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การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
1. แนวคิดหลักการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
การออกแบบนวั ต กรรมหลั ก สู ต ร (innovative curriculum design) เป็ น การก าหนด
แนวความคิด (ideation) สาหรับการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่จะนาไปสู่ป ฏิบัติก ารพัฒ นาหลัก สู ตร
ต่อไป โดยที่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรนั้นหมายความรวมถึงการวางแผนหรือจัดระบบหลักสูตร
การตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตร แนวการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล และยังหมายความ
รวมถึงการยกร่างหลักสูตรในภาพกว้างอีกด้วย
แนวคิดหลักของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร คือ การที่ จะพัฒนาหลัก สูตรให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (demand side) ให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด โดยที่หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับสภาพการทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมือง เทคโนโลยี ภายใต้เ งื่อนไขหรือ
ข้อจ ากั ดต่างๆ ซึ่ง เป็นโจทย์ที่ สาคัญ ที่สุดของนักพัฒ นานวัตกรรมหลักสูตรจะต้องศึกษาค้นคว้า วิจัย
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และที่สาคัญที่สุดคือการมีการคิดสร้างสรรค์
สาหรับหลักการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่จะทาให้ หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้เรียนได้นั้นมีดังต่อไปนี้
1. ออกแบบนวัตกรรมหลัก สูตรให้มี ค วามสอดคล้องกั บ ธรรมชาติ และความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริบทต่างๆ โดยเฉพาะบริบททางสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ที่มี
ความเป็นพลวัต
2. ออกแบบการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมหลัก สูตรที่เ ป็นระบบ อย่างน้อย
3 ระบบ ได้แก่ ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยให้
ความสาคัญกับระบบการบริหารหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา วิธีการ และสถานที่การเรียนรู้
3. ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรให้มคี วามเชื่อมโยงเป็นแนวเดียวกัน (alignment)
ทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระและกิจกรรมของหลักสูตร และการประเมินผลของหลักสูตร โดยสาระ
ของหลักสูตรมีความทันสมัย กิจกรรมและการประเมินมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
4. ออกแบบนวั ต กรรมหลั ก สูต รที่ ผู้เ รีย นสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ม าสนับ สนุน
การเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นสูง แต่สามารถเรียนรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ใช้อ งค์ความรู้ท างวิ ชาการและผลการวิจั ยต่างๆ ที่ เ ป็นปัจ จุบัน ตลอดจน
แนวโน้ม ของสัง คม ความเจริญ ก้ าวหน้าของเทคโนโลยี และมุ ม มองของผู้เ ชี่ยวชาญในการตัดสิน ใจ
ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
6. ใช้ก ระบวนการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลัก สูตร โดยเฉพาะ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรนามาวิเคราะห์และพิจารณาในการออกแบบนวัตกรรมหลัก สูตร
เป็นลาดับแรก

2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุด คือ การทาให้หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้สูงสุด ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือ
โลกที่มีความเป็นพลวัต ผู้เรียนเกิดใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิท ธิภาพ เกิดการเรียนรู้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง

3. การคิดเชิงนวัตกรรมกับการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
การคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking) หรือการคิดริเริ่ม เป็นการคิดที่แตกต่างไปจาก
ความคิดเดิม เปิดมุมมอง แนวคิดใหม่ที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหา หรือนาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 287, Visser. 2006) ซึ่งในกระบวนการคิดนี้จะมีการออกแบบ
(design) ผสมผสานอยู่ในกระบวนการคิดซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันซึ่งทาให้ได้ผลลัพธ์
จากการคิดเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในความคิด และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติให้เกิดนวัตกรรมขึ้นจริง (Robson.
2002) กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วยขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจร 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็น
รากฐานของรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ได้แก่
ขั้นที่ 1 การสังเกตและรับรู้ปัญหา
ขั้นที่ 2 การระบุจุดเน้นของนวัตกรรมที่ต้องการ
ขั้นที่ 3 การก่อร่างแนวความคิด
ขั้นที่ 4 การสร้างต้นแบบนวัตกรรม
ขั้นที่ 5 การทดสอบนวัตกรรมและสรุปผล
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1. การสังเกต
และรับรู้ปัญหา
5. การทดสอบ
นวัตกรรม

4. การสร้างต้นแบบ
นวัตกรรม

2. การระบุจุดเน้น
ของนวัตกรรมที่ต้องการ

3. การก่อร่าง
แนวความคิด

แผนภาพ 1 วงจรการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานการคิดเชิงนวัตกรรม

การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นทักษะสาคัญของนักพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน Horth และ Buchner (2014) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม
ไว้ว่า เป็นการคิดที่ จาเป็นสาหรับ ผู้นาเชิ ง นวัตกรรม (innovative leadership) ที่ ท าให้ องค์ก รเกิดการ
พั ฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ดีขึ้ น มี น วั ต กรรมและศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น อยู่ ตลอดเวลา ท่ า มกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาและสภาพการณ์ต่างๆ ที่เพิ่ม
สูงขึ้น
การคิดเชิงนวัตกรรมมีลักษณะของวิธีการคิด (ways of thinking) หลายประการดังนี้ Horth
และ Buchner (2014: 7)
1. ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
2. คาดการณ์จากการสังเกต
3. ตั้งคาถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้า...”
4. ลบเงื่อนไขและข้อจากัดในอดีต
5. หาทางเลือกที่หลากหลาย
6. หาวิธีการที่ดีกว่าอยู่เสมอ
7. ตั้งคาถามหรือข้อสงสัยอยู่เสมอ
8. ให้ความสาคัญกับวิธีการมากกว่าคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
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การคิดเชิงนวัตกรรมทั้ง 8 วิธีก ารคิดดังกล่าว เป็ นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมหลักสูตรต่างๆ
ที่ จ ะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรให้เ กิดขึ้นจริงต่อไป ด้วยเหตุนี้
นักพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่ดีจึงจาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีการคิดเชิงนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยพยายามคิดริเริ่ม
สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ที่ อ าศั ย กระบวนการสั ง เกตการณ์ เ ปลี่ย นแปลงทา งสัง คม เทคโนโลยี
สภาพการณ์ต่างๆ หรือ อาจจะตั้ง คาถามว่า “จะเกิ ดอะไรขึ้น...ถ้า...” ก็ ส ามารถเป็นจุดเริ่ม ต้นของ
นวัตกรรมหลัก สูตรที่ดีและน่าสนใจ พยายามลบเงื่อนไขหรือข้อจากั ดออกไปจากการคิดของเราก่อน
เพราะถ้าคิดอยู่ภายใต้ข้อจากัดเสียแล้ว ความคิดจะไม่แล่นหาสิ่งใหม่ไม่เจอเพราะติดกรอบ
นอกจากนี้ในกระบวนการคิดควรแสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นทางความคิด
อย่าคิดว่าผิดหรือถูก แต่ให้คิดว่าดีกว่าเดิมหรือไม่ อะไรที่ดีกว่าเดิม พยายามมองหาวิธีการที่ดีกว่า หรือสิ่ง
ที่ดีกว่าอยู่เสมอ อย่าคิดว่าหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้นั้นประสบความสาเร็จแล้ว เพราะเมื่อคิดอย่างนี้
จะไม่คิดพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม แต่ให้ตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาในเรือ่ งใด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและสภาพการณ์ได้ดี
มากขึ้น ห้ามคิดว่า “ดีแล้ว” แต่ให้คิดว่า “ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น” และให้เปิดใจกว้างยอมรับ
แนวคิดใหม่ๆ แล้วหาช่องทางที่จะต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง แทนการพยายามตัดสินในทันทีวา่
แนวคิดนั้นถูกต้องหรือไม่ เหล่านี้คือการคิดที่นาไปสู่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร

4. ระบบการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร
ระบบการออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรมหลัก สูต ร หมายถึ ง วงจรการพัฒ นาหลัก สูตร
ที่มีขั้นตอนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุมีผลและสามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาระบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler, Taba, Saylor & Alexander,
Oliva และวิชัย วงษ์ใหญ่ ได้เคยนาเสนอไว้ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ลส 701 กระบวน
ทัศน์ใหม่ในการพัฒ นาหลักสูตร ซึ่ งนามาให้นิสิตได้ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นสาคัญที่ นาไปสู่การ
ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรต่อไป
ระบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler
ระบบการพั ฒ นาหลัก สูตรของ Tyler มี แนวคิดหลัก ที่ ส าคัญ คือ “เป้าหมายและวิธีการ”
(ends and mean approach) และจากแนวคิดดังกล่าวทาให้ Tyler ได้นาเสนอ หลักการและเหตุผล
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สาหรับการสร้างสูตร เรียกว่า “Tyler’s rationale” ซึ่งใช้เป็นหลักการสาหรับการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
(Tyler. 1949: 1)
1.
2.
3.
4.

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่โรงเรียนควรบรรลุคืออะไร
มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรที่สามารถทาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านี้สามารถจัดให้มีประสิทธิภาพอย่างไร
เราจะสามารถทราบได้อย่างไรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้

Tyler ระบุว่านักพัฒนาหลักสูตรควรตอบคาถามทั้ง 4 ข้อนี้ ให้ชัดเจนตามลาดับ เพื่อให้การ
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกาหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ชัดเจนจะทาให้ง่าย
ในการคัดเลือกประสบการณ์ก ารเรียนรู้ที่ ตอบสนองจุดมุ่งหมาย รวมทั้งส่งผลต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
การพั ฒ นาหลักสูตรของ Tyler ให้ความส าคัญกับ การวิเคราะห์ข้อมู ลพื้นฐานที่สาคัญและ
จาเป็นสาหรับการกาหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ได้แก่ การศึกษาผู้เรียน การศึกษาสังคม การศึกษา
แนวคิดของนักวิชาการ ตลอดจนปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา เพื่อนามาสังเคราะห์กาหนดเป็น
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาชั่วคราว เมื่อได้จุดมุ่งหมายชั่วคราวแล้วยังต้องนาทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาสังคม
และปรัชญาการศึกษา มากลั่นกรองจุดมุ่งหมายชั่วคราวนั้นให้เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แท้จริง
นอกจากนี้ Tyler ยังได้ให้ความสาคัญกับ การศึกษาผู้เรีย นเป็นอย่างมาก และมีแนวคิดว่า
การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งด้านการคิด การปฏิบัติ และด้านเจตคติโดยระบุ
เหตุผลความจาเป็นของการศึกษาความต้องการของผู้เรียน ว่าผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน
การทราบช่องว่างระดับพัฒนาการของผูเ้ รียนในปัจจุบนั กับมาตรฐานทั่วไปจะช่วยแนะแนวทางการกาหนด
วัตถุประสงค์การศึกษาได้ถูกต้อง ส่วนวิธีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน การสารวจความสนใจของ
ผู้เรียน มีหลากหลายวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งการให้
ความส าคัญ กั บ การศึกษาความสนใจของผู้เ รียนนี้ สอดคล้ องกั บ แนวทางการศึก ษาพิพัฒ นาการนิยม
(progressivism education) ที่มีจุดเน้นว่า การจัดการศึกษาที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพผู้เรียน การเรียนรู้เกิดจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้จากการประสบความสาเร็จ รวมทั้งมีสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนมีความสุขในการ
เรียนรู้ ความซับซ้อนทางสังคมที่ทาให้การดารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่การพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการศึกษาสังคม และนามาพิจารณาในการพัฒนา
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หลักสูตร เช่น สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้ง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ
ค่านิยม นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นสังคมเมือง สังคมกึ่งเมือง สังคมชนบท สังคมที่เป็นอุตสาหกรรม สังคม
ธุรกิจ สังคมเกษตรกรรม และที่สาคัญคือ สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งความหลากหลายต่างๆ เหล่านี้ จะต้องถูก
นามาวิเคราะห์และนามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม
ส่วนการศึกษาแนวคิดของนักวิช าการ เกี่ ยวกั บ คุณภาพของผู้เ รียนจะช่วยให้นัก พัฒ นา
หลักสูตรสามารถกาหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี การใช้ข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปสาหรับการกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนการศึกษาปรัชญาสังคมและ
ปรัช ญาการศึกษาช่วยท าให้เห็นจุดเน้นและเป้าหมายของพัฒนาคนและการจัดการศึกษาของแต่ละ
ปรัชญา ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา ส่วนการศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ จะใช้ในการ
กลั่นกรองจุดมุ่งหมายการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ ธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน ในด้านการ
เรียนรู้ Tyler ระบุว่าประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) นั้นไม่ได้หมายถึงเนื้อหาสาระ
(content) ที่ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต ร หรื อ กิ จ กรรมที่ ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ แต่ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น ปฏิ สั ม พั นธ์
(interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้น ดังนั้นประสบการณ์การเรียนรู้
จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาคัดเลือกอย่างดีที่สุดซึ่ง Tyler ได้ระบุหลักการไว้ดังนี้ (Tyler. 1949: 65 – 81)
1. ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ต้องทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
3. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
4. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้หลายอย่างอาจนาไปสู่การบรรลุจุดประสงค์
5. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเดียวนาไปสูก่ ารบรรลุจดุ ประสงค์หลายข้อ
6. กิ จ กรรมและประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ที่ ดี จ ะสนั บ สนุ นผู้เ รียนบรรลุจุดประสงค์
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เจตคติที่ดีต่อสังคม ความสนใจ และแรงจูงใจ
นอกจากนี้ Tyler ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ว่าต้องมีความ
ต่อเนื่องทั้งในด้านเวลาต่อเวลาและเนื้อหาต่อเนื้อหาหรือเรียกว่า ความสัมพันธ์แบบแนวตั้ง ( vertical)
และความสัมพันธ์แบบแนวนอน (horizontal) (Tyler. 1949: 84) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (Tyler. 1949: 84
- 86)
1. ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตั้งของการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น
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2. ลาดับ (sequence) มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ความต่อเนื่อง หมายถึง ความสัมพันธ์
แนวตั้งของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ จากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อน
3. บูรณาการ (integration) หมายถึง ความสัมพันธ์แนวนอนของการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ เข้าด้วยกัน
ส าหรับ การประเมิ นผล Tyler มี แนวคิดที่ ส าคัญ ว่าเป็นการตรวจสอบการจัดกิ จกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ว่าสามารถทาให้ผู้เ รียนมี คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลัก สูตรหรือไม่
ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากของการพัฒนาหลักสูตร (Tyler. 1949: 104)
การประเมิ น ผลในมุ ม มองของ Tyler เน้ น ไปที่ ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมในตั วผู้เ รียน
การประเมินผลจึงควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายและมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการ
ประเมิน โดยที่การประเมินผลมีขั้นตอนดังนี้ (Tyler. 1949: 110 – 125)
1. การกาหนดพฤติกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. การกาหนดสถานการณ์สิ่งเร้าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
4.1 ความเป็นปรนัย (objectivity)
4.2 ความถูกต้อง (validity)
4.3 ความเชื่อมั่น (reliability)
5. การประเมิ น ผลและน าผลการประเมิ น มาใช้ ส าหรั บ การอธิ บ ายผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ตลอดจนการอธิบายจุดดีและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

5. การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรประเภทต่างๆ
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเราอาจแบ่งกลุ่มของการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรได้
หลายประเภท โดยที่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรในแต่ละลักษณะจะมีขั้นตอนในภาพรวมที่เหมือนกัน
คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การยกร่างหลักสูตร ขั้นที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ และขั้นที่ 4
การประเมินหลักสูตร แต่อ ย่างไรก็ตามการออกแบบหลัก สูตรแต่ละประเภทมีจุดเน้นที่แตกต่างกันดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

8 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
1) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ (subject – centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระ (content) ที่ต้องการให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ โดยที่เนื้อหาสาระของหลักสูตรได้รับการจัดระบบหรือการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน
ในรูปแบบของรายวิชาต่างๆ (บางครั้งเรียกว่าหลักสูตรรายวิชา) และกาหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
เนื้อหาสาระต่างๆ ในช่วงเวลาใดของการเรียนในหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้เรียนที่มีเนื้อหาสาระจานวนมากได้ดี
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวั ตกรรมหลัก สูตรที่ เน้นเนื้อหาสาระมุ่ ง เน้นการวิเ คราะห์
เนื้อหาสาระต่างๆ ที่มีอยู่จานวนมากแล้วสังเคราะห์จัดระบบเนื้อหาสาระเหล่านั้นเป็นรายวิชาซึ่งแต่ละ
รายวิชาเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจัดระบบช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
2. สังเคราะห์เนื้อหาสาระเป็น concept
3. จัดกลุ่ม concept ต่างๆ และตั้งชื่อรายวิชา
4. จัดลาดับรายวิชาที่จะต้องเรียน
5. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระอย่างครบถ้วน
6. ประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้

2) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน (learner – centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลัก สูตรที่ ให้ความสาคัญ กับ ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและระดับความสามารถของผู้เรียน มีความยืดหยุ่นในด้านเนื้อหา
สาระและการเรียนรู้ ผู้เ รียนสามารถเรียนรู้ได้เ ต็ม ตามศัก ยภาพของตนเองจนบรรลุจุดมุ่ ง หมายของ
หลักสูตรในที่สุด
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จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลัก สูตรที่ เน้น ผู้เ รียนมุ่ ง การวิเ คราะห์ธรรมชาติ
ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง แล้วนามาวิเคราะห์สาระ กิจกรรม และประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รียนรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์ผู้เรียนในด้านธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ และอื่นๆ
2. สังเคราะห์ให้เห็นธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน
3. วิเคราะห์ concept ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ
4. จัดระบบ concept ที่นาไปสู่การจัดการเรียนรู้
5. จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ
ของผู้เรียน
6. ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

3) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้นปัญหา (problem – centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจและรับรู้ร่วมกันว่าจะต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลักษณะของปัญหาที่นามาจัดทาเป็นหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชนของผู้เรียนเพื่อให้เรียนรู้จากปัญหาใกล้ตัวและลงมือแก้ไขปัญหา

จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรที่เน้น ปัญหา มุ่งเน้นการนาประเด็นปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง มาให้ผู้ เ รีย นใช้ ก ระบวนการแก้ ปัญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ร่ ว มกั บ เพื่ อ น ผู้ ส อน สมาชิก
ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ทาให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นาไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน โดยในหลักสูตรหนึ่งๆ อาจจะนาประเด็นปัญหาหลายประเด็นมาจัดการเรียนรู้ก็ได้

10 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนและสังคม
2. สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ต้องการบรรจุไว้ในหลักสูตร
3. จัดลาดับประเด็นปัญหาที่จะดาเนินการจัดการเรียนรู้
4. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5. ประเมินผลการเรียนรู้เน้นความสามารถในการแก้ปัญหา

4) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรแกน (core – curriculum design)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลัก สูตรที่ ให้ความส าคัญ กั บ การพัฒ นาผู้เ รียนทั้ ง หลายให้มี ค วามรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวถูกกาหนดไว้เป็นมาตรฐานกลางๆ
ที่คาดหวังว่าผู้เรียนทุกคนจาเป็นต้องมีเพื่อการเรียนรู้และการดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็น
ทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคต
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรแกน จะมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
อย่างรอบด้านทั้งจากเอกสารวิชาการและงานวิจัย แล้วนามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน ที่จะได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และมีความคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะมีความสนใจ ความถนัด หรือ ความสามารถระดับใด จะสามารถเรียนรู้ได้จนประสบ
ความสาเร็จ
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนทุกคนจาเป็นต้องมี
2. สังเคราะห์เป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบรรจุไว้ในหลักสูตร
3. จัดลาดับความรู้และทักษะที่จะจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะ
4. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
5. ประเมินผลเน้นที่การมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน
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5) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรสมรรถนะ (competency – centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะ มีความต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษะ) ที่จาเป็นต้องมีในการปฏิบั ติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่ง หลัก สูตรที่ เ น้นสมรรถนะโดยทั่ วไปจะพัฒ นาผู้เรียนทั้ ง สมรรถนะหลัก (core competency) และ
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (functional competency)
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวั ต กรรมหลั ก สู ต รสมรรถนะ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
ดั ง นั้ น จุ ด ส าคั ญ ของการออกแบบหลั ก สูต รจึ ง อยู่ที่ ก ารก าหนดสมรรถนะที่ เ ป็ นปั จ จุบั นและรองรับ
สมรรถนะใหม่ที่จาเป็นต้องมีในอนาคตอันใกล้ หลักสูตรสมรรถนะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
โลกอาชีพได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์สมรรถนะในงานอาชีพที่ผู้เรียนจะต้องมี
2. สังเคราะห์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
3. เรียงลาดับสมรรถนะและกาหนดกิจกรรมการฝึกสมรรถนะ
4. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติตรงตามสมรรถนะ
5. ประเมินผลเน้นที่การมีสมรรถนะตามที่กาหนดไว้

6) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นการสร้างสรรค์ (creation – centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์
และการสร้า งสรรค์ ผ ลงานหรื อ นวั ต กรรมของผู้เ รีย น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รีย นให้มี ทั ก ษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมซึ่ง เป็นทั ก ษะที่ส าคัญและจาเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกั บ การมี ความรู้
ในเนื้อหาสาระ และคุณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ จากการที่ ได้ล งมื อสร้างสรรค์ผ ลงานหรือ นวัต กรรม
ของตนเอง

12 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นการสร้างสรรค์ จะมีการวิเคราะห์ทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ผู้เรียนในแต่ละระดับจาเป็นต้องมี พร้อมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของผลงาน
หรือนวัตกรรมที่ มีความเหมาะสมกั บระดับ ความสามารถของผู้เ รียน ตลอดจนวิเ คราะห์เ นื้อหาสาระ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะกาหนดไว้ในหลักสูตร
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา
2. วิเคราะห์ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
3. วิเคราะห์เนื้อหาสาระและคุณลักษณะเชื่อมโยงกับผลงานหรือนวัตกรรม
4. จัดลาดับการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม
5. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม
เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. ประเมินผลเน้นที่การมีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาสาระ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นคุณธรรมจริยธรรม (ethics–centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลัก สูตรที่ ให้ความส าคัญ กั บ การพัฒ นาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้เรียน รวมไปถึงคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถเชิงคุณธรรม
(morality quotient: MQ) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงาม ตัดสินใจประพฤติ
และปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติ
ตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้น คุณธรรมจริยธรรมนั้น มุ่งออกแบบให้
ผู้เรียนได้ประพฤติและปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการพัฒนา ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับการปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง โดยมีกระบวนการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การชื่นชมและเห็นคุณค่า ตลอดจนการถอดบทเรียนหลัง การปฏิบัติเพื่อให้เ กิดความตระหนัก
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ในคุณค่าของการประพฤติและปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรม และมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
2. สังเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องการพัฒนาให้กับผู้เรียน
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม
4. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในคุณธรรมและจริยธรรม
5. ให้ผู้เรียนคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ถอดบทเรียน
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
7. ประเมินการมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนโดยการสังเกตพฤติกรรม

8) การออกแบบนวั ต กรรมหลั ก สู ต รเน้ น ทั ก ษะเทคโนโลยี (technology–centered
designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ ต้องการพัฒนาทั กษะเทคโนโลยีที่ เป็นปัจจุบันหรืออนาคต
ให้กับผู้เรียน หลักสูตรมีลักษณะให้ผู้เรียนฝึกทักษะเทคโนโลยีต่างๆ จากสถานการณ์จาลองหรืออาจจะใช้
การฝึก จากสถานการณ์จ ริงขึ้นอยู่กั บบริบทและเงื่อนไขของการเรียนรู้ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเน้นทักษะเทคโนโลยีจะมีทักษะเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทันที
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวัตกรรมหลัก สูตรเน้น ทักษะเทคโนโลยี จะมี ก ารวิเคราะห์
ให้ได้คาตอบก่อนว่าผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีอะไรบ้าง แล้วนาทักษะเหล่านั้น
มาออกแบบหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะเทคโนโลยีดังกล่าวในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์ทักษะเทคโนโลยีที่จาเป็นในปัจจุบันและอนาคต
2. สังเคราะห์ทักษะเทคโนโลยีให้เป็นหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กัน
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3.
4.
5.
6.
7.

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะเทคโนโลยี
เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตทิ ักษะเทคโนโลยี
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประเมินการมีทักษะเทคโนโลยีโดยการสังเกตและตรวจสอบผลงาน

9) การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรเน้นชุมชนเป็นฐาน (community–centered designs)
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนในมิติต่างๆ เช่น
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพ
ภูมิปัญญา สุขภาพ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะต่างๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
จุดเน้นของการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบนวั ต กรรมหลัก สูต รเน้น ชุ ม ชนเป็ น ฐานจะมี ก ารวิ เ คราะห์
ทรัพยากรที่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ซึ่งมี อยู่ในชุม ชนในด้านต่างๆ ตลอดจนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ต่างๆ ในลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary) แล้วจัดเป็นรายวิชา
หรือหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอาจจะให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในชุมชนหรือนาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในชั้นเรียน
ขั้นตอนเฉพาะของการออกแบบหลักสูตร
1. วิเคราะห์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
2. วิเคราะห์เชื่อมโยงทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชนกับเนื้อหาสาระ
3. สร้างและจัดระบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
4. เตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม
5. จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนออกไปเรียนรู้ในชุมชนหรือนาประเด็น
ที่น่าสนใจในชุมชนมาเรียนรู้ในชั้นเรียน
6. นาสิ่งที่เรียนรู้กลับคืนไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและชุมชน
8. ประเมินการเรียนรู้เน้นการเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการ
กับสภาพความเป็นจริงของชุมชน
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6. บทสรุป
จากที่ได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระในบทที่ 5 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร สรุปสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
การออกแบบนวั ต กรรมหลั ก สู ต ร (innovative curriculum design) เป็ น การก าหนด
แนวความคิด (ideation) สาหรับการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรที่จะนาไปสู่ป ฏิบัติก ารพัฒ นาหลัก สู ตร
ต่อไป โดยที่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรนั้นหมายความรวมถึงการวางแผนหรือจัดระบบหลักสูตร
การตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตร แนวการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุด คือ การทาให้หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้สูงสุด ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือ
โลกที่มีความเป็นพลวัต
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วยขั้นตอนที่เ ชื่อมโยงกันเป็นวงจร 5 ขั้นตอน
ซึ่งเป็นรากฐานของรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ได้แก่
ขั้นที่ 1 การสังเกตและรับรู้ปัญหา
ขั้นที่ 2 การระบุจุดเน้นของนวัตกรรมที่ต้องการ
ขั้นที่ 3 การก่อร่างแนวความคิด
ขั้นที่ 4 การสร้างต้นแบบนวัตกรรม
ขั้นที่ 5 การทดสอบนวัตกรรมและสรุปผล
ระบบการออกแบบและพัฒ นานวัตกรรมหลักสูตร หมายถึง วงจรการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ขั้นตอนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุมีผลและสามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรในแต่ละลักษณะจะมีขั้นตอนในภาพรวมที่เหมือนกัน คือ
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การยกร่างหลักสูตร ขั้นที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ และขั้นที่ 4
การประเมินหลักสูตร แต่การออกแบบหลักสูตรแต่ละลักษณะมีจุดเน้นของการออกแบบที่แตกต่างกัน
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