการวางแผน
พัฒนาหรื อคิดประสบการณ์เรี ยนรู ้ ต่างๆ เพือให้เกิ ดความเหมาะสมหรื อดียิงขึน
จากการทีกล่าวมาแล้วสรุ ปได้วา่ การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรั บเปลียน เสริ ม เติ มต่อ หรื อ
การดําเนินงานอืนๆ เพือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้อ งการของสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไป
และสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
จากแนวคิดของนักการศึ ก ษาเกี ยวกับการพัฒนาหลัก สู ตร พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นการทํา
หลักสู ตรทีมีอยู่แล้วให้ดีขึนหรื อเป็ นการจัดทําหลักสู ตรขึนมาใหม่ ซึ งเป็ นกระบวนการทีเป็ นระบบเชือมโยง
กัน ในมิ ติต่างๆ ได้แก่ การวางแผนจัดทําหลักสู ตรหรื อยกร่ างหลัก สู ตร การนําหลักสู ตรไปใช้ และการ
ประเมินหลักสู ตร
พืนฐานการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลักสู ตร เป็ นกระบวนการที สลับซับซ้อ นและเกี ยวข้องกับคนส่ วนมากจึงต้อ งมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบด้วยการศึ กษาข้อมูล และความจําเป็ นพืนฐานของการพัฒนาหลักสู ตรในหลาย ๆด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลทีเกียวข้องกับตัวผู ้เ รี ยน(หมายถึง สภาพของบ้าน ครอบครั วชุ มชน) เกี ยวข้องกับ
สังคมและเกี ยวข้อ งกับการเรี ยนรู ้ ข้อมู ล และความจําเป็ นเหล่า นี จะเป็ นพืนฐานเบื องต้นในการกํา หนด
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร การเลือกเนือหาวิชา และประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เพือช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรพืนฐาน
กาญจนา คุณารักษ์ (2527 : 82)ได้แยกรายละเอียดไว้ 6 ประการ คือ 1) การเปลียนแปลงของสังคม
2) การเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ 3) การเมืองและการปกครอง 4) แนวความคิดและผลการศึ กษาค้นคว้า
ทางด้า นจิ ตวิทยา 5) ความก้า วหน้า ทางวิทยาการเทคโนโลยี แ ละ 6) บทบาทของสถานบัน ศึ ก ษาและ
สื อมวลชน นอกจากนี มิเชลลิสกรอสแมน และสก๊ อต(Michealis, Grossman and Scott. 1975 : 175) ยังได้
เสนอแนวคิ ดหลัก สํ าคัญ 5 ประการ ซึ งเป็ นพื นฐานในการพัฒ นาหลัก สู ตรดังต่ อ ไปนี 1) พื นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ งจะมี ประโยชน์ต่อการศึ กษาปั ญหาข้อ ถกเถียงและการปฏิ บัติตลอดจนความสําเร็ จและ
ความล้มเหลวของหลักสู ตรเดิม 2)พืนฐานทางด้านปรัชญาซึ งจะช่วยในการพัฒนาเค้าโครงของค่านิ ยมและ

ความเชื อทีสั มพัน ธ์ ก ับการกํา หนดความมุ่ ง หมาย การเลื อ กและการใช้ค วามรู ้ ความหมายและวิธี ก าร
ดําเนินการและมิติอืนๆ ของการศึ กษา 3) พืนฐานทางสังคมซึ งจะเป็ นแหล่งข้อมูลค่ านิ ยม การเปลี ยนแปลง
ปั ญหา ความกดดันและแรงขับทางสังคมทีจะนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร 4)พืนฐานจิตวิทยา ซึ ง
ประกอบด้วยความคิ ดเกี ยวกับการเจริ ญ เติ บโตและพัฒ นาการของเด็กตลอดจนการเรี ยนรู ้ ข องเด็กๆ 5)
พืนฐานเกียวกับสาขาวิชา ซึ งจะเปรี ยบเสมือนแหล่งข้อมู ลทีเกี ยวกับมโนมติ ข้อ มูลต่ างๆ แบบอย่างวิธี การ
และกระบวนการค้นคว้าอืนๆ ทีอาจจะใช้ในการพัฒนาหลัก สู ตรและการวางแผนการเรี ยนการสอน ซึ ง บิ
ชอบ(Bishop . 1985 : 88) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าพืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตรนันมีอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน
แต่บิชอบไม่ได้เรี ยกว่าเป็ นพืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตร เขาใช้คาํ ว่า “ตัวกําหนดหลัก” ซึ งจัดเป็ นตัวแปรที
ส่ งผลต่อการพัฒนาหลักสู ตรประกอบด้วย 1) ปรัชญา ซึ งหมายรวมถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความนึกคิด
ทางลัทธิ ต่างๆ และอืนๆ 2) การเงินรวมถึงทรัพยากรบุคคลและวัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ 3) สังคมและวัฒนธรรม
ซึ งรวมถึงภาษาด้วย 4) ความรู ้ ซึ งรวมถึงเนือหาวิชา มโนทัศน์ และกระบวนการทางสมอง และ 5) จิตวิทยา
ซึ งประกอบด้วย ทฤษฎีการเรี ยนรู ้วธิ ี สอนและอืนๆ ดังแผนภาพต่อไปนี
จากแนวคิดด้านพืนฐานในการพัฒนาหลัก สู ตร พอสรุ ปได้วา่ พืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตรนัน
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) พืนฐานทางด้านปรั ชญา 2) พืนฐานทางด้านจิตวิทยา 3) พืนฐานทางด้า น
ประวัติศาสตร์ 4) พืนฐานทางด้านสังคมวิทยาซึ งรวมถึงด้านด้านวัฒนธรรมและภาษา การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิ จ 5) พืนฐานทางด้า นสาขาวิช าที ต้อ งการจะพัฒ นาหลัก สู ตรและ 6) ความก้ าวหน้า วิทยาการ
เทคโนโลยี บทบาทของสถาบัน การศึ ก ษาและสื อมวลชน ซึ งจัดเป็ นตัวกํา หนดทีสํ าคัญในการพัฒนา
หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนให้มีความสอดคล้อ งและทันสมัยตอบรับต่ อกระแสการเปลียนแปลง
ต่างๆ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ให้มีความรอบรู ้ สามารถเป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพและสอดคล้องตอบรับต่อ
ความต้องการของสังคมในปั จจุบนั
ระดับการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรมีหลายระดับ ตังแต่ระดับชาติ จนถึ งระดับชันเรี ยน ซึ งมีนกั ศึ กษาหลายคนได้
กล่าวถึงระดับการพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี
สุ มิตร คุณานุ กร (2532 : 11)ได้กล่ าว การพัฒนาหลักสู ตรมิไ ด้มีข อบเขตจํากัดอยู่เฉพาะในระดับ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อทีเรี ยกกันว่าระดับชาติเท่านัน แต่กระจายต่อไปในระดับต่างๆ ได้ถึง 4 ระดับ ดังนี

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ ควรพัฒนาหลักสู ตรให้มีลกั ษณะทีเอืออํานวยต่อ การนําไปขยาย
หรื อปรับให้มากทีสุ ด เพือให้ผใู ้ ช้ในระดับต่างๆ ทีรองลงไปนําไปขยายและปรับให้เหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถินโรงเรี ยนและชันเรี ยนต่อไป
2. การพั ฒนาหลั ก สู ต รระดับ ท้ องถิ น คําว่า ท้อ งถิ นในระดับนี หมายถึง เขตการศึ กษา(เขตพืนที
การศึ ก ษา :ผู ้เ รี ย น) ซึ งจะทําการขยายหรื อ ปรับ หลัก สู ตรระดับชาติ ให้ส อดคล้อ งกับสภาพทางสั ง คม
ภูมิศาสตร์ และความต้องการของประชาชนในแต่ละเขตพืนทีการศึกษา
3. การพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรี ยน เป็ นการพัฒนาหลัก สู ตรโดยทางโรงเรี ยนทําหน้าทีขยาย
และปรับประมวลการสอน จากการพัฒนาหลัก สู ตรระดับท้อ งถินอี กครัง เพือให้ละเอี ยดยิงขึนจนกระทัง
สามารถแยกแยะรายละเอียดของเนือหาวิชาทีจะสอนออกมาเป็ นเวลาได้
4. การพัฒนาหลักสู ตรในระดับชั นเรี ยน เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรทีเน้นการตอบสนองความต้องการ
และความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยการปรับความมุ่งหมายในการสอน เนือหากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการสอน
ให้สอคล้องกับสติปัญญาและความสนใจของผูเ้ รี ยน
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 67)ได้แบ่งระดับการพัฒนาหลักสู ตรของไทยเป็ น 3 ระดับ คือ
1. การพัฒนาหลักสู ตรระดับชาติ เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรทีมีหลักการจะต้องกระทําในระดับกว้างๆ
เพือให้ทอ้ งถินสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาหลักสู ตรระดับ ท้ องถิ น ท้องถินในทีนี หมายถึง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ
กลุ่มโรงเรี ยน เป็ นการนําหลักสู ตรระดับชาติมาปรับเปลียนเนือหาสาระให้มีความสอดคล้องกับท้องถินนัน
3. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้ องเรียน เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรโดยครู ผสู ้ อน
มณฑิชา ชนะสิ ทธิ (2539 : 19) ได้กล่าวว่าการพัฒนาหลัก สู ตรแบ่งได้เป็ น 4ระดับ คือ
1. การพั ฒนาหลั ก สู ต รระดั บ ชาติ เป็ นการจัด ทํา หลัก สู ต รแบ่ ง บทในลัก ษณะกว้า งๆ เพื อให้
หน่วยงานระดับล่างนําไปปรับใช้ได้
2. การพั ฒนาหลั ก สู ตรระดั บ ท้ อ งถิ น เป็ นการพัฒ นาหลัก สู ต รโดยเขตการศึ ก ษา นํา หลัก สู ต ร
ระดับชาติมาปรับ หรื อขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถินในเขตการศึกษานัน
3. การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรโดยการนําหลักสู ตรระดับชาติ ระดับ
ท้องถินมาปรับหรื อขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
4. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้ องเรี ยน เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรโดยการนําหลักสู ตรระดับโรงเรี ยน
มาปรับหรื อขยายให้มีความละเอียด เหมาะสมกับหลักสู ตรท้องถิน

นีล(Neil. 198155-58) เห็นว่าการนําหลักสู ตรไปใช้เป็ นการแปลงหลักสู ตรไปสู่ การเรี ยนการสอน
โดยมุ่งให้ผปู ้ ฏิบตั ิดาํ เนินการได้ถูกต้องเกิ ดผลตรงความมุ่งหมายของหลักสู ตร กระบวนการแปลงหลักสู ตร
ไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อการจัดการเรี ยนการสอน แบ่งได้ 5 ระดับ ในแต่ละระดับอาจเกิดความผิดพลาดได้ดงั นี
1. หลั กสู ตรระดับอุ ดมการณ์ (ideal curriculum)เป็ น แนวความคิดของผู้ร่างหลักสู ต รทีต้องการ
บอกลักษณะของผูเ้ รี ยนทีต้องการ หลักการและแนวคิดพืนฐานของหลักสู ตร สําหรับเป็ นกรอบทีจะถ่ายทอด
ไปสู่ หลักสู ตรทีจะจัดทํา
2. หลักสู ตรระดับทางการ (formal curriculum)เป็ นหลักสู ตรทีเขียนเป็ นเอกสารโดยการนําแนวคิด
ของหลักสู ตรระดับอุด มการณ์ มาสั งเคราะห์ให้เ ป็ นแนวปฏิ บ ัติ ความคลาดเคลือนที จะเกิ ดขึ นก็ คื อ อาจ
สะท้อนแนวคิดในอุดมการณ์ได้ไม่หมด
3. หลักสู ตรระดับการรั บรู้ (perceived curriculum)เป็ นหลัก สู ตรตามความเข้าใจของผูใ้ ช้แ ต่ละคน
หลังจากได้รับรู ้ หลักสู ตรระดับทางการ ความคลาดเคลื อนทีจะเกิดก็คือ ผูใ้ ช้อ าจเข้าใจหลักสู ตรไม่ตรงกับ
เอกสารหลักสู ตร หรื อแต่ล ะคนเข้าใจหลักสู ตรไม่ตรงกัน เพราะแต่ละคนจะเข้าใจหลักสู ตรตามการรับรู ้และ
พืนฐานความรู ้ของตนเอง
4. หลักสู ตรระดับปฏิบัติการ (Operational curriculum)เป็ นการนําหลักสู ตรไปใช้ในห้องเรี ยนซึ ง
ครู แต่ ละคนมี ความเข้าใจหลักสู ตรอย่างใดก็จะนําหลัก สู ตรไปใช้ในห้องเรี ยนตามสถานการณ์จริ งความ
คลาดเคลือนจะเกิดจาการทีสถานการณ์จริ งแตกต่างจากทีคาดหวัง และสถานการณ์ข องแต่ล ะแห่ งแตกต่าง
กัน
5. หลักสู ตรระดับประสบการณ์ (experiential curriculum) เป็ นระดับของหลัก สู ตรที จะเกิ ดกับตัว
ผูเ้ รี ยน ความผิดพลาดทีจะเกิด คือ การเรี ยนทีไม่ตรงตามความมุ่งหมาย ผู ้เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ แ ตกต่าง ทังนี
เป็ นเพราะผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการรับรู ้ และประสบการณ์ต่างกัน
โซเวลล์ (Sowell. 1996 : 6)ได้แบ่งหลักสู ตรออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. หลักสู ตรระดับสั งคม (The society curriculum)เป็ น หลัก สู ตรทีอยู่ไกลตัวผู้เ รี ยน และถูกสร้ าง
โดยรัฐ นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ และผูเ้ ชี ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
2. หลั กสู ตรระดับสถาบั น (The institutional curriculum)เป็ น หลัก สู ตรทีใช้ในสถานศึ กษาและ
ได้รับมาจากหลักสู ตรสู ตรระดับสังคม ซึ งมีการปรับเปลียนให้เหมาะสมโดยนัก การศึ กษาและคณะทํางาน
ในระดับท้องถิน

3. หลักสู ตรระดับการเรี ยนการสอน (The instructional curriculum)เป็ นหลัก สู ตรทีวางแผนโดย
ครู และถูกกําหนดขึนเพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. หลักระดับประสบการณ์ (The experience curriculum)เป็ นหลัก สู ตรทียอมรับและถูกจัดขึ นโดย
ตัวผูเ้ รี ยนเอง ทังนีเพราะว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนัน หลักสู ตรจึงต้องสอดคล้อ ง
กับผูเ้ รี ยนแต่ละคน
จากทีกล่าวมาแล้วสรุ ปได้ว่า การพัฒ นาหลัก สู ตรระดับชาติ เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรในลัก ษณะ
กว้าง ๆ โดยยึดถือแผนการศึก ษาของชาติ เพือให้ผใู ้ ช้ในระดับต่างๆนําไปขยายหรื อปรับเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสู ตร สําหรับการพัฒนาหลักสู ตรระดับท้องถิน หมายถึ ง เขตพืนทีการศึ กษาและโรงเรี ยน เป็ น
ผูน้ าํ มาตรฐานของหลัก สู ตรระดับชาติมาจัดเนื อหาสาระการเรี ย นรู ้ ให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ น ทังนี
หลักสู ตรท้องถินในระดับชันเรี ยน จะเป็ นการจัดสาระการเรี ยนรู ้ของท้องถินทีเน้นความต้องการ ความถนัด
ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตร มีความหมายทีกว้างขวางครอบคลุมงานหลายมิติของการพัฒนาหลักสู ตรตังแต่
การวางแผนหลักสู ต ร จัดทําหลักสู ตรหรื อยกร่ างหลักสู ตร (Curriculum planning) การนําหลักสู ตรไปใช้
หรื อการนําหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิ (Curriculum implementation) และการประเมินหลักสู ตร (Curriculum
evaluation) การสร้ า งหรื อ พัฒนาหลัก สู ตรให้มีคุณภาพนัน ขึนอยู่กบั ว่าแต่ละมิ ติมีประสิ ทธิ ผ ลมากน้อ ย
เพี ย งใด การวางแผนจัดทําหรื อยกร่ างหลัก สู ตร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข ้อ มู ลพื นฐาน การกํา หนด
จุดมุ่งหมาย การกําหนดเนือหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนรู ้การกําหนดการวัดประเมินผล
การประเมินหลักสู ตร ประกอบด้วย การประเมินเอกสารหลักสู ตร การประเมินการใช้หลักสู ตร การประเมิน
ผลสัมฤทธิ ของหลักสู ตร และการประเมินหลักสู ตรทังระบบ
ไทเลอร์ (Tyler. 1949 : 99)ได้ให้แ นวคิ ดในการวางโครงร่ างหลัก สู ตร โดยใช้ วธิ ี Means-Ends
Approach เป็ นหลัก การและเหตุ ผ ลในการสร้ างหลัก สู ตรที เรี ย นว่า “หลัก การของไทเลอร์ ” (Tyler’s
rationale) ซึ งมีหลักเกณฑ์ในการจัดหลักสู ตรและการสอนทีเน้นการตอบคําถามทีเป็ นพืนฐาน 4 ประการ
1.มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง ทีสถาบันการศึกษาจะต้องกําหนดให้ผูเ้ รี ยน
2.มี ป ระสบการณ์ ทางการศึ ก ษาอะไรบ้ า ง ที สถาบัน การศึ ก ษาควรจัดขึ นเพื อช่ วยให้บรรลุ ถึ ง
จุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้
3.จะจัดประการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ

4. จะประเมิ นผลประสิ ทธิ ภ าพของประสบการณ์ ในการศึ ก ษาอย่ างไร จึง จะตัดสิ น ได้ว่าบรรลุ
จุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้
ไทเลอร์ เน้นว่าคําถามทัง 4 ข้อนีต้องเรี ยงลําดับกันลงมา เพราะฉะนันการกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็ น
ขันทีสําคัญทีสุ ด เพราะคําตอบอีก 3 ข้อทีเหลืออยูน่ นขึ
ั นอยู่กับจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ (ชมพัน ธ์ กุญชร ณ
อยุธยา. 2540 : 8)
แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ เป็ นไปตามลําดับขัน โดยอาศัยข้อ มูลจากแหล่งกําเนิดที
จะเป็ นพืนฐานในการตัดใจ 3 แหล่งด้วยกัน คือ
1. ศึ กษาจากสังคม
2. ศึ กษาจากผูเ้ รี ยน
3. ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญในเนือหาวิชา
ทาบา (Taba. 1962 : 12) ได้เสนอแนวคิ ดในการพัฒนาหลักสู ตรทีเรี ยกว่า “Grass roots approach”
หรื อวิธีการจากเบืองล่างสู่ เบืองบน ซึ งทาบาเชื อว่า ผู้ทีมีหน้า ทีสอนในหลักสู ตรควรได้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหลักสู ต รด้วย วิธีก ารพัฒนาหลัก สู ตรของทาบานี มีข ันตอนคล้า ยคลึ งกับไทเลอร์ แต่ต่า งกันตรงที
วิธี ก ารที ไทเลอร์ เ สนอนันค่ อ นข้า งเป็ นวิธี ก ารแบบ “Top-down” คื อ การพัฒ นาหลัก สู ตรที มาจาก
ข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ให้ครู ปฏิบตั ิและผูบ้ ริ หารสังการมายังครู ผู้สอนอีกทีหนึ ง สําหรั บขันตอนใน
การพัฒนาหลักสู ตรของทาบา มีดงั นี
ขันที 1 การสํารวจความต้องการ (diagnosis of needs) ครู หรื อผูร้ ่ างหลัก สู ตรเริ มกระบวนการ ด้วย
การสํารวจความต้องการของนักเรี ยนทีหลักสู ตรได้วางแผนไว้
ขันที 2 การกําหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) หลังจากทีครู ได้ระบุความต้อ งการของ
นักเรี ยนแล้ว ครู กาํ หนดจุดมุ่งหมายทีจะให้บรรลุผล
ขันที 3 การเลือกเนือหา (Selection of contents) จุดมุ่งหมายทีเลื อ กไว้หรื อทีสร้ างขึนเป็ นตัวชี แนะ
แนวทางในการเลือกรายวิชาหรื อเนือหาของหลักสู ตร ซึ งควรเลือกเนือหาทีมีความเทียงตรงและสําคัญด้วย
ขันที 4 การจัดเนื อหา (Organization of contents) เมื อครู เลื อกเนือหาได้แล้ว ต้อ งจัดเนื อหาโดย
เรี ยงลําดับขันตอนให้ถูกต้อง คํานึ งถึ งวุฒิภาวะของนักเรี ยน ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนด้วย
ขันที 5 การเลือ กประสบการณ์ การเรี ยน (Selection of learning experiences) เมื อได้เนื อหาแล้วครู
คัดเลือกวิธีการสอนทีเหมาะสมกับเนือหาและผูเ้ รี ยน

ขันที 6 การจัดประสบการณ์ เ รี ยน (organization of learning experiences) กิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนควรได้รับการจัดเรี ยงลํา ดับขันตอนเช่ นเดี ยวกับเนื อหา แต่ ค รู ตอ้ งจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
เหมาะกับผูเ้ รี ยนด้วย
ขันที 7 การประเมินผลและวิธี การประเมิน ผล (evaluation and means of evaluation) ผูท้ ี วางแผน
หลักสู ตรต้อ งประเมิ นว่าจุ ดมุ่ งหมายใดบรรลุผ ลสําเร็ จและทังครู และนักเรี ยนควรร่ วมกันกําหนดวิธี การ
ประเมินผล
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส(Saylor, Alexander and Lewis. 1981 : 28-39)ได้เสนอแนวคิ ดใน
การพัฒนาหลักสู ตร ซึ งเขามีแนวคิดว่าหลักสู ตรเป็ นแผนการในการจัดโอกาสการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ดังนัน
หลักสู ตรจึงต้องมีการกําหนดไว้อย่างเป็ นระบบ ดังนี
1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, objectives and domains) การพัฒนาหลัก สู ตรควร
กําหนดเป้ าหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสู ตรเป็ นสิ งแรก เป้ าหมายแต่ละประเด็น จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึง ๆ
ของหลักสู ตร ซึ งเซเลอร์ อ เล็กซานเดอร์ และเลวิสได้เสนอไว้ว่ามี 4 ขอบเขตที สําคัญ คือ พัฒนาการส่ วน
บุคคล (personal development) สมรรถภาพทางสังคม (Social competence) ทัก ษะการเรี ยนรู ้ อ ย่า งต่อเนื อง
(continued learning skills) และความเชียวชาญเฉพาะด้าน (specialization) นอกจากนียังมี ขอบเขตอืนๆ อีก
ซึ งนัก พัฒ นาหลัก สู ตรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับผู ้เ รี ยนและลัก ษณะทางสัง คม เป้ าหมาย
จุดมุ่งหมาย และขอบเขตต่าง ๆ ของหลักสู ตรจะได้รับข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ข้อ ค้นพบจากงานวิจยั
ต่าง ๆ ปรัชญาของกลุ่มผูเ้ ชียวชาญทางด้านหลักสู ตร เป็ นต้น
2. การออกแบบหลักสู ตร(Curriculum design) เมื อกําหนดเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสู ต ร
แล้ว นักพัฒนาหลักสู ตรต้องวางแผนออกแบบหลักสู ตร ตัดสิ นใจเกี ยวกับการเลือกและจัดเนื อหาสาระ การ
เลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนือหาสาระทีได้เลือกแล้ว
3. การใช้ หลักสู ตร(Curriculum implemmentation) หลังจากตัดสิ นใจเลือ กรู ปแบบหลักสู ตรแล้ว
ขันตอนต่อ ไป คื อการนําหลัก สู ตรไปใช้ โดยครู ผูส้ อนต้องวางแผนและจัดทําแผนการสอนตามรู ปแบบ
ต่าง ๆครู ผสู ้ อนเลือกวิธีการสอน สื อ วัสดุการเรี ยนการสอนทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ตามทีกําหนดไว้
4. การประเมินหลั กสู ตร(Curriculumevaluation) การประเมินหลักสู ตร เป็ นขันตอนสุ ดท้ายของ
รู ปแบบนี นักพัฒนาหลักสู ตรและครู ผูส้ อนต้องเลือกวิธีการประเมินเพือตรวจสอบความสําเร็จของหลักสู ตร
ซึ งเป็ น ทังการประเมิ นระหว่างดําเนิ น การ (formative evaluation) และการประเมิ นผลรวม (Summary
evaluation) ทังนี เพือนําผลการประเมิน ไปปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรต่อไป

โอลิวา (Oliva. 1992 : 171-175)ได้แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตร โดยขยายความคิดของตนเอง จาก
ทีได้เสนอรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรไว้เมือปี ค.ศ. 1976 ไว้แล้ว กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ โอลิ
วา ได้เสนอองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี
1. กําหนดเป้ าหมายของการจัดการศึ ก ษา ปรัชญาและหลักจิตวิทยาการศึก ษา ซึ งเป้ าหมายนี เป็ น
ความเชื อทีได้มาจากต้องการของสังคมและผูเ้ รี ยน
2. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ผูเ้ รี ยน และเนือหาวิชา
3. กําหนดจุดหมายของหลักสู ตร
4. กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
5. จัดโครงสร้ างของหลัก สู ตรและนําหลักสู ตรไปใช้
6. กําหนดจุดหมายของการเรี ยนการสอน
7. กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนการสอน
8. เลือกยุทธวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
9. เลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
10. นํายุทธวิธีการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้
11. ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้
12. ประเมินผลหลักสู ตร
จากทีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้วา่ แนวคิดของนักการศึ กษาเกี ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรนันเห็นว่าเป็ น
กระบวนการทํางานทีเป็ นระบบ เป็ นวงจร เชือมโยง
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
รู ปแบบการพัฒ นาหลัก สู ต รเป็ นการกําหนดลัก ษณะ ระเบี ยบ วิธี ก ารที จะนํา ไปสู่ ก ารพัฒนา
หลักสู ตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนันโดยมีนกั การศึ กษาหลายท่านได้ก ล่าวถึง
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรได้ดงั นี
ใจทิพย์ เชือรัตนพงษ์ (2539 : 7)ได้อธิ บายว่า การพัฒนาหลักสู ตรประกอบด้วยสามมิติ(dimensions)
คือ มิติที หนึ ง การวางแผนจัด ทําหรื อ ยกร่ างหลักสู ตร (curriculum planning) มิติทีสองการใช้หลัก สู ต ร
(curriculumimplementation) และมิ ติสุดท้ายการประเมินผลหลัก สู ตร (curriculum evaluation) การพัฒนา
หลักสู ตรให้มีคุณภาพได้นนั ย่อ มขึนอยูก่ บั ว่าแต่ละมิติมีประสิ ทธิ ผลมากน้อยเพียงใด นอกจากนียังมีผรู ้ ู ้ หรื อ
นักการศึ กษาหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงรู ปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ต่างกัน

นิคม ชมพูหลง (2545 : 53)ได้สรุ ปแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรระดับท้องถินไว้ 6 ขันตอนดังนี
1. การวิเ คราะห์ ข้อ มูล พื นฐาน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรธรรมชาติทีมนุ ษย์ส ร้า งขึ น
ทรัพยากรมนุษย์ สภาพความต้องการของท้องถิน สภาพจัดการศึ กษา และสภาพความต้อ งการของนัก เรี ยน
ผูป้ กครอง และประชาชน
2. การสร้ างหลัก สู ตรฉบับร่ าง ได้แก่ คําชี แจง เหตุผลความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรหลักของ
หลักสู ตร โครงสร้ างเนือหา อัตราเวลาเรี ยน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน
การวัดประเมินผล คําอธิ บายรายวิชา ตารางวิเคราะห์หลักสู ตร จุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม รายละเอียดของ
เนือหาของแต่ละหน่วยโดยละเอียด พร้ อมภาพประกอบทุกขันตอน และบรรณานุกรมซึ งจะต้องปรึ กษากับ
ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับเรื องทีจะพัฒนาอย่างจริ งจัง แล้วจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
3. การตรวจสอบหลักสู ตรฉบับร่ าง เป็ นการตรวจสอบคุ ณภาพของหลัก สู ตรและวัสดุหลักสู ตร
ต่าง ๆ เพือนําผลมาปรับปรุ งข้อบกพร่ องก่ อนนําหลักสู ตรไปทดลองใช้ โดยจะต้อ งมีการกําหนดเป็ นแผน
อย่างมีขนตอนและเป็
ั
นระบบ มีการประชุ มพิ จารณาร่ วมกันหรื อให้ผเู้ ชี ยวชาญตรวจสอบว่าองค์ประกอบ
ต่า ง ๆ ของหลัก สู ตร เช่ น จุดประสงค์ เนื อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน คาบเวลาเรี ยนวิธี การวัดและ
ประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรื อไม่ อย่างไร
4. การนํา หลัก สู ตรไปทดลองใช้ มี ก ารขออนุ มตั ิ ห ลัก สู ตร จัดทํา ตารางแผนการใช้ห ลัก สู ต ร
ประชาสัมพันธ์ หลักสู ตร เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ หลักสู ตร โดยการใช้หลักสู ตร
อาจเป็ นการสอนเองหรื อให้คนอืนสอนแทน และจะต้อ งมี การจัดทําคู่มือการใช้หลักสู ตรโดยระบุขนตอน
ั
ต่างๆ อย่างละเอียด
5. การประเมินผลการนําหลักสู ตรไปทดลองใช้ มีการวางแผนการประเมิน ประเมิ นย่อ ยประเมิน
รวบยอด ประเมินการสอนของผูส้ อน ประเมินผลสัมฤทธิ ของผูเ้ รี ยน
6. การปรับปรุ งแก้ไข เพือปรับแก้หลักสู ตร ได้แก่ แผนการสอน สื อและเครื องมือวัดผลประเมินผล
ให้สมบูรณ์และมีคุณภาพ
ไทเลอร์ (Tyler. 1950 : 78) ได้กาํ หนดปั ญหาพืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตรและการสอน 4 ข้อ ซึ งมี
พัฒนาหลักสู ตรจะต้องตอบคําถามให้ครบเรี ยงลําดับข้อ 1 ถึงข้อ 4 ดังนี
1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาทีโรงเรี ยนต้องการให้ผเู ้ รี ยนบรรลุมีอะไรบ้าง
2. การทีจะบรรลุต ามจุดหมายทางการศึ ก ษาทีกําหนดนัน จะต้องมี ประสบการณ์ ทางการศึ ก ษา
อะไรบ้าง
3. ประสบการณ์ทางการศึ กษาทีกําหนดนัน สามารถจัดให้ประสิ ทธิภาพได้อย่างไร

4. จะทราบได้อย่างไรว่า ผูเ้ รี ยนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางศึกษานัน ๆ
ทาบา (Taba. 1962 : 67)ได้เสนอแนะขันตอนการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี
1. สํารวจสภาพปั ญหา ความต้องการและความจําเป็ นต่าง ๆ ของสังคม
2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการศึ กษาทีสังคมต้องการ
3. คัดเลือ กเนื อหาวิชาความรู ้ ทีครู จะนํามาสอน เพื อให้เ กิ ดการเรี ยนรู ้ ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษาทีตังไว้
4. จัดลําดับขันตอนแก้ไขปรับปรุ งเนือหาสาระทีเลือกมาได้
5. คัดเลือกประสบการณ์ เพือการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ซึ งจะนํามาเสริ มเนื อหาสาระกระบวนการเรี ยนให้
สมบูรณ์ยิงขึน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6. จัดระเบียบ จัดลําดับขันตอน และแก้ไขปรับปรุ งประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจะนํามาเสริ มเนือหาสาระ
การเรี ยน
7. กําหนดเนือหาสาระอะไรบ้าง หรื อประสบการณ์อย่างใดทีต้องการประเมินว่า ได้มีก ารเรี ยนรู้ ตรง
กับวัตถุประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่เพียงใด นอกจากนีต้องกําหนดไว้ดว้ ยว่าจะมี ขอ้ มูลอะไรบ้าง ทีจะนํามาช่ วย
ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผล และจะใช้วธิ ี การประเมินอย่างไร
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
การนํารู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรมาใช้จะต้อ งปรั บให้เ ข้ากับสภาพความเป็ นจริ งของชี วิตและ
สังคมของผูใ้ ช้ แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรมีหลายแนวทาง
สงัด อุทรานันท์(2532 : 36-43)ได้กล่าวถึงกรบวนการพัฒนาหลักสู ตร ซึ งต่อเนืองสัมพันธ์เป็ น วัฏ
จักร ดังนี
1. จัดวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานเพือการพัฒนาหลักสู ตร
2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย
3. การคัดเลือกและจัดเนือหาสาระและประสบการณ์
4. การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล
5. การนําหลักสู ตรไปใช้
6. การประเมินผลการใช้หลักสู ตร
7. การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2533 : 19)ได้เ สนอกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรแบบครบวงจรไว้ 3 ระบบโดย
เริ มต้นจากระบบการร่ างหลักสู ตร ระบบการนําหลักสู ตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสู ตรซึ งแต่ล ะ
ระบบมีรายละเอียดและขันตอนดังต่อไปนี
1. ระบบการร่ างหลักสู ตร ประกอบด้วย การกําหนดหลักสู ตร โดยดูดความสอดคล้องกับเนือหาวิชา
สภาพสังคม เศรษฐกิ จ และการเมืองหลังจากนันกําหนดรู ปแบบหลักสู ตร ได้แก่ การกําหนดหลักการ โครง
ร้ าง องค์ประกอบหลักสู ตร วัตถุประสงค์ เนือหา ประสบการณ์ การเรี ยนและการประเมิ นผลกหลังจากนัน
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตรโดยผ่านผูเ้ ชียวชาญ หรื อการสัมมนาและมีการทดลองนําร่ อง พร้ อม
ทังรวบรวมผลการวิจยั และปรับแก้หลักสู ตรก่อนนําไปใช้
2. ระบบการใช้ หลัก สู ต ร ประกอบด้ วยการขออนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รจากหน่ ว ยงานหรื อ กระทรวง
ดําเนินการวางแผนการใช้หลัก สู ตร โดยเริ มจากการประชาสั มพันธ์ หลัก สู ตร การเตรี ยมความพร้ อ มของ
บุคลากร จัดงบประมาณและวัสดุหลักสู ตร บริ หารสนับสนุ นจัดเตรี ยมอาคารสถานที ระบบบริ หารและ
จัดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ และติดตามผลการใช้หลักสู ตร หลังจากนันเข้า สู่ ระบบการบริ หารหลัก สู ตร
โดยการดําเนินการตามแผน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแผนการสอน คู่มือ การสอน คู่มือการเรี ยนเตรี ยม
ความพร้ อมของผูส้ อน ความพร้อมของผูเ้ รี ยนและการประเมินผลการเรี ยน
3. ระบบการประเมิ น ผล ซึ งประกอบด้วยการวางแผนการประเมิน ผลการใช้หลัก สู ตร ทังการ
ประเมินย่ อ ย การประเมินระบบหลัก สู ตร ระบบการบริ หารและผลสัมฤทธิ ของผู ้เรี ยน หลังจากนันเก็ บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานข้อมูลตามลําดับ
มณฑิชา ชนะสิ ทธิ (2539:17) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรื อขันตอนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี
1.การสร้ างหลักสู ตร
1.1 การศึ กษาข้อมูลพืนฐาน
1.2 การกําหนดจุดมุ่งหมาย
1.3 การกําหนดเนือหาสาระ
1.4 การกําหนดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
1.5 การกําหนดวิธีกาวัดผลและประเมินผล
2.การนําหลักสู ตรไปใช้
3.การประเมินผลหลักสู ตร
4.การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร

เฉลา มิสดี (2540:17-19)กล่าวว่า การพัฒนาหลัก สู ตรทีมีการพัฒนาแตกต่างกันเนื องมาจากจุดเน้น
ทีต่างกัน ได้แก่
1.การมุง้ เน้นการกระบวนการพัฒนาหลัก สู ตร ตังแต่ก ารศึ กษากระบวนการต่ างๆเพือเป็ นพืนฐาน
ของการสร้างหลักสู ตรและการพัฒนารู ปแบบหลักสู ตร
2.การมุ่งเน้นกระบวนการสอน เป็ นการแบ่งหลักสู ตรออกมาเป็ นการกําหนดการสอน แผนการสอน
คู่มือครู แบบเรี ยน วัสดุ และสื อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบต่างๆเป็ นบทบาทนัก พัฒนาหลักสู ตรในระดับ
ห้องเรี ยน
3.การมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนทีต่อเนืองกันไป เป็ นภาพรวมของการพัฒนา
หลักสู ตรทีสามารถเรี ยงลําดับแนวคิดของการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนได้เต็มรู ปแบบ
ธํารง บัวศรี (2542:152) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี
ขันที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
ขันที 2 การกําหนดจุดหมายของหลักสู ตร
ขันที 3 การกําหนดรู ปแบบและโครงสร้ างของหลักสู ตร
ขันที 4 การกําหนดจุดประสงค์ของวิชา
ขันที 5 การเลือกเนือหา
ขันที 6 การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ขันที 7 การกําหนดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ขันที 8 การกําหนดยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอน
ขันที 9 การประเมินผลการเรี ยนรู ้
ขันที 10 การจัดทําวัสดุหลักสู ตรและสื อการเรี ยนการสอน
วิชยั ประสิ ทธิ วุฒิเวชช์(2542 : 88)ได้กล่าวถึงขันตอนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ 7 ขัน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
2. การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
3. การกําหนดเนือหาสาระและประสบการณ์
4. การนําหลักสู ตรไปใช้
5. การประเมินหลักสู ตร
6. การปรับปรุ ง แก้ไข และเปลียนแปลงหลักสู ตร
7. กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร

ทาบา (Taba. 1962 : 12)ได้กล่าวถึงขันตอนการพัฒนาหลักสู ตรไว้ 7 ขัน คือ
1.การวินิจฉัยความต้องการและความจําเป็ นของสังคม
2.การกําหนดจุดมุ่งหมาย
3.การเลือกเนือหาสาระ
4.การจัดเนือหาสาระ
5.การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้
6.การจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้
7.การกําหนดวิธีการประเมินผล
เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1974 : 27)ได้กล่าวถึ งกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรไว้ ดังนี
1. การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก
2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
3. การออกแบบหลักสู ตร
4. การนําหลักสู ตรไปใช้
5. การประเมินผลหลักสู ตร
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิส(Saylor Alexander and Lewis. 1981 : 30) ได้เสนอแนวคิดเกี ยวกับ
ขันตอนการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบด้วย
1. การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก ได้แก่ ภูมิหลังของนักเรี ยน สังคม ธรรมชาติของการเรี ยนรู้
แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ทรั พยากร และความสะดวกสบายในการพัฒนาหลัก สู ตรและคํา แนะนําจากผู ้
ประกอบอาชีพ
2. การกําหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพือการออกแบบหลักสู ตร โดยนักวางแผนหลักสู ตร
และใช้ขอ้ มูลทางการเมืองและสังคมเป็ นพืนฐานในการตัดสิ นใจ การออกแบบหลักสู ตร
3. การนําหลักสู ตรไปใช้ โดยครู เป็ นพิจารณาความเหมาะสมของการสอน การวางแผนหลักสู ตร
รวมถึงการแนะนําแหล่งของสื อการเรี ยนรู ้ โดยให้มีความยืดหยุน่ และมีอิสระแก่ ครู และนักเรี ยน
4. การประเมิ น ผลหลัก สู ตร ทํา โดยครู เป็ นผู ้ พิ จ ารณาขันตอนประเมิ น ผล เพื อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรี ยน โดยวางแผนหลักสู ตรร่ วมกันพิจารณาขันตอน การประเมินผลหลักสู ตรซึงข้อมูล
ทีได้จากการประเมินผลจะใช้เป็ นพืนฐานประกอบการตัดสิ นใจ เพือวางแผนในอนาคตต่อไป

จากทีกล่าวมาแล้วสรุ ปได้ว่า การจัดทําหรื อ พัฒนาหลักสู ตรนันมี สิ งทีต้อ งปฏิ บตั ิ แ ละพิจารณาที
สําคัญ คือ
1.การศึกษาข้อมูลพืนฐาน
2.การร่ างหลักสู ตร
2.1การกําหนดจุดมุ่งหมาย
2.2การกําหนดเนือหาสาระ
2.3การกําหนดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
2.4การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล
3.การตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร
4.การทดลองใช้หลักสู ตร
5.การประเมินหลักสู ตร
6.การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
โมเดลสปาย
ทฤษฎีการพัฒนาสู ตรของอํานาจ จันทร์ แป้ น (2532 : 24) ทีผสมผสาน หรื อบูรณาการองค์ประกอบ
ทีสําคัญและสอดคล้องกัน ทีจะนําไปปฏิ บตั ิ ได้จริ งในสภาพแวดล้อ มและข้อจํากัดของโรงเรี ยนเพือให้จดั
การศึกษาสอดคล้องกับปั ญหา และสอดคล้องกับความเปลียนแปลงของสังคม และความเจริ ญก้าวหน้าของ
วิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนและความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยแสดง
ออกมาเป็ น โมเดลสปาย (SPIE Model)
เพือให้มีความเข้าใจกระบวนการและขันตอนการพัฒนาหลักสู ตรแบบ SPIE Model จึงได้น ําเสนอ
สาระสําคัญของแต่ละขันตอน ดังนี
1.การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation) หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์สภาพในอดีต สภาพปั จจุบนั และ
สภาพทีควรเป็ นอนาคต โดยวิเคราะห์สิงต่าง ๆ ต่อไปนี
1.1 ปรัชญาการศึกษานโยบาย หลักสู ตร แผนการศึ กษา งานวิจยั
1.2 สภาพปั ญหา ค่านิยม วัฒนธรรมและความต้องการชุ มชน
1.3 ธรรมชาติของเนือหาสาระ วิชาความรู ้ ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ
1.4 ความรู้ เกียวกับผูเ้ รี ยน ในด้านความต้องการและความสนใจ
1.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ตลอดจนแนวทางการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้

สงัด อุทรานันท์(2532 : 191) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานสําหรั บการพัฒนาหลักสู ตรไว้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานเป็ นสิ งทีมีความสําคัญมาก เพราะสภาพปั ญหาและความต้อ งการทีได้จากศึ กษา
และวิเคราะห์เป็ นข้อมูล สําคัญ ทีหลัก สู ตรจะต้อ งการพัฒนาขึ นมาเพือแก้ปัญหาและสนองความต้องการ
เหล่ านัน โดยแหล่ งข้อ มู ลสามารถ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อ มูลเกี ยวกับสภาพปั ญ หาชุ มชน และข้อ มูล
เกี ยวกับความต้อ งการของผูเ้ รี ยน ซึ งสามารถรวบรวมข้อมูล ได้ทงทางตรงโดยการใช้
ั
แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ผทู ้ ีเกียวข้อง การสังเกต สําหรับทางอ้อมทําได้โดยการศึก ษาค้นคว้าจากเอกสาร การรับฟั งความ
คิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ
กรมวิชาการ (2539 : 4) ได้ก ล่ า วถึงการวิเ คราะห์ข ้อมู ล พื นฐานไว้ว่า การพัฒ นาหลักสู ตรที มี
เป้ าหมายหรื อมีจดุ มุ่งหมายทีชัดเจนจะช่วยให้มองเห็นภาพของงาน โดยจําเป็ นจะต้องมีก ารวิเคราะห์ข้อ มูล
พืนฐานซึ งเป็ นการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ เพราะเป็ นกระบวนการทํางานทีมีการวิเคราะห์ตลอดแนว เป็ น
กระบวนการคิดทีรอบคอบ หาทางเลือกทีหลากหลายแนวทางทีมีประโยชน์สูงสุ ดสถานศึกษาจําเป็ นต้องใช้
ข้อ มู ล เกี ยวข้อ งกับทุ ก ฝ่ าย การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล พื นฐานที จํา เป็ น หรื อ การวางแผนอย่ า งมี ยุท ธศาสตร์
ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ ๆ ดังนี
1. การศึ กษาแนวโน้ มของการพัฒนาเป็ นการศึ กษาสภาพสังคมที สถานศึ กษาท้อ งถิ นว่ามี แ นวโน้ม
ของการพัฒนาไปในทิศทางใด
2. การศึ กษาความต้ องการของท้ องถิ นเป็ นการศึ กษาหรื อสํารวจความต้อ งการของท้องถินว่ามีวาม
ต้อ งการจะให้ท้องถินของตนเป็ นอย่างไรในอนาคต วิธี การได้มาของข้อ มูล เกี ยวกับความต้อ งการของ
ท้องถินอาจใช้วธิ ี การทางตรง คือ การออกไปสอบถามจากบุค คลในท้อ งถิ น หรื อวิธีการทางอ้อมโดยการ
รวบรวมข้อมูลที เป็ นความต้อ งการของท้องถินจากการทีหน่วยงานหรื อบุ ค คลอืนทําไว้ผลจากการสํารวจ
นํามาใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการพัฒนา
3. การศึ กษาสิ งทีมีผลต่ อการจัดการศึกษา สิ งทีมีบทบาทหรื อมีผลกระทบต่อการจัดการศึ กษาทําให้
สถานศึ ก ษาต้องจัดการศึ ก ษาให้ สอดคล้อ งตามทีมี ระบุ ไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร นอกจากนี วัฒ นธรรม
ประเพณี รวมทังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของท้องถิ น ล้วนแต่เป็ นสิ งทีมีผลกระทบต่อ การจัดการเรี ยน
การสอนให้สนองหรื อสอดคล้องกับท้องถิน
4. การศึ กษาศักยภาพของสถานศึกษาเป็ นการศึ กษาสภาพทัวไปของสถานศึกษาว่ามีความพร้ อมใน
เรื องใด มากน้อ ยเพียงไร รวมทังศึ ก ษาว่าในการดําเนิ น งานทังด้านบริ หารและวิชาการทีผ่ านมาประสบ
ผลสําเร็ จ
5. สร้ างภาพของงานตลอดแนวขันตอนนี เป็ นการนําเอาข้อมูลซึ งเป็ นผลจากกิ จกรรมทัง 4 ขันตอน

2.การวางแผนหลักสู ตรหรือแผนประสบการณ์ (Planning)
ในการวางแผนหลักสู ตร หรื อ แผนประสบการณ์มีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงาน ดังนี
2.1 กําหนดหลักสู ตรสาขา หมวดวิชา
2.2 กําหนดหลักสู ตรรายวิชา
2.2.1 กําหนดลักษณะวิชา
2.2.2 พิจารณาความสมดุลระหว่างทฤษฏีกบั ปฏิบตั ิ
2.2.3 คัดเลือกและรวบรวมและผลิตสื อประเภท
2.3 กําหนดหลักสู ตรเฉพาะกลุ่มบุคคล เช่ น หลักสู ตรสําหรับชนกลุ่มน้อย หรื อหลักสู ตรสําหรับเด็ก
เรี ยนช้า เป็ นต้น
2.4 กําหนดแผนการสอน
2.4.1 กําหนดวัตถุประสงค์ รู ปแบบของจุดประสงค์สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ (อํานาจ
จันทร์ แป้ น. 2532 : 52)
2.4.1.1 จุดประสงค์จะอยู่ในรู ปแบบหรื อลักษณะของสิ งที ผูส้ อนกระทํา เช่ น การเสนอ
ทฤษฏีวฒั นาการ การสาธิ ต การพิสูจน์ เป็ นต้น ลักษณะเหล่านีจะแสดงให้เห็นสิ งทีผู้ส อนวางแผนทีกระทํา
แต่จดุ ประสงค์เหล่านีไม่ได้เป็ นเป้ าหมายของการศึกษาทีแท้จริ ง เพราะ จุดประสงค์ของการที แท้จริ งไม่ใช่
ต้องการให้ผูส้ อนกระทําอย่างหนึง แต่สร้ างความเปลียนแปลงให้เกิดพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2.4.1.2 จุดประสงค์อยู่ในลักษณะของรายการหัวข้อ เนื อหาวิชา จุดประสงค์ในลัก ษณะนี
ถึงแม้จะชีให้เห็นว่านักเรี ยนจะต้องเรี ยนอะไรบ้าง แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ทีพึงประสงค์ เพราะไม่ได้ชีเฉพาะว่า
นักเรี ยนจะต้องทําอย่างไรบ้างเนือหาสาระเหล่านี
2.4.1.3 จุดประสงค์จะอยู่ในรู ปแบบพฤติ กรรมทัวๆ ไป ซึ งไม่ได้ชีเฉพาะให้ช ัดเจน เช่ น
ความคิดเชิ งวิจารณ์ การพัฒนาความลึ กซึ ง การพัฒนาเจตคติต่อสังคม เป็ นต้น การกําหนดจุดประสงค์ใน
ลักษณะนี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังทางการศึกษาว่าคาดหวังทีจะก่ อให้เกิ ดการเปลียนแปลงให้ตวั ผูเ้ รี ยน
และแสดงให้เห็นถึงประเภทของการเปลียนแปลงโดยทัวๆ ไป จําเป็ นอย่างยิงทีต้องชี เฉพาะว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวจะกระทํากับเนือหาใด หรื อพฤติกรรมดังกล่าวจะใช้ในด้านใดของชี วิตไม่เป็ นการเพียงพอทีจะพูด
อย่างผิวเผินว่าเพือพัฒนาความคิดวิเคราะห์โดยไม่อา้ งถึงเนือหาและประเภทของปั ญหาทีจะต้องใช้ความคิด
วิเคราะห์วจิ ารณ์เลย

วิชยั ประสิ ทธิ เวชช์(2542 : 99)กล่าวถึงการจัดเนือหาสาระไว้วา่ การจัดเนื อหาสาระมีหลายวิธี แต่ละ
วิธี ค วรเหมาะสมกับธรรมชาติ ข องวิช าที แตกต่ างกัน จึงต้อ งใช้ การจัดหลายวิธี ก ารผสมผสานกัน ตาม
ธรรมชาติของวิชา ซึงสามารถสรุ ปได้ 3 ประการ คือ
1.จัดลําดับเนือหาสาระโดยยึดหลักการทางตรรกะและจิตวิทยา
1.1เนือหาสาระทีจากง่ายไปหายาก (The simple-to-complex approach)
1.2ความจําเป็ นทีต้องเรี ยนก่อนหลัง (The pre-requisite learning approach)
1.3ลําดับกาลเวลาหรื อเหตุการณ์ (The chronological approach)
1.4 ตามหัวข้อหรื อเป็ นเรื องอิสระ (The thematic approach)
1.5 ลําดับจากส่ วนย่อยไปสู่ ส่วนร่ วม (The part-to-whole approach)
1.6 ลําดับจากส่ วนย่อยไปสู่ ส่วนย่อย (The whole-to-part approach)
2. จัดเนือหาสาระให้มีความต่อเนือง (Continuity) เพือให้เอือเฟื อต่อการสะสมความรู ้ ให้เ กิ ดความ
มันคงและเพียงพอสําหรับการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. จัด เนื อหาสาระให้ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน เพื อให้ เ กิ ด การบู ร ณาการและการถ่ า ยโยงความรู ้ เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
4. จัดเตรี ยมรายละเอียดของการจัดเนือหาสาระในแต่ละรู ปแบบ
5. ระบุแนวทางในการนําเอาหลักสู ตรนัน ๆ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ
6. กําหนดวิธีการเรี ยนการสอนและแหล่งวิชาการ
7. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล
เซย์เลอร์ แ ละอเล็ก ซานเลอร์ (Saylor and Alexander อ้างในสงัด อุทรานัน ท์. 2532 : 214) กล่าวถึง
กระบวนการจัดเนือหาสาระและมวลประสบการณ์ โดยใช้ข ้อเสนอแนะเกี ยวกับขันตอนในการปฏิ บตั ิไว้
ดังนี
1. พิจารณาตัวประกอบทีสําคัญ ซึ งมีความเกี ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหลักของหลักสู ตรทีจัดทํา
2. ระบุจดุ มุ่งหมายย่อย ภายใต้จดุ มุ่งหมายใหญ่แต่ละข้อ
3. ระบุชนิดของประสบการณ์ ทีมีค วามเหมาะสม ซึ งจะสามารถทําให้บรรลุจุดมุ่ ง หมายหลักและ
จุดมุ่งหมายย่อย
4.ในแต่ละจุดมุ่งหมายหลักนัน ควรเลื อกรู ปแบบเดี ยวหรื อมากกว่าก็ ได้ ในการจัดเนื อหาสาระใน
หลักสู ตรอาจทําได้ในรู ปแบบต่อไปนี
4.1 การยึดเอาสาขาวิชาหรื อรายวิชาเป็ นหลัก

4.2 การยึดเอาความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
4.3 การยึดเอากิจกรรมและปั ญหาของสังคมเป็ นหลัก
4.4 การยึดเอาทักษะกระบวนการเป็ นหลัก
4.5 การยึดเอาสมรรถภาพเป็ นหลัก
3.การใช้ หลักสู ตรหรือการปฏิบัติ (implementation)
ในการใช้หลักสู ตร หรื อ การนําหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ินนั จําเป็ นต้อ งเตรี ยมการพัฒนาบุคลากร
เอกสาร และสื อประเภทต่ า ง ๆ สร้ า งความเข้าใจแก่ บุ คลากรที เกียวข้องในแนวทางทีกําหนดขึนมาใหม่
ฝึ ก อบรมให้เ กิ ดทัก ษะในการใช้ หลักสู ตร หรื อวิธีก ารใหม่ ๆ สร้ า งหรื อ เตรี ย มความพร้ อมให้ แก่ ผู้เ รี ยน
เตรี ยมการนิเ ทศภายใน และปฏิบตั ิตามแผนทีกําหนด
ในการนําหลักสู ตรไปใช้นนั วิชยั ประสิ ทธิ วุฒิเวชช์(2542 : 104) กล่าวถึงกระบวนการนําหลักสู ตร
ไปใช้ มีขนตอนไปสู
ั
่ การปฏิบตั ิเป็ นลําดับดังนี
1.การขออนุมตั ิหลักสู ตร
2.การวางแผนการใช้หลัก สู ต ร อาจดํา เนิ น การระหว่างรอการอนุ มตั ิ เช่ น การประชาสั มพัน ธ์
หลักสู ตร เตรี ยมงบประมาณ เตรี ยมความพร้อมบุคลากร เป็ นต้น
3.การบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย
4.การนําหลักสู ตรไปใช้
จากรายละเอี ยดเกี ยวกับการใช้หลักสู ต รข้างต้น สามารถได้ส รุ ปการใช้หลักสู ตรเป็ น 2 ขันตอน
ใหญ่ๆ คือการวางแผนการใช้หลักสู ตรและการดําเนิ นการสอนตามหลักสู ตร สําหรั บการวางแผนการใช้
หลักสู ตรนันประกอบด้วย การประสารงานและการเตรี ยมบุคลากร การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร หลังจากนันดําเนินการสอนตามหลักสู ตร
4.การประเมินผล
สําหรับ สงัด อุทรานันท์(2532 : 279) กล่าวไว้วา่ การประเมินหลักสู ตรประกอบด้วยการประเมิ นสิ งต่อไปนี
คือ
1. การประเมินเอกสารหลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตรว่า มีความเหมาะสมดีและ
ถูกต้องกับหลักการพัฒนาหลักสู ตรเพียงใด หากมีขอ้ บกพร่ องก็ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้
2. การประเมินการใช้หลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบว่าหลักสู ตรนันสามารถนํา ไปใช้ในสถานการณ์
จริ ง ได้ไ ด้ดีเ พี ยงใด ส่ วนใดที เป็ นอุ ปสรรคต่ อ การใช้ หลัก สู ตร หากพบข้อ บกพร่ อ งในระหว่า งการใช้
หลักสู ตร มักจะได้รับการแก้ไขทันที เพือให้การใช้หลักสู ตรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. การประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร โดยทัวไปจะดําเนินการหลังจากทีมีผสู ้ ําเร็ จการศึก ษาจาก
หลักสู ตรนัน ๆ การประเมินในลักษณะนีมักจะทําการติดตามความก้าวหน้าของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาว่าสามารถ
ประสบความสําเร็ จในการทํางานเพียงใด
4. การประเมินระบบหลักสู ตร เป็ นการประเมินในลักษณะทีมีความสมบูรณ์ และซับซ้อ นมาก คื อ
การประเมินทีเกี ยวข้องกับองค์ประกอบอืนของหลักสู ตร เช่น ทรัพยากรทีต้อ งใช้ ความสั มพันธ์ ของระบบ
หลักสู ตรกับการบริ หารโรงเรี ยน ระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล เป็ นต้น
นอกจากนี วิชยั ดิสสระ (2535 : 116)กล่าวถึงกาประเมินหลักสู ตรไว้วา่ การคํานึงถึงช่วงเวลาในการ
ประเมินผลหลักสู ตร ทําให้ได้ลกั ษณะของการประเมินผล 3 ลักษณะ คือ
1. การประเมินผลก่ อนการดําเนิ นงาน (project analysis)หมายถึง การประเมินหลัก สู ตรในช่ วงที
หลักสู ตรยังไม่นาํ ไปใช้ในโรงเรี ยน เป็ นการประเมินหลังจากได้วางแผนการพัฒนาหลัก สู ตรแล้วโดยอาศัย
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสู ตร ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาวิชา
2. การประเมินขณะดําเนินการ (formative evaluation)หมายถึง การประเมินผลหลักสู ตรในช่วงทีได้
จากการวางแผนพัฒนาไปใช้ในโรงเรี ยนต้องยึดหลักการและเหตุผลในขันวางแผนเป็ นหลักแล้วพิจารณาดู
ว่าหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนทีปฏิ บตั ิอ ยู่นนเป็
ั นอย่างไรเป้ าหมายของการประเมินผลขณะ
ดําเนินการนีมุ่งทีจะช่ วยให้นกั พัฒนาหลักสู ตรสามารถพิจารณาวิเคราะห์และปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการ
สอน ทีนําไปใช้ให้สมเหตุสมผลกับหลักการและเหตุผลในขณะวางแผนหลักสู ตรเป็ นสําคัญ
3. การประเมินหลังดําเนินการ (summative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลัก สู ตรในช่ วงที
หลักสู ตรได้นาํ ไปใช้แล้วหรื อประเมินผลจบของโครงการหลักสู ตรนัน ๆ การประเมินผลหลักสู ตรช่ วงจบนี
ต้องวิเคราะห์หาผลทีเกิ ดขึนจากการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภ าพของการวางแผนพัฒนา
หลักสู ตร กระบวนนําหลักสู ตรไปใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและผลทีเกิ ดขึนจากการเรี ยน
การสอน อาจใช้แบบสอบถามชนิ ดต่าง ๆ เป็ นเครื องมือการรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ปกครอง ตลอดจนผูท้ ีเกียวข้องกับการใช้หลักสู ตรทังทางตรงและทางอ้อม
สรุ ป
การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับปรุ งเปลียนแปลง หลัก สู ตรทีมี อยู่แล้วให้ดียิงขึนหรื อสร้ าง
หลักสู ตรขึนมาใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมทีเปลี ยนแปลงไปและสนอง
ต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน การพัฒนาหลักสู ตรระดับชาติ เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรในลัก ษณะกว้างๆ โดย
ยึดถือ แผนการศึ ก ษาของชาติ เพือให้ผูใ้ ช้ในระดับต่าง ๆ นําไปขยายหรื อปรั บเป็ นแนวทางในการพัฒนา

หลักสู ตร สําหรับการพัฒนาหลักสู ตรระดับท้องถิน หมายถึง ระดับเขตพืนทีการศึ กษาและสถานศึ กษา จะ
เป็ นการนําหลักสู ตรระดับชาติมาปรับเปลียนเนื อหาสาระให้มีค วามสอดคล้องกับท้อ งถิน ส่ วนการพัฒนา
หลักสู ตรระดับชันเรี ยนเป็ นการพัฒนาหลักสู ตรโดยสถานศึก ษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เป็ นการขยาย
และปรับให้มีความสอดคล้องในการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา โดยการพัฒนาระดับหลักสู ตรชันเรี ยน
เป็ นการพัฒ นาที เน้น ความต้อ งการและความถนัด ความสนใจของผู ้เ รี ยน ซึ งเป็ นการปรั บจุ ดประสงค์
เนือหาวิชา และกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยครู ผูเ้ รี ยน จากแนวคิ ดของนักศึ ก ษาเกี ยวกับการพัฒนาสู ตร
พบว่า เป็ นกระบวนการทํางานทีเป็ นระบบเป็ นวงจรเชือมโยงกันในมิติต่างๆ นักพัฒนาหลักสู ตรดํา เนิน การ
ให้มิติต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรื นและมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดทําหรื อพัฒนาหลักสู ตรนัน มีสิงทีต้องปฏิบตั ิและพิจารณาทีสําคัญ คือ การกําหนดเป้ าหมาย
เบืองต้อ นของหลักสู ตรทีจัดทํานันให้ ช ัดเจนว่าเป้ าหมายเพื ออะไร ทังโดยส่ วนรวมและส่ วนย่อ ยของ
หลักสู ตร หลังจากนันจึงเลือกเนือหากิ จกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการประเมินผล และกําหนด รู ปแบบการ
นําหลักสู ตรไปใช้ในโรงเรี ยน ซึ งการดําเนิ นการจะเป็ นไปอย่างต่อเนื อง จึงจะทําให้การพัฒนาหลักสู ต ร
ดําเนินไปอย่างครบถ้วนและเกิ ดผลดี นัน คือ ได้กลักสู ตรทีมีประสิ ทธิ ภาพ
สําหรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรแบบ SPIE Model เป็ นการผสมผสาน บูรณาการองค์ประกอบ
ทีสําคัญและสอดคล้อ งกัน เมื อนํา ไปปฏิ บตั ิจริ งในสภาพแวดล้อ มและข้อ จํากัด ของโรงเรี ยนโดยพัฒนา
หลักสู ตรระดับสถานศึ กษานัน จะทําให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปั ญหาและความเปลี ยนแปลงสังคม
ความเจริ ญก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนสอดคล้องความต้องการของชุ มชนและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนด้วย

