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ค าน า 
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ออกแบบนวัตกรรมหลกัสตูร จุดมุ่งหมายของการออกแบบนวัตกรรมหลกัสตูร การคิดเชิงนวัตกรรมกับการ
ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร ระบบการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร การออกแบบนวัตกรรม
หลักสูตรประเภทต่างๆ  
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พอสมควร  
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

 
1. แนวคิดหลักการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 1 
2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 2 
3. การคิดเชิงนวัตกรรมกบัการออกแบบนวัตกรรมหลกัสูตร 2 
4. ระบบการออกแบบและพฒันานวัตกรรมหลกัสูตร 4 
5. การออกแบบนวัตกรรมหลกัสูตรประเภทต่างๆ 7 
6. บทสรุป 15 
บรรณานุกรม 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีภาพประกอบ 
 

1. วงจรการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานการคิดเชิงนวัตกรรม 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร  1 

 

การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 
 
 

1. แนวคิดหลักการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 
 
 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร ( innovative curriculum design)  เป็นการก าหนด
แนวความคิด (ideation) ส าหรับการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่จะน าไปสู่ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป โดยที่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรนั้นหมายความรวมถึงการวางแผนหรือจัดระบบหลักสูตร  
การตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตร แนวการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล และยังหมายความ
รวมถึงการยกร่างหลักสูตรในภาพกว้างอีกด้วย  
 
 แนวคิดหลักของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร คือ การที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (demand side) ให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด โดยที่หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับสภาพการทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ภายใต้เงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ส าคัญที่สุดของนักพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรจะต้องศึกษาค้นคว้า วิจัย            
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และที่ส าคัญที่สุดคือการมีการคิดสร้างสรรค์  
 
 ส าหรับหลักการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่จะท าให้หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้เรียนได้น้ันมีดังต่อไปนี้ 
  1. ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริบทต่างๆ โดยเฉพาะบริบททางสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มี
ความเป็นพลวัต           
  2. ออกแบบการด าเนินการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่เป็นระบบ อย่างน้อย         
3 ระบบ ได้แก่ ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยให้
ความส าคัญกับระบบการบริหารหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา วิธีการ และสถานที่การเรียนรู้ 
  3. ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรให้มคีวามเช่ือมโยงเป็นแนวเดียวกัน (alignment) 
ทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระและกิจกรรมของหลักสูตร และการประเมินผลของหลักสูตร  โดยสาระ
ของหลักสูตรมีความทันสมัย กิจกรรมและการประเมินมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  
  4. ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน          
การเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นสูง แต่สามารถเรียนรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5. ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน
แนวโน้มของสังคม ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และมุมมองของผู้เช่ียวชาญในการตัดสินใจ
ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 
  6. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยเฉพาะ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรน ามาวิเคราะห์และพิจารณาในการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร          
เป็นล าดับแรก 

 
2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 
 
 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุด คือ การท าให้หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้สูงสุด ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือ
โลกที่มีความเป็นพลวัต ผู้เรียนเกิดใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 
3. การคิดเชิงนวัตกรรมกับการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 
 
 การคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking) หรือการคิดริเริ่ม เป็นการคิดที่แตกต่างไปจาก
ความคิดเดิม เปิดมุมมอง แนวคิดใหม่ที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ึน ช่วยแก้ปัญหา หรือน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 287, Visser. 2006) ซึ่งในกระบวนการคิดน้ีจะมีการออกแบบ 
(design) ผสมผสานอยู่ในกระบวนการคิดซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ที่เช่ือมโยงกันซึ่งท าให้ได้ผลลัพธ์
จากการคิดเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในความคิด และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติให้เกิดนวัตกรรมข้ึนจริง (Robson. 
2002) กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วยข้ันตอนที่เช่ือมโยงกันเป็นวงจร 5 ข้ันตอน ซึ่งเป็น
รากฐานของรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ได้แก่  
  ข้ันที่ 1 การสังเกตและรับรู้ปัญหา  
  ข้ันที่  2  การระบุจุดเน้นของนวัตกรรมที่ต้องการ 
  ข้ันที่  3  การก่อร่างแนวความคิด  
  ข้ันที่  4  การสร้างต้นแบบนวัตกรรม  
  ข้ันที่  5  การทดสอบนวัตกรรมและสรุปผล  
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แผนภาพ 1 วงจรการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานการคิดเชิงนวัตกรรม 
 
 
 การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นทักษะส าคัญของนักพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน Horth และ Buchner (2014) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม    
ไว้ว่าเป็นการคิดที่จ าเป็นส าหรับผู้น าเชิงนวัตกรรม ( innovative leadership) ที่ท าให้องค์กรเกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน มีนวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาและสภาพการณ์ต่างๆ ที่เพิ่ม
สูงข้ึน  
 
 การคิดเชิงนวัตกรรมมีลักษณะของวิธีการคิด (ways of thinking) หลายประการดังนี้ Horth 
และ Buchner (2014: 7) 
   1. ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
   2. คาดการณ์จากการสังเกต  
   3. ตั้งค าถามว่า “จะเกิดอะไรข้ึน...ถ้า...” 
   4. ลบเงื่อนไขและข้อจ ากัดในอดีต  
   5. หาทางเลือกที่หลากหลาย  
   6. หาวิธีการที่ดีกว่าอยู่เสมอ  
   7. ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยอยู่เสมอ  
   8. ให้ความส าคัญกับวิธีการมากกว่าค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว  
 

3. การก่อร่าง 

แนวความคิด 

4. การสร้างต้นแบบ 

นวัตกรรม 

1. การสังเกต 

และรับรู้ปัญหา 

5. การทดสอบ 

นวัตกรรม 2. การระบุจุดเน้น 

ของนวัตกรรมที่ต้องการ 
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 การคิดเชิงนวัตกรรมทั้ง 8 วิธีการคิดดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมหลักสูตรต่างๆ        
ที่จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรให้เกิดข้ึนจริงต่อไป  ด้วยเหตุนี้
นักพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่ดีจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีการคิดเชิงนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยพยายามคิดริเริ่ม
สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ที่อาศัยกระบวนการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทา งสังคม เทคโนโลยี 
สภาพการณ์ต่างๆ หรืออาจจะตั้งค าถามว่า “จะเกิดอะไรข้ึน...ถ้า...” ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของ
นวัตกรรมหลักสูตรที่ดีและน่าสนใจ พยายามลบเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดออกไปจากการคิดของเราก่อน 
เพราะถ้าคิดอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเสียแล้ว ความคิดจะไม่แล่นหาสิ่งใหม่ไม่เจอเพราะติดกรอบ  
 
 นอกจากนี้ในกระบวนการคิดควรแสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นทางความคิด 
อย่าคิดว่าผิดหรือถูก แต่ให้คิดว่าดีกว่าเดิมหรือไม่ อะไรที่ดีกว่าเดิม พยายามมองหาวิธีการที่ดีกว่า หรือสิ่ง
ที่ดีกว่าอยู่เสมอ อย่าคิดว่าหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้นั้นประสบความส าเร็จแล้ว เพราะเมื่อคิดอย่างนี้
จะไม่คิดพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม แต่ให้ตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน    
มีสิ่งที่จะต้องปรับปรงุและพัฒนาในเรือ่งใด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนและสภาพการณ์ไดด้ี
มากขึ้น ห้ามคิดว่า “ดีแล้ว” แต่ให้คิดว่า “ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน” และให้เปิดใจกว้างยอมรับ
แนวคิดใหม่ๆ แล้วหาช่องทางที่จะต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจริง แทนการพยายามตัดสินในทันทีว่า
แนวคิดน้ันถูกต้องหรือไม่ เหล่าน้ีคือการคิดที่น าไปสู่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 

 
4. ระบบการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 
 
 ระบบการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร หมายถึง วงจรการพัฒนาหลักสูตร           
ที่มีข้ันตอนต่างๆ ที่เช่ือมโยงกันอย่างมีเหตุมีผลและสามารถน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาระบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler, Taba, Saylor & Alexander, 
Oliva และวิชัย วงษ์ใหญ่ ได้เคยน าเสนอไว้ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ลส 701 กระบวน
ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งน ามาให้นิสิตได้ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นส าคัญท่ีน าไปสู่การ
ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรต่อไป 
 

 ระบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
 

 ระบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler มีแนวคิดหลักที่ส าคัญ คือ “เป้าหมายและวิธีการ” 
(ends  and  mean approach) และจากแนวคิดดังกล่าวท าให้ Tyler  ได้น าเสนอ หลักการและเหตุผล
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ส าหรับการสร้างสูตร เรียกว่า “Tyler’s rationale” ซึ่งใช้เป็นหลักการส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
(Tyler. 1949: 1) 
 
  1.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่โรงเรียนควรบรรลุคืออะไร  
  2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรที่สามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
  3.  ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่าน้ีสามารถจัดให้มีประสิทธิภาพอย่างไร  
  4.  เราจะสามารถทราบได้อย่างไรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 Tyler ระบุว่านักพัฒนาหลักสูตรควรตอบค าถามทั้ง 4 ข้อนี้ ให้ชัดเจนตามล าดับ เพื่อให้การ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ชัดเจนจะท าให้ง่าย 
ในการคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมาย รวมทั้งส่งผลต่อการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้   
 
 การพัฒนาหลักสูตรของ Tyler ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ได้แก่ การศึกษาผู้เรียน การศึกษาสังคม การศึกษา
แนวคิดของนักวิชาการ ตลอดจนปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา เพื่อน ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็น
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาช่ัวคราว เมื่อได้จุดมุ่งหมายช่ัวคราวแล้วยังต้องน าทฤษฎีการเรยีนรู้ ปรัชญาสังคม 
และปรัชญาการศึกษา มากลั่นกรองจุดมุ่งหมายช่ัวคราวนั้นให้เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แท้จริง  
 
 นอกจากนี้ Tyler ยังได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาผู้เรียนเป็นอย่างมาก และมีแนวคิดว่า
การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งด้านการคิด การปฏิบัติ และด้านเจตคติโดยระบุ
เหตุผลความจ าเป็นของการศึกษาความต้องการของผู้เรียน  ว่าผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน 
การทราบช่องว่างระดับพัฒนาการของผูเ้รียนในปัจจุบนักับมาตรฐานทั่วไปจะช่วยแนะแนวทางการก าหนด
วัตถุประสงค์การศึกษาได้ถูกต้อง ส่วนวิธีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน การส ารวจความสนใจของ
ผู้เรียน มีหลากหลายวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งการให้
ความส าคัญกับการศึกษาความสนใจของผู้เรียนนี้  สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(progressivism education) ที่มีจุดเน้นว่า การจัดการศึกษาที่ดีต้องเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรม
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพผู้เรียน การเรียนรู้เกิดจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้จากการประสบความส าเรจ็ รวมทั้งมีสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนมีความสุขในการ
เรียนรู้ ความซับซ้อนทางสังคมที่ท าให้การด ารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่การพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการศึกษาสังคม และน ามาพิจารณาในการพัฒนา
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หลักสูตร เช่น สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งด้านเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือ 
ค่านิยม นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นสังคมเมือง สังคมกึ่งเมือง สังคมชนบท สังคมที่เป็นอุตสาหกรรม สังคม
ธุรกิจ สังคมเกษตรกรรม และที่ส าคัญคือ สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งความหลากหลายต่างๆ เหล่านี้ จะต้องถูก
น ามาวิเคราะห์และน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม  
 
 ส่วนการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนจะช่วยให้นักพัฒนา
หลักสูตรสามารถก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี การใช้ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเป็น
วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปส าหรับการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ส่วนการศึกษาปรัชญาสังคมและ
ปรัชญาการศึกษาช่วยท าให้เห็นจุดเน้นและเป้าหมายของพัฒนาคนและการจัดการศึกษาของแต่ละ
ปรัชญา ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา ส่วนการศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้  จะใช้ในการ
กลั่นกรองจุดมุ่งหมายการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน  ในด้านการ
เรียนรู้ Tyler ระบุว่าประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) นั้นไม่ได้หมายถึงเนื้อหาสาระ 
(content) ที่อยู่ในหลักสูตร หรือกิจกรรมที่ผู้ สอนให้ผู้ เรียนปฏิบัติ แต่การเรียนรู้ เป็นปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจัดข้ึน ดังนั้นประสบการณ์การเรยีนรู้ 
จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาคัดเลือกอย่างดีที่สุดซึ่ง Tyler ได้ระบุหลักการไว้ดังนี้ (Tyler. 1949: 65 – 81)  
 
  1. ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ 
  3. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ 
  4. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้หลายอย่างอาจน าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ 
  5. กิจกรรมและประสบการณ์การเรยีนรู้อย่างเดียวน าไปสูก่ารบรรลุจดุประสงค์หลายข้อ 
  6. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีจะสนับสนุนผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์             
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เจตคติที่ดีต่อสังคม ความสนใจ และแรงจูงใจ    
 
 นอกจากนี้ Tyler ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรยีนรู้ว่าต้องมีความ
ต่อเนื่องทั้งในด้านเวลาต่อเวลาและเนื้อหาต่อเนื้อหาหรือเรียกว่า ความสัมพันธ์แบบแนวตั้ง (vertical) 
และความสัมพันธ์แบบแนวนอน (horizontal) (Tyler. 1949: 84) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (Tyler. 1949: 84 
- 86) 
  1. ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตั้งของการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงข้ึน  
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  2. ล าดับ (sequence) มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ความต่อเนื่อง หมายถึง ความสัมพันธ์
แนวตั้งของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ จากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อน 
  3. บูรณาการ (integration) หมายถึง ความสัมพันธ์แนวนอนของการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เช่ือมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 
 ส าหรับการประเมินผล Tyler มีแนวคิดที่ส าคัญว่าเป็นการตรวจสอบการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ว่าสามารถท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่       
ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากของการพัฒนาหลักสูตร (Tyler. 1949: 104) 
 
 การประเมินผลในมุมมองของ  Tyler เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน             
การประเมินผลจึงควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายและมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการ
ประเมิน  โดยที่การประเมินผลมีขั้นตอนดังนี้  (Tyler. 1949: 110 – 125)  
  1. การก าหนดพฤติกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2. การก าหนดสถานการณ์สิ่งเร้าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   4.1 ความเป็นปรนัย (objectivity)  
   4.2 ความถูกต้อง (validity) 
   4.3 ความเช่ือมั่น (reliability) 
  5. การประเมินผลและน าผลการประเมินมาใช้ส าหรับการอธิบายผลการเรียนรู้            
ของผู้เรียนทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ตลอดจนการอธิบายจุดดีและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 
5. การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรประเภทต่างๆ 
 
 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเราอาจแบ่งกลุ่มของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรได้         
หลายประเภท โดยที่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรในแต่ละลักษณะจะมีข้ันตอนในภาพรวมที่เหมือนกนั 
คือ ข้ันที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้ันที่ 2 การยกร่างหลักสูตร ข้ันที่ 3 การน าหลักสูตรไปใช้ และข้ันที่ 4 
การประเมินหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบหลักสูตรแต่ละประเภทมีจุดเน้นที่แตกต่างกันดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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 1) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหาสาระ (subject – centered designs)           
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระ (content) ที่ต้องการให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ โดยที่เนื้อหาสาระของหลักสูตรได้รับการจดัระบบหรือการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน 
ในรูปแบบของรายวิชาต่างๆ (บางครั้งเรียกว่าหลักสูตรรายวิชา) และก าหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
เนื้อหาสาระต่างๆ ในช่วงเวลาใดของการเรียนในหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้เรียนที่มีเนื้อหาสาระจ านวนมากได้ดี 
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระมุ่งเน้นการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระต่างๆ ที่มีอยู่จ านวนมากแล้วสังเคราะห์จัดระบบเนื้อหาสาระเหล่านั้นเป็นรายวิชาซึ่งแต่ละ
รายวิชาเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจัดระบบช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาอย่างเหมาะสม 
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
    2. สังเคราะห์เนื้อหาสาระเป็น concept  
    3. จัดกลุ่ม concept ต่างๆ และตั้งช่ือรายวิชา 
    4.  จัดล าดับรายวิชาที่จะต้องเรียน  
    5. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระอย่างครบถ้วน 
    6. ประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ 
 
 
 2) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียน (learner – centered designs)  
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและระดับความสามารถของผู้เรียน มีความยืดหยุ่นในด้านเนื้อหา
สาระและการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเองจนบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรในที่สุด 
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   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนมุ่งการวิเคราะห์ธรรมชาติ 
ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์สาระ กิจกรรม และประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีนรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ 
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์ผู้เรียนในด้านธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ และอื่นๆ  
    2. สังเคราะห์ให้เห็นธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  
    3. วิเคราะห์ concept ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ 
    4.  จัดระบบ concept ที่น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ 
    5. จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ 
     ของผู้เรียน 
    6. ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
 
 
 3) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรท่ีเน้นปัญหา (problem – centered designs)  
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัว ชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลก ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจและรับรู้ร่วมกันว่าจะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ลักษณะของปัญหาที่น ามาจัดท าเป็นหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชนของผู้เรียนเพื่อให้เรียนรู้จากปัญหาใกล้ตัวและลงมือแก้ไขปัญหา 
 
 
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้นปัญหา มุ่งเน้นการน าประเด็นปัญหา 
ที่ เกิดข้ึนจริงมาให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับเพื่อน ผู้สอน สมาชิก                
ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ท าให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น าไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน โดยในหลักสูตรหนึ่งๆ อาจจะน าประเด็นปัญหาหลายประเด็นมาจัดการเรียนรู้ก็ได้  
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   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชนและสังคม 
    2. สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ต้องการบรรจุไว้ในหลักสูตร  
    3. จัดล าดับประเด็นปัญหาที่จะด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
    4.  จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    5. ประเมินผลการเรียนรู้เน้นความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 
 4) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรแกน (core – curriculum design)  
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งหลายให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวถูกก าหนดไว้เป็นมาตรฐานกลางๆ 
ที่คาดหวังว่าผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องมีเพื่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็น
ทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคต 
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรแกน จะมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
อย่างรอบด้านทั้งจากเอกสารวิชาการและงานวิจัย แล้วน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน ที่จะได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และมีความคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะมีความสนใจ ความถนัด หรือความสามารถระดับใด จะสามารถเรียนรู้ได้จนประสบ
ความส าเร็จ  
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องมี 
    2. สังเคราะห์เป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบรรจุไว้ในหลักสูตร 
    3. จัดล าดับความรู้และทักษะที่จะจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะ 
    4.  จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
    5. ประเมินผลเน้นที่การมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน 
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 5) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรสมรรถนะ (competency – centered designs)  
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับสมรรถนะ มีความต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษะ) ที่จ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง         
ซึ่งหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะโดยทั่วไปจะพัฒนาผู้เรียนทั้งสมรรถนะหลัก (core competency) และ
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (functional competency)  
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรสมรรถนะ มุ่ ง ให้ผู้ เ รี ยนมีความรู้
ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ดังนั้นจุดส าคัญของการออกแบบหลักสูตรจึงอยู่ที่การก าหนดสมรรถนะที่ เป็นปัจจุบันและรองรับ          
สมรรถนะใหม่ที่จ าเป็นต้องมีในอนาคตอันใกล้ หลักสูตรสมรรถนะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 
โลกอาชีพได้เป็นอย่างดี   
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์สมรรถนะในงานอาชีพที่ผู้เรียนจะต้องม ี
    2. สังเคราะห์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามต าแหน่งงาน   
    3. เรียงล าดับสมรรถนะและก าหนดกิจกรรมการฝึกสมรรถนะ  
    4.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติตรงตามสมรรถนะ 
    5. ประเมินผลเน้นที่การมีสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 6) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นการสร้างสรรค์ (creation – centered designs) 
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ ให้ความส าคัญกับการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์          
และการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสร้างสรรค์             
และนวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับการมีความรู้             
ในเนื้อหาสาระ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการที่ได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม         
ของตนเอง 
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   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นการสร้างสรรค์ จะมีการวิเคราะห์ทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ผู้เรียนในแต่ละระดับจ าเป็นต้องมี พร้อมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของผลงาน
หรือนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหาสาระ            
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา 
    2. วิเคราะห์ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน   
    3. วิเคราะห์เนื้อหาสาระและคุณลักษณะเช่ือมโยงกับผลงานหรือนวัตกรรม 
    4. จัดล าดับการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม  
    5.  จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม 
     เช่ือมโยงกับเนื้อหาสาระและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    6. ประเมินผลเน้นที่การมีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
     การเช่ือมโยงความรู้ในเนื้อหาสาระ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 7) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นคุณธรรมจริยธรรม (ethics–centered designs) 
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้เรียน รวมไปถึงคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถเชิงคุณธรรม 
(morality quotient: MQ) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงาม ตัดสินใจประพฤติ
และปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติ
ตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม 
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นคุณธรรมจริยธรรมนั้น มุ่งออกแบบให้
ผู้เรียนได้ประพฤติและปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการพัฒนา ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กับการปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง โดยมีกระบวนการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การช่ืนชมและเห็นคุณค่า ตลอดจนการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตระหนัก        
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ในคุณค่าของการประพฤติและปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรม และมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่องและเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
    2. สังเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องการพัฒนาให้กับผู้เรียน   
    3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม 
    4. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในคุณธรรมและจริยธรรม  
    5.  ให้ผู้เรียนคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ถอดบทเรียน  
    6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
    7. ประเมินการมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนโดยการสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 8)  การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นทักษะเทคโนโลยี (technology–centered 
designs) 
 
   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันหรืออนาคต
ให้กับผู้เรียน หลักสูตรมีลักษณะให้ผู้เรียนฝึกทักษะเทคโนโลยีต่างๆ จากสถานการณ์จ าลองหรืออาจจะใช้
การฝึกจากสถานการณ์จริงข้ึนอยู่กับบริบทและเงื่อนไขของการเรียนรู้ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเน้นทักษะเทคโนโลยีจะมีทักษะเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทันที 
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นทักษะเทคโนโลยี จะมีการวิเคราะห์      
ให้ได้ค าตอบก่อนว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีอะไรบ้าง แล้วน าทักษะเหล่าน้ัน   
มาออกแบบหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะเทคโนโลยีดังกล่าวในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์ทักษะเทคโนโลยีที่จ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต 
    2. สังเคราะห์ทักษะเทคโนโลยีให้เป็นหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กัน 
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    3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะเทคโนโลยี 
    4. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
    5. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตทิักษะเทคโนโลยี 
    6.  ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    7. ประเมินการมีทักษะเทคโนโลยีโดยการสังเกตและตรวจสอบผลงาน 
 
 9)  การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นชุมชนเป็นฐาน (community–centered designs) 
 

   ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เช่ือมโยงกับชุมชนในมิติต่างๆ เช่น 
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ อาชีพ          
ภูมิปัญญา สุขภาพ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้         
ในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะต่างๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  
 
   จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร 
    การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นชุมชนเป็นฐานจะมีการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่ในชุมชนในด้านต่างๆ ตลอดจนสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน      
ในชุมชน เช่ือมโยงกับองค์ความรู้ต่างๆ ในลักษณะสหวิทยาการ ( interdisciplinary) แล้วจัดเป็นรายวิชา
หรือหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอาจจะให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในชุมชนหรือน าประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 
   ข้ันตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร 
    1. วิเคราะห์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
    2. วิเคราะห์เช่ือมโยงทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชนกับเนื้อหาสาระ 
    3. สร้างและจัดระบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
    4. เตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม 
    5. จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนออกไปเรียนรู้ในชุมชนหรือน าประเด็น 
     ที่น่าสนใจในชุมชนมาเรียนรู้ในช้ันเรียน 
    6. น าสิ่งที่เรียนรู้กลับคืนไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
    7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและชุมชน 
    8. ประเมินการเรียนรู้เน้นการเช่ือมโยงความรู้เชิงวิชาการ 
     กับสภาพความเป็นจริงของชุมชน 
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6. บทสรุป 
  
 จากที่ได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระในบทที่ 5 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร สรุปสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี ้
 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร ( innovative curriculum design)  เป็นการก าหนด
แนวความคิด (ideation) ส าหรับการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่จะน าไปสู่ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป โดยที่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรนั้นหมายความรวมถึงการวางแผนหรือจัดระบบหลักสูตร  
การตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตร แนวการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  
 

 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุด คือ การท าให้หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้สูงสุด ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือ
โลกที่มีความเป็นพลวัต 

 

 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วยข้ันตอนที่เช่ือมโยงกันเป็นวงจร 5 ข้ันตอน       
ซึ่งเป็นรากฐานของรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ได้แก่  
  ข้ันที่ 1 การสังเกตและรับรู้ปัญหา  
  ข้ันที่  2  การระบุจุดเน้นของนวัตกรรมที่ต้องการ 
  ข้ันที่  3  การก่อร่างแนวความคิด  
  ข้ันที่  4  การสร้างต้นแบบนวัตกรรม  
  ข้ันที่  5  การทดสอบนวัตกรรมและสรุปผล  
 

 ระบบการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร หมายถึง วงจรการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ข้ันตอนต่างๆ ที่เช่ือมโยงกันอย่างมีเหตุมีผลและสามารถน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    
 

 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรในแต่ละลักษณะจะมีข้ันตอนในภาพรวมที่เหมือนกัน คือ        
ข้ันที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้ันที่ 2 การยกร่างหลักสูตร ข้ันที่ 3 การน าหลักสูตรไปใช้ และข้ันที่ 4 
การประเมินหลักสูตร แต่การออกแบบหลักสูตรแต่ละลักษณะมีจุดเน้นของการออกแบบที่แตกต่างกัน 
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