
การออกแบบหลกัสูตร

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร

ระบบการพฒันาหลกัสูตร

ระบบการร่างหลกัสูตร 
- วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน
- ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
- คดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ
- ก าหนดวิธีการประเมินผล
- (อาจจะ) ทดลองใชห้ลกัสูตร
- ประเมินหลกัสูตรก่อนการน าไปใช้
- การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนจะ
น าไปใช้

ข้อมูลพืน้ฐาน
- ประวติัและปรัชญาการศึกษา
- สงัคมและวฒันธรรม
- ความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ

ระบบการใช้หลกัสูตร
- จดัท าเอกสารประกอบ
หลกัสูตร
- เตรียมบุคลากร
- บริหารและบริการหลกัสูตร
- ด าเนินการสอนตามหลกัสูตร
- นิเทศการใชห้ลกัสูตร

ระบบการ
ประเมินผล
หลกัสูตร

- ประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
หลกัสูตร
- ประเมินระบบหลกัสูตร

การปรับปรุงแก้ไข
ท่ีมา: ระบบการพฒันาหลกัสูตร (สงดั อุทรานนัท,์ 2527: 35)



รูปแบบ/กระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร

1. รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์
(Tyler’s Curriculum Development Model)

2. รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 
(Taba’s Curriculum Development Model)

3. รูปแบบการออกแบบย้อนกลบั (The Backward-Design Model)
4. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสงดั อุทรานันท์
5. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรองิมาตรฐาน
6. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา



การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของไทเลอร์

เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าจุดประสงค์เหล่านั้นบรรลุผล

1. “What educational purposes should the school seek to attain?”

2. “What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? ”

3. “How can these educational experiences be effectively organized?”

4. “How can we determine whether these purposes are being attained?”

ไทเลอร์ (Tyler, 1949) ได้เสนอค ำถำม 4 ข้อ ในกำรพัฒนำหลกัสตูร

จุดประสงค์ทางการศึกษาที่โรงเรียนควรค้นหาเพื่อท าให้บรรลุผลคืออะไร

ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่จะจัดหามาเพื่อให้จุดประสงค์เหล่านั้นบรรลุผล

ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นสามารถถูกจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร



แหล่ง
ข้อมูล
พืน้ฐาน

ปรัชญา

จิตวทิยา

ก าหนด
วตัถุประสงค์
ทีแ่น่นอน

กลัน่กรอง  

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์

ก าหนด
วตัถุประสงค์
ช่ัวคราว

เลือก
และ

จัดระเบยีบ
ประสบการณ์

ประเมนิผล

การออกแบบหลกัสูตรอยู่ตรงไหนของรูปแบบ ?

ผูเ้รียน

สังคม

เน้ือหาสาระ



วนิิจฉัย
ความต้องการ
ของผู้เรียน

ก าหนด
วตัถุประสงค์

เลือกเน้ือหา

ประเมินผล

จัดระเบียบเน้ือหา

จัดระเบียบกจิกรรม

เลือกประสบการณ์
การเรียนรู้

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ
ทาบา 



รูปแบบการออกแบบย้อนกลบั (The
Backward-Design Model)
By: Wiggins and McTighe

พจิารณาหลกัฐาน
ช้ินงาน

วางแผนประสบการณ์
การเรียนรู้

Ornstein and Hunkin (2009: 216 - 217) 

ระบุส่ิงทีค่าดหวงั
ให้เกดิขึน้

การตัดสินใจ 3 ระดบั
1. พจิารณาเป้าหมายโดยตรวจสอบกบัมาตรฐานระดับชาติ  เขตพืน้ที่การศึกษา และสาระท้องถิ่น
2. เลือกเน้ือหาทีไ่ปสู่ผลทีค่าดหวงั รวมถึงวธีิการและประสบการณ์ทีจ่ะให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้อง

ตามมาตรฐาน
3. ระบุความเข้าใจทีค่งทน (enduring understandings) Big Ideas



ท าไมจึงเรียกว่า  การออกแบบย้อนกลบั ?



การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของไทเลอร์

เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าจุดประสงค์เหล่านั้นบรรลุผล

1. “What educational purposes should the school seek to attain?”

2. “What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? ”

3. “How can these educational experiences be effectively organized?”

4. “How can we determine whether these purposes are being attained?”

ไทเลอร์ (Tyler, 1949) ได้เสนอค ำถำม 4 ข้อ ในกำรพัฒนำหลกัสตูร

จุดประสงค์ทางการศึกษาที่โรงเรียนควรค้นหาเพื่อท าให้บรรลุผลคืออะไร

ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่จะจัดหามาเพื่อให้จุดประสงค์เหล่านั้นบรรลุผล

ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นสามารถถูกจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร



Tyler ก ำหนดองค์ประกอบของระบบกำรเรียนกำรสอน เรียกว่ำ Tyler Loop ไว้ 3 ส่วน 

Objective 

Learning Experience

Evaluation

O 

L

E

1. จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์

2. กิจกรรม / ประสบการณ์การเรียนรู้

3. การประเมินผลการเรียนการสอน



Tyler Loop Backward Design

O

L

o

OLE OEL

ชิ้นงำน /  ร่องรอย / 
หลักฐำนกำรเรียนรู้

E L E



วเิคราะห์
ข้อมูล
พืน้ฐาน

ปรับปรุง
แก้ไข

ก าหนด
มาตรวดัและ
ประมนิผล

การน า
หลกัสูตร
ไปใช้

คดัเลือก
และ

จัดเน้ือหา
สาระ

การ
ประเมินผล
การใช้
หลกัสูตร

ก าหนด
วตัถุประสงค์

ข้อมูลภายนอก กระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ของสงัด อุทรานันท์



งานมอบหมาย

ใหว้าดแผนภาพ กระบวนการพฒันา

หลกัสตูรองิมาตรฐาน ลงกระดาษ A4

พรอ้มเขยีนแหลง่ขอ้มูลทีค่น้ควา้ไวใ้ตภ้าพ

ดว้ย



(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2553: 5)

กระบวนการ
พฒันาหลกัสูตร
องิมาตรฐาน 
โดย คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

ระดับชำติ

กรอบหลักสูตรและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ระดับท้องถิ่น

กรอบหลักสูตรและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ระดับสถำนศึกษำ

กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรยีน

กิจกรรมกำรเรียนรู้ ชิ้นงำน / ภำระงำน
ที่นักเรียนปฏิบัติ

กำรประเมิน   – เกณฑ์กำรประเมิน
– ค ำอธิบำยคุณภำพงำน
– แนวกำรให้คะแนน

ผลงำนตัวอย่ำงที่ได้มำตรฐำน

ควำมสนใจ
และควำม
ต้องกำรของ
ผู้เรียน

เป้ำหมำย
และจุดเน้น
ของท้องถิ่น

-แหล่งข้อมูล
-ปัญหำ
-เหตุกำรณ์
ส ำคัญใน
ชุมชน

กำรบรรลุ
มำตรฐำน



(คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน, 2553: 53)

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้อง

หลักสูตรแกนกลำง

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

บริบท ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ

ก ำหนดวิสัยทัศน์ / สมรรถนะส ำคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรสถำนศึกษำ

ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ

รำยวิชำพื้นฐำน / รำยวิชำเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เวลำเรียน

ค ำอธิบำยรำยวิชำ เกณฑ์กำรวัดประเมินผลและจบกำรศึกษำ

ตรวจพิจำรณำคุณภำพหลักสูตร

น ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ



(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2553: 53)

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้อง

หลักสูตรสถำนศึกษำ

ตรวจพิจำรณำคุณภำพหลักสูตร

น ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นเรียน

ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ / จัดกำรเรียนกำรสอน

จัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ

วิจัย ติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตร

ปรับปรุง
พัฒนำ


