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แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร
1. สาระสาคัญ
หลัก สูตร หมายถึง ประสบการณ์ ท างการศึก ษาทั้ ง หมดที่ ส ถานศึ ก ษา
วางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
หลัก สูตรมีความสาคัญ หลายประการ เช่น มี อิท ธิพลต่อความมั่นคงของ
สัง คมและประเทศชาติ เป็ นหลัก หรือ หัวใจของการจัด การศึก ษา เป็ นกรอบการ
กาหนดนโยบายทางการศึกษา เป็นเครื่องชี้แนะจุดมุ่งหมาย สาระ และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลช่วยทาให้ผู้เรียนทราบเป้าหมาย
และแนวทางการเรียน
หลักการของไทเลอร์ เป็นหลักการพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยทาให้นักพัฒนา
หลักสูตรดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นพลวัต ประกอบด้วย ระบบหลัก 3 ระบบ
ได้แก่ 1) ระบบการร่างหลักสูตร 2) ระบบการบริห ารหลัก สูตร และ 3) ระบบการ
ประเมินหลักสูตร
การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร มีแนวคิดหลักการที่สาคัญคือ การออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการ
ของสังคมได้มากที่สุด
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2. ความหมายของหลักสูตร
หลั ก สู ต ร (Curriculum) เป็ น ค าที่ มี ค วามหมายอย่ า งหลากหลาย
ตามมุมมองของนักวิชาการด้านหลักสูตรและบริบทของการใช้ แหล่งที่ มาของคาว่า
หลั ก สู ตร Bobbitt ศาสตราจารย์ ท างการบริห ารการศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ยชิค าโก
ได้เขียนหนังสือชื่อ “The Curriculum” ในปี ค.ศ.1981 หรือประมาณปี พ.ศ.2461
Bobbitt มีมุมมองทางการศึกษาอย่างน่าสนใจว่า การศึกษาเป็นไปเพื่อความสามารถ
ในการดารงชีวิต (Bobbitt. 1918: 1) และได้ระบุว่าคาว่า “Curriculum” มีที่มาจาก
ภาษาลาตินว่า race-course หรือ “the race” หมายถึง ชุดกิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้
ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ (Bobbitt. 1918: 42)
เมื่อกล่าวถึงหลักสูตรในมุมมองโดยทั่วไปของบุคคลส่วนใหญ่จะหมายถึง
สิ่งที่ เป็นเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารหลักสูตร หนังสือ ตารา คู่มื อการสอน เป็นต้น
ส่วนมุม มองของนักวิชาการด้านหลักสูตรจะหมายความรวมถึง ประสบการณ์ ต่างๆ
ที่จัดให้กับผู้เรียนและผลการเรียนรู้ (Wiles. 2009: 2, Wiles and Bondi. 2011: 1)
การให้นิยามความหมายของหลักสูตรขึ้นอยู่กั บ ความเชื่อในเชิงปรัชญา
ของแต่ล ะบุคคล ไม่ ว่าจะเป็นผู้บ ริห าร ผู้ส อน ผู้เรียน ผู้ป กครอง หรือชุม ชนก็ ตาม
ด้วยเหตุนี้การนิยามคาว่าหลักสูตรจึงมีความหลากหลาย ดังนี้ (Oliva. 2009: 3)
1. หลักสูตรคือสิ่งที่ได้สอนในโรงเรียน
2. หลักสูตรคือรายวิชา
3. หลักสูตรคือเนื้อหาสาระ
4. หลักสูตรคือโปรแกรมการศึกษา
5. หลักสูตรคือชุดของวัสดุอุปกรณ์
6. หลักสูตรคือลาดับรายวิชา
7. หลักสูตรคือกลุ่มของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ
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8. หลักสูตรคือรายวิชาที่ศึกษา
9. หลักสูตรคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาเนินการอยู่ในโรงเรียน
10. หลักสูตรคือสิ่งที่โรงเรียนกาหนดให้สอนทั้งในและนอกโรงเรียน
11. หลักสูตรคือทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนโดยบุคลากรของโรงเรียน
12. หลักสูตรคือชุดของประสบการณ์ในโรงเรียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้เรียน
13. หลักสูตรคือประสบการณ์ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับ
ความหมายของหลัก สู ตรจากการให้ความหมายของนัก วิช าการต่างๆ
ได้ แ ก่ Bobbitt. 1918, Tyler. 1949, Taba. 1962, Henson. 2001, Armstrong.
2003, Oliva. 2009, Wiles. 2009, Wiles and Bondi. 2011 สามารถสังเคราะห์ได้
3 ลักษณะ ดังนี้
1. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือความรู้ต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียน
2. หลั ก สู ต ร คื อ แผนการจั ด การศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ไว้
อย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การจัดการเรียนการสอน
3. หลั ก สู ตร คื อ มวลประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ที่ ส ถานศึ กษา
จัดให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
อย่ างไรก็ ต ามส าหรับ ผู้ เ ขีย นเองนั้ น หลัก สู ต ร คื อ มวลประสบการณ์
ทางการศึกษาทั้งหมดที่สถานศึกษาวางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
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3. ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ค วามส าคั ญ หลายประการทั้ ง ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียน ดังต่อไปนี้
1. ห ลั ก สู ต รมี ความ ส าคั ญ ต่ อ ความ มั่ น คงของสั งคมแล ะ
ประเทศชาติ ในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ องมื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชากรในอนาคต
ว่าควรมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร
2. หลักสูตรมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาในฐานะที่เป็นหลัก
หรือ หัว ใจของการจั ดการศึก ษา และการจั ดการเรียนการสอน เพราะหลัก สูต ร
ได้กาหนดเป้าหมายของการศึกษา เนื้อหาสาระ แนวการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เป็น
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รบรรลุ เป้ า ประสงค์
ของหลักสูตร
3. หลัก สูตรมี ความสาคัญ ต่อ ผู้บ ริหารการศึกษาในฐานะที่เป็ น
กรอบการกาหนดนโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหลักสูตร
ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การให้ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ห ลั ก สู ต รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริม และควบคุม
คุณภาพการศึกษา
4. หลักสูตรมีความสาคัญต่อผู้สอนในฐานะที่เป็น เครื่องมือชี้แนะ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรจะทาให้ผู้สอน
ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
วัดและประเมินผล ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
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นอกจากนี้ห ลั ก สูตรยังช่วยท าให้ ผู้ส อนตัด สินใจดาเนิน การต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์
ต่อผู้เรียนในการที่จะส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
5. หลักสูตรมีความสาคัญ ที่มีต่อผู้เรียนและผู้ป กครอง ในฐานะ
ที่ช่ วยท าให้ท ราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเข้ า รับ การศึ กษา เช่น เนื้ อหาสาระ
ระยะเวลา ความรู้ความสามารถและคุณลัก ษณะที่ พึงประสงค์เมื่อสาเร็จ การศึกษา
เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและการศึกษาต่อได้อย่าง
เป็นระบบ
6. หลั ก สู ตรมี ค วามส าคั ญ ต่ อชุ ม ชนในฐานะที่ เป็ น เครื่อ งมื อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รีย นซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก คนหนึ่ งของชุ ม ชน ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

4. หลักการของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale)
ไทเลอร์ (Tyler) ศาสตราจารย์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยชิคาโก ได้กาหนด
หลักการพั ฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักการร่วมสมัยที่นัก พัฒ นาหลักสูตรใช้กั นมาจนถึง
ปัจจุบัน เรียกว่า หลักการของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale) โดยนักพัฒนาหลักสูตร
ควรตอบคาถาม 4 ข้อ ดังนี้ (Tyler. 1949: 1)
1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่โรงเรียนควรบรรลุคืออะไร
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรที่สามารถทาให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย
3. ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านี้สามารถจัด
ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
4. เราจะทราบได้อย่างไรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
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ไทเลอร์มี ฐ านคิด และมุ ม มองต่อการพั ฒ นาหลักสู ตรอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยใช้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตร เมื่อกาหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วจะนาไปสู่การกาหนดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์ก ารเรียนรู้ และการประเมิ นผลการเรียนรู้ สอดคล้องกั บ จอห์น ดุย
(John Dewey) ศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญา มหาวิท ยาลัยโคลัมเบียที่ได้เขียนไว้
ในหนังสือ How We Think ว่า จุ ดมุ่ งหมายคือสิ่งที่ควบคุม กระบวนการพั ฒนา
หลักสูตร

“end controls the process of thinking”
Dewey. (1910: 15)

จากการวิเคราะห์หลักการของไทเลอร์ ทาให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนา
หลัก สูตร ประกอบด้ วยขั้ นตอนหลั ก 4 ขั้ น ตอน ที่ นัก พัฒ นาหลัก สูตรดาเนิน การ
ไปตามลาดับและมีลักษณะเป็นวงจร ได้แก่ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2) การกาหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4)
การประเมินผลการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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การกาหนด
จุดมุ่งหมาย

การคัดเลือก
ประสบการณ์

การประเมินผล

การจัด
ประสบการณ์

แผนภาพ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์

5. การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ขั้นตอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบด้วย ระบบหลัก 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการ
ร่างหลักสูตร 2) ระบบการบริหารหลักสูตร และ 3) ระบบการประเมินหลักสูตร
โดยแต่ ล ะระบบจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
มี คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่ ร ะบบทั้ ง 3 ระบบมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น
นอกจากนี้แต่ละระบบยังมีความเสถียรภายใน ดังแผนภาพต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่.
2554: เอกสารประกอบการสอน)
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ระบบการร่าง
หลักสูตร

ระบบการบริหาร
หลักสูตร

ระบบการประเมิน
หลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไข

แผนภาพ 2 การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
ระบบการพัฒ นาหลักสูตรแต่ละระบบจะมีกิจ กรรมการพัฒ นาหลักสูตร
อยู่ภายใน โดยแต่ละกิจกรรมมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ระบบการร่ า งหลั ก สู ต ร หมายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาเอกสาร
หลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่ มีความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการ
นาไปใช้ กั บ กลุ่ม เป้ าหมาย ประกอบด้ วยกิ จ กรรมหลัก 4 กิจ กรรม ได้ แก่ 1) การ
วิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตร 2) การกาหนดรูปแบบของหลักสูตร 3) การพัฒนา
เอกสารหลักสูตร 4) การสอบทานคุณภาพหลักสูตร โดยแต่ละกิจกรรมมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ สิ่ ง ก าหนดหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การศึ ก ษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐาน (based – line data) ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา
หลั ก สูต ร จุด มุ่ ง หมายของการวิเคราะห์สิ่ ง ก าหนดหลั ก สู ตรคือ การมี ส ารสนเทศ
หรื อ องค์ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การก าหนดเป้ า ประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
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ประเด็นของการวิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตรมีหลายประเด็น
ขึ้นอยู่กับมุมมองของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เช่น ด้านปรัชญา ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านประเพณี วัฒนธรรม ด้านกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยใช้
แหล่งข้อมูลอย่างหลากหลายเชื่อถือได้ การวิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตรจากเอกสาร
ตารา ตลอดจนผลการวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ จะท าให้ได้ส ารสนเทศที่ มีความถูก ต้อง
แม่นยาสูง เช่น ผลการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ แตกต่างกัน พบว่า การที่ ผู้เรียนได้นาความรู้ความเข้าใจของตนเองไป
แบ่งปันหรือสอนให้กับเพื่อนจะทาให้เกิดความจาสูงสุด แต่ถ้าเป็นการฟังคาบรรยายจะ
เกิดความจา น้อยที่สุด ดังนี้ (The University of Sydney. 2012: online)
- การฟังการบรรยาย (Lecture) สามารถเรียนรู้ได้ 5%
- การอ่านเอง (Reading) สามารถเรียนรู้ได้ 10%
- การฟังและได้เห็น (Audiovisual) สามารถเรียนรู้ได้ 20%
- การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) สามารถเรียนรู้ได้ 30%
- การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) สามารถเรียนรูไ้ ด้ 50%
- การได้ทดลองปฏิบัตเิ อง (Practice doing) สามารถเรียนรู้ได้ 75%
- การได้สอนผู้อื่น (Teaching) สามารถเรียนรู้ได้ 90%
สารสนเทศที่ ได้จ ากการวิเคราะห์สิ่ง ก าหนดหลัก สูตรจะนาไปสู่
การตัดสินใจต่างๆ ดังที่ยกตัวอย่างวิธีการเรียนกับปริมาณความจาดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าการออกแบบหลักสูตรควรมุ่งเน้นให้ใช้การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการนาความรู้ไปสอนให้กับเพื่อน หรือนาไปแบ่งปัน
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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2) การกาหนดรูป แบบของหลั กสู ต ร หมายถึง การตั ด สิน ใจ
เลือกใช้รูปแบบของหลักสูตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียน
บนพื้นฐานของสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตร
รูป แบบของหลั กสู ตรมี หลายรู ป แบบ เช่ น หลั กสู ตรรายวิ ชา
(subject curriculum) หลักสู ตรบูรณาการ (integrated curriculum) หลั กสูตรเสริ ม
(enrichment curriculum) หลั ก สู ต รฝึ กอบรม (training curriculum) หลั ก สู ต ร
อิ งมาตรฐาน (standard – based curriculum) หลั กสู ตรที่ เน้ นประสบการณ์
(experience – based curriculum) ห ลั ก สู ต ร ร า ย บุ ค ค ล (individualize
curriculum) หลักสูตรสมรรถนะ (competency – based curriculum) (Taba. 1962,
Tanner and Tanner. 1980, Armstrong. 2003, Oliva. 2009, Wiles and Bondi. 2011)
นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รควรเลื อ กหรื อ ผสมผสานรู ป แบบของ
หลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกั บ บริบ ทของการใช้ห ลัก สูตรแต่ล ะหลัก สูตร
สาหรับในประเทศไทยแล้ว หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(standard – based curriculum) ส่วนหลัก สูตรระดับ อุดมศึก ษา โดยส่วนใหญ่
เป็นหลักสูตรรายวิชา (subject curriculum)
3) การพั ฒ นาเอกสารหลัก สู ตร หมายถึง การจั ดท าเอกสาร
หลักสูตรที่มีคุณภาพมีความเชื่อมโยงตลอดแนว (alignment) ระหว่าง วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เนื้อหาสาระการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ

การจัดการเรียนรู้

ความเชื่อมโยง
ตลอดแนว
(alignment)

การประเมินผล

แผนภาพ 3 ความเชื่อมโยงตลอดแนวของหลักสูตร

การพัฒนาเอกสารหลักสูตร ควรมีข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนวิเคราะห์
สิ่งกาหนดหลักสูตร มาสนับสนุน การกาหนดเป้าประสงค์ของหลักสูตร การกาหนด
เนื้อหาสาระ การจัด การเรีย นรู้และการประเมิ นผล นอกจากนี้ ยัง ต้องดาเนิน การ
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่จะสร้าง เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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4) การสอบทานคุ ณ ภาพหลักสูตร (curriculum validation)
และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หมายถึ ง การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเอกสารหลั ก สู ต ร
โดยผู้เชี่ยวชาญและนาไปทดลองใช้นาร่อง (pilot study) เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตร
จะสามารถนาไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสอบทานหลักสูตร
เป็นกระบวนการสาคัญที่ขาดไม่ได้สาหรับการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเป็นการยืนยัน
ในเบื้องต้นว่าการนาหลักสูตรไปใช้จริงจะประสบความสาเร็จ
การสอบทานหลั กสู ตรเปรีย บเสมื อนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ของหลักสูตร (curriculum quality control) ในระดับเบื้องต้น โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบด้วยวิธีการที่เป็นระบบ ทาให้ได้ข้อมูลสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรก่อนที่จะนาไปปฏิบัติ
ข้อ มู ล ต่ างๆ ที่ ได้ จ ากการสอบทานหลั ก สู ต รจะต้ อ งน ามา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรอย่างประณีตและละเอียดถี่ถ้วนในประเด็น
ต่างๆ เช่น ความชัดเจนของจุดมุ่ งหมาย ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระทั้ งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ แนวทางการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ การวัดและประเมินผล
รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ
แนวทางการสอบทานคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รท าได้ ห ลายวิ ธี
โดยส่ วนมากจะใช้ ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ
หลักสูตรนั้นๆ มาร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิ บั ติข องหลั ก สู ต ร โดยเทคนิ ค การสนทนากลุ่ ม (focus group)
บางหลักสูตรอาจมีการนาไปทดลองใช้นาร่องในบางเนื้อหาสาระแล้วศึกษาแนวโน้ม
ของการนาหลักสูตร ไปปฏิบัติ
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กระบวนการสอบทานหลักสูตรคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จะต้ อ งเปิ ดใจกว้ า งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ข้ อ เสน อแนะ และอดทนต่ อ ค า
วิพากษ์ วิจารณ์ต่างๆ และนาสิ่งเหล่านี้มาคิดพิจารณาว่าจะดาเนินการปรับ ปรุง
แก้ไขเอกสารหลักสูตรไปในทิศทางใด
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก็จะต้องมีจุดยืน
หรือหลักการที่ชัดเจน เพราะจะทาให้สามารถคัดกรองความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ
ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพและนามาสู่ก ารปรับ ปรุงเอกสารหลัก สูตรได้ตรงตามความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สรุประบบการร่างหลักสูตร คือ กระบวนการพัฒ นาเอกสารหลักสูตรที่
สมบูรณ์พ ร้อมสาหรับการนาไปใช้จริง มี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สิ่ง
กาหนดหลั ก สู ต ร 2) การก าหนดรูป แบบของหลั ก สู ต ร 3) การพั ฒ นาเอกสาร
หลักสูตร 4) การสอบทานคุณ ภาพหลักสูตร โดยทั้ง 4 กิจ กรรม มีความเป็นระบบ
ที่มีความเสถียรภาพดังแผนภาพต่อไปนี้
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ระบบการร่าง
หลักสูตร

ระบบการบริหาร
หลักสูตร

ระบบการประเมิน
หลักสูตร

1. การวิเคราะห์
สิ่งกาหนด
หลักสูตร
2. การกาหนด
รูปแบบ
ของหลักสูตร
3. การพัฒนาเอกสาร
หลักสูตร
4. การสอบทาน
คุณภาพ
หลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไข

แผนภาพ 4 ระบบการร่างหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
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4.2 ระบบการบริหารหลักสูตร หมายถึง การวางแผนและดาเนินการ
น าหลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การขออนุมัติใช้ หลักสูตร 2) การ
ประชาสัม พันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมาย 3) การวางแผนการใช้หลักสูตร 4) การ
กาหนดทรัพยากรหลักสูตร 5) การกาหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
6) การกากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตร โดยแต่ละกิจกรรมมีสาระสาคัญดังนี้
1) การขออนุมัติใช้หลักสูตร หมายถึง การนาเอกสารหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้
หลักสูตร การขออนุมัติใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
หลักสูตรประเภทหนึ่ง เพราะคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาว่าหลักสูตรทีพ่ ัฒนาขึน้
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้ จริงหรือไม่ ถ้าคณะกรรมการพบว่ามี
ประเด็นที่ ต้อ งปรับปรุงแก้ไขก่ อนการนาไปใช้ คณะกรรมการจะแจ้งให้ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงอนุมัติให้ใช้หลักสูตร
2) การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รสู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย หมายถึ ง
การสื่อสารสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อ ให้ได้รับ ข้ อ มู ล ประกอบการตัดสิ นใจเข้าศึก ษาในหลัก สูต ร เช่น วัตถุป ระสงค์
โครงสร้างเวลาเรียน ทีมผู้สอน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายทาได้หลาย
วิธีก าร เช่น การติดป้ายประกาศ การประกาศผ่านสื่อสิ่ง พิม พ์ การสื่อสารบนโลก
ออนไลน์ (online) การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
3) การวางแผนการใช้หลักสูตร หมายถึง การเตรียมความพร้อม
ก่ อ นการใช้ ห ลั ก สู ต รทุ ก ด้ า นอย่ า งเป็ น ระบบชั ด เจน เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต ร
มี ป ระสิท ธิ ภาพและประสิท ธิผ ลบรรลุจุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ โดยทั่ ว ไปการวาง
แผนการใช้หลักสูตรจะดาเนินการก่อนการใช้หลักสูตรใหม่ หรือก่อนการใช้หลัก สูตร
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ในวงรอบใหม่ เช่น ก่อ นเปิดภาคการศึก ษา เป็นต้น การวางแผนการใช้หลัก สูตรที่ ดี
ควรมองภาพในอนาคตว่า เมื่ ออยู่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนแล้วมี ปัจ จัย
ใดบ้ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพผู้ เ รีย น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มให้ น าปั จ จั ย เหล่ า นั้ น
มาวางแผน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารหลัก สู ตร คู่มือการใช้ห ลักสูตร
ผู้สอน ความต้องการของผู้เรียน การจัดตารางเรียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้
การกากับดูแลคุณภาพหลักสูตร การประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) การก าหนดทรั พ ยากรหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การจั ด สรร
ทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ทั้ ง หมดประกอบด้วย บุคคล สิ่ง ของ และงบประมาณ ให้มี ความ
เหมาะสมกับการนาหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งภาระหน้าที่
รับผิดชอบของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้สอน ผู้สนับสนุนทางวิชาการ เป็นต้น ในกรณีที่มี
บุคลากรน้อยอาจต้องกาหนดให้ผู้สอนมีหน้าที่สนับสนุ นทางวิชาการควบคู่กับหน้าที่
การจัดการเรียนการสอนด้วย การกาหนดวันเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้คุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
ในแต่ละส่วน
5) การกาหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง การ
กาหนดคณะบุคคลผู้มีหน้าที่กาหนดนโยบายและดูแลคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร
การกาหนดคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรควรเป็นบุคคลที่ มี ความรู้ความสามารถ
เข้าใจธรรมชาติของหลัก สูตรเป็นอย่างดี มี ความสนใจงานด้านวิชาการ เพราะจะ
สามารถกากับดูแลคุณภาพของหลักสูตรบนพื้นฐานหลักวิชาการ การบริหารจัดการ
หลัก สูตรจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ ต้อ งดาเนินการในรูป ของคณะกรรมการ ทั้ ง นี้เพราะงาน
หลักสูตรเป็นงานวิชาการที่มี ความละเอียดอ่อน การคิดและตัดสินใจเพียงคนเดียว
อาจมีข้อจากัดด้านความรู้และประสบการณ์ที่ส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาดได้
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6) การกากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตร หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพทางวิชาการของการใช้
หลักสูตร มีองค์ประกอบหลักได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการสนับ สนุนงานวิชาการ กิ จ กรรมการดูแลคุณภาพการใช้ ห ลักสูตร
มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น การนิ เ ทศการเรี ย นการสอน การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาครู
การพั ฒ นาเจ้าหน้าที่ ทุ ก ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้อง การประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา การดูแ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน การประชุม การสัมมนา การกากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาการใช้หลักสูตร โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เรียน
ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
สรุ ป ระบบการบริห ารหลั ก สู ต ร คื อ การวางแผนและด าเนิ น การใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงมาจากระบบ
การร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การ
ขออนุ มัติ ใช้ ห ลั กสู ตร 2) การประชาสัม พั นธ์ หลั กสู ต รสู่ก ลุ่ม เป้ า หมาย 3) การ
วางแผนการใช้ หลักสูตร 4) การกาหนดทรัพยากรของหลักสูตร 5) การกาหนด
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 6) การกากับ ดูแลคุณ ภาพการใช้ หลักสูตร
ซึ่งทั้ง 6 กิจกรรมมีความเป็นระบบที่มีความเสถียรภาพ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ระบบการร่าง
หลักสูตร
1. การวิเคราะห์
สิ่งกาหนดหลักสูตร
2. การกาหนดรูปแบบ
ของหลักสูตร
3. การพัฒนาเอกสาร
หลักสูตร
4. การสอบทาน
คุณภาพ
หลักสูตร

ระบบการบริหาร
หลักสูตร
1. การขออนุมัติ
ใช้หลักสูตร
2. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสู่
กลุ่มเป้าหมาย
3. การวางแผนการใช้
หลักสูตร
4. การกาหนด
ทรัพยากร
หลักสูตร
5. การกาหนด
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
6. การกากับดูแล
คุณภาพ
การใช้หลักสูตร

ระบบการประเมิน
หลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไข

แผนภาพ 5 ระบบการบริหารหลักสูตรที่เชื่อมโยงมาจากระบบการร่างหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
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หมายเหตุ
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทาให้
เกิดประสิทธิผล ด้วยวิธีการที่ใช้เวลา พลังงาน บุคลากร และการลงทุนน้อยที่สุด หรือ
ด้วยวิธีการที่ประหยัดที่สุด (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 187)
ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิง
ระบบและเชิงคุณภาพ ที่มุ่งถึงการบรรลุเป้าหมาย และผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 187)

2.4.3 ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้ห ลัก สูตร รวมทั้ ง ประสิท ธิผ ลของหลัก สูตร โดยมี ก ารวางแผน การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ค่ า (value
judgments) ของหลักสูตรในมิติต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรบนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ (empirical data) ที่ได้จากการประเมินหลักสูตร มีการรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบการประเมินหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวางแผนการประเมิน 2) การวางแผนเก็บข้อมูล 3) การ
เก็บ ข้ อมูล และวิเคราะห์ข้ อมูล และ 4) การรายงานผลต่อผู้เ กี่ย วข้ อง โดยแต่ล ะ
กิจกรรมมีสาระสาคัญดังนี้
1) การวางแผนการประเมิ น หมายถึ ง การออกแบบการ
ประเมิ นหลัก สูตรอย่างเป็น ระบบ และสอดคล้องกั บ จุดมุ่ งหมายของการประเมิ น
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีความถูกต้องและสามารถนาไปใช้เป็นสารสนเทศสาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การกาหนดกรอบการประเมิน การกาหนดวิธีการเครื่องมื อสาหรับ การเก็บรวบรวม
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ข้ อ มู ล การก าหนดแหล่ ง ข้ อ มู ล วิ ธีก ารวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล และเกณฑ์ ก ารประเมิ น
การวางแผนการประเมินเป็นสิ่งสาคัญต่อการประเมิ นหลักสูตรเพราะเปรียบเสมือน
พิมพ์เขี ย ว (blue print) ของการดาเนินการจริง ช่วยท าให้การประเมินหลักสูตร
มีความถูกต้องและประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี
2) การวางแผนเก็บ ข้ อมูล หมายถึง การเตรียมความพร้อม
ก่อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเตรียมเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การติดต่อประสานงานและนัดหมายวันเวลาสถานที่กับผู้ให้ข้อมูล การกาหนด
บุคคลที่จะทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล ตลอดจนผู้ทาหน้าที่วิเคราะห์
ข้ อ มู ล และเขี ย นรายงานผลการประเมิ น ระยะเวลาการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ผู้ประเมินหลักสูตรต้องวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับ แผนการการ
ประเมิ นเพื่อให้การประเมินบรรลุจุดมุ่ งหมายอย่างมีประสิท ธิภาพ การวางแผนเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่ดี จะทาให้การเก็บข้อมูล มีความประหยัดทั้งในด้านเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรอื่นๆ ทาให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง
3) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การดาเนินการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตามแผนที่ ก าหนดไว้ แล้วน ามาวิเคราะห์ และแปลความหมาย
ตลอดจนลงสรุปผลการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีต้องได้ข้อมูลครบถ้วนทั้ ง
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูล การเก็บ
ข้อมู ล ในการประเมิ นหลั ก สู ตรมี ค วามซั บ ซ้อ น เนื่ องจากต้ องใช้วิธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล
ด้วยวิธีก าร ที่ ห ลากหลาย เช่น การสัม ภาษณ์ การสังเกตพฤติก รรม การสอบถาม
การประเมินเอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องใช้เครื่องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลที่สอดคล้อ งกับ วิธีการเก็บข้อมู ลอีกด้วย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมิ น
หลักสูตรต้องวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา และไม่นามุมมองของตนเองไปใช้เป็ นเกณฑ์
การประเมิ นหลัก สูตรเพราะจะท าให้ผลการประเมิ นมี ความคลาดเคลื่อน ส่วนการ
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สรุปผลการประเมินต้องสรุปไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากมี
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรยังสามารถนาเสนอเพิ่มเติมได้
4) การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การสื่อสารข้อสรุป
จากการประเมินหลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลัก สูต รทุ ก ฝ่าย เช่น ผู้บ ริห าร ผู้ส อน ผู้ส นั บ สนุ น ผู้เรียน ผู้ป กครอง และชุม ชน
การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้ องมีความสาคัญมากในฐานะที่จะทาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ได้มีโอกาสรับรู้คุณภาพของหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ทั้ งที่ เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้อง
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข อั น จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น เช่ น
การปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา อย่างไรก็ตามการรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรจะต้องใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวก (positive communication) และ
เสริ ม พลั ง (empowerment) ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ดการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของหลักสูตรทั้งระบบ
สรุประบบการประเมินหลักสูตร คือ ระบบที่เชื่อมโยงมาจากระบบการ
บริห ารหลัก สู ตรและระบบร่างหลัก สู ตรในการพัฒ นาหลัก สูต รเชิง ระบบ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนาไปสู่การตัดสินคุณค่า
ของหลัก สูตรในมิ ติต่างๆ บนพื้ นฐานข้อมู ล สารสนเทศเชิง ประจัก ษ์ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวางแผนการประเมิน 2) การวางแผนเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล 3) การเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล 4) การรายงานผลต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมมีความเป็นระบบที่มีความเสถียรภาพ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ระบบการร่างหลักสูตร
1. การวิเคราะห์
สิ่งกาหนดหลักสูตร
2. การกาหนดรูปแบบ
ของหลักสูตร
3. การพัฒนาเอกสาร
หลักสูตร
4. การสอบทาน
คุณภาพ
หลักสูตร

ระบบการบริหาร
หลักสูตร
1. การขออนุมัติ
ใช้หลักสูตร
2. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสู่
กลุ่มเป้าหมาย
3. การใช้หลักสูตร
4. การกาหนดทรัพยากร
หลักสูตร
5. การกาหนด
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
6. การกากับดูแล
คุณภาพ
การใช้หลักสูตร

ระบบการประเมิน
หลักสูตร
1. การการประเมิน
แบบย่อยและการ
ประเมินรวบยอด
2. การวางแผนเก็บข้อมูล
3. การเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
4. การรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงแก้ไข

แผนภาพ 6 ระบบการประเมินหลักสูตรที่เชื่อมโยงมาจากระบบการบริหารหลักสูตร
และระบบการร่างหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
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6. แนวคิดหลักการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร
การพั ฒ นานวัต กรรมหลัก สู ตรใดๆ จะใช้แนวคิด และหลัก การพื้ น ฐาน
ของการพั ฒ นาหลั ก สู ตรดัง ที่ ก ล่ าวมาแล้ วในตอนต้ น โดยที่ ก ารพั ฒ นานวัต กรรม
หลัก สูตรจะให้ ความส าคั ญ กั บ การออกแบบหลัก สูต รให้ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้ดีที่สุดในขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการของ
สัง คมได้ ด้วย โดยที่ ก ารพั ฒ นานวัตกรรมหลัก สูต รมี แนวคิ ดและหลัก การที่ ส าคั ญ
ดังต่อไปนี้
1. นวัตกรรมหลักสูตรที่ พัฒ นาขึ้นไม่ ว่าจะเป็นหลักสูตรประเภท
และระดับการศึกษาใดๆ ควรตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
ทั้งด้านความถนัด ความสนใจ ระดับความสามารถ ตลอดจนข้อจากัดส่วนบุคคล
2. นวัต กรรมหลั ก สูต รที่ พั ฒ นาขึ้ น จะต้ อ งมี ค วามแตกต่ างจาก
หลักสูตรเดิมที่มีหรือใช้อยู่ในปัจจุบัน ความแตกต่างดังกล่าวเป็นที่ต้องการของผู้เรียน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ
3. นวัต กรรมหลั ก สู ตรที่ พั ฒ นาขึ้น จะต้ องมี ความสอดคล้ องกั บ
สภาพบริบททางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลัก “ภูมิสังคม”
4. นวัตกรรมหลัก สู ตรที่ พัฒ นาขึ้นควรตอบสนองความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
5. นวัตกรรมหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ควรทาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ท รั พ ยากรหลั ก สู ต ร
(curriculum resources) อย่างประหยัดคุ้มค่า
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6. การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรจะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยใช้การวิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นเครื่องมือสาหรับการ
พัฒนานวัตกรรมหลักสูตร
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาช่วยออกแบบ
นวั ตกรรมหลั ก สูต ร เพื่ อ ช่ว ยเปลี่ย นแปลงกระบวนการเรีย นรู้ให้ มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน
8. การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรใดๆ ข้อมูลด้านต่างๆ จากผู้เรียน
นั้น เป็นหัวใจสาคัญ ส าหรับ การออกแบบหลักสูตรในทุ ก ๆ หลัก สูตร ดังนั้นจึงต้อง
วิเคราะห์ ข้ อมู ล ที่ เป็ น supply side ให้ชั ด เจนในขั้น ตอนการออกแบบนวัต กรรม
หลักสูตร
9. นวัตกรรมหลัก สูตรจะมี คุณ ลัก ษณะของความเป็นนวัตกรรม
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นนวัตกรรมจะลดลง ทาให้ต้องมีก าร
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (curriculum change) อย่างต่อเนื่อง
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7. บทสรุป
หลัก สูตร หมายถึง ประสบการณ์ ท างการศึก ษาทั้ ง หมดที่ ส ถานศึ ก ษา
วางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
หลัก สูตรมีความสาคัญ หลายประการ เช่น มี อิท ธิพลต่อความมั่นคงของ
สัง คมและประเทศชาติ เป็ นหลัก หรือ หัวใจของการจัด การศึก ษา เป็ นกรอบการ
กาหนดนโยบายทางการศึกษา เป็นเครื่องชี้แนะจุดมุ่งหมาย สาระ และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลช่วยทาให้ผู้เรียนทราบเป้าหมาย
และแนวทางการเรียน
หลักการของไทเลอร์ เป็นหลักการพัฒนาหลักสูตรที่ช่ วยทาให้นักพัฒนา
หลักสูตรดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นพลวัต ประกอบด้วย ระบบหลัก 3 ระบบ
ได้แก่ 1) ระบบการร่างหลักสูตร 2) ระบบการบริห ารหลัก สูตร และ 3) ระบบการ
ประเมินหลักสูตร
การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร มีแนวคิดหลักการที่สาคัญคือ การออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการ
ของสังคมได้มากที่สุด
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การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ
คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน
ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นพลวัต
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หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทางการศึกษาทั้งหมด
ที่สถานศึกษาวางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้

