
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2557 

  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 35 

มุมมองใหมของการบริหารจัดการหลักสตูร 
New Perspective of Curriculum Management 

 
ปพนวัจน ลภัสภิญโญโชค1,  

จันทรเพ็ญ สุวรรณคร1, พีชญาณ พานะกิจ1,  
นฤมล ปภัสสรานนท1 และมาเรียม นิลพันธุ2 

 
บทคัดยอ 

 
โลกในยุคปจจุบันมีการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคอยางรวดเร็ว เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีมีความรูนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย สงผลใหการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการศึกษา           
ที่มุงเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถดํารงชีวิตไดในสังคมแหง
ความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน บทความน้ีนําเสนอมุมมองใหมของการบริหารจัดการหลักสูตรซ่ึงประกอบดวย การพัฒนา
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินหลักสูตรโดยการบริหารแบบมีสวนรวม 
 
คําสําคัญ: แนวโนมการศึกษาโลก, การบริหารแบบมีสวนรวม 
 

Abstract 
 
Nowadays, there are rapid linkages of information in all regions due to the breakthroughs of 

technologies, new knowledge and innovations. This has also affected to education in 21st Century which 
must be the education for learner preparation to possess vital skills and processes in order that they will 
have lifelong learning habit and be able to survive in the dynamic society as in the present. This article 
presents the ideas about curriculum administration which is consisted of curriculum development, 
curriculum implementation and curriculum evaluation by participative management.  

 
Keywords: global trends (world educational trends), participative management 
 
แนวคิดพืน้ฐานของการพัฒนาหลักสูตร 

 
แนวคิดและหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาสูผูเรียนเพื่อใหเกิดทักษะและประสบผลสําเร็จในยุคศตวรรษที่ 21 

(21th century learning skills) น้ัน ผูมีสวนเก่ียวของจะตองจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยอาศัยวิธีเรียนรู             
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเรียนรูไดตลอดชีวิต  

วิธีเรียนรูดังกลาว เรียกวา เสาหลักแหงองคความรู ซ่ึงประกอบดวยการเรียนรู 4 ลักษณะไดแกการเรียนเพื่อรู  
(learning to know) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง (learning to do) การเรียนรูเพื่อจะอยูรวมกันและการเรียนรูเพื่ออยูรวมกับ
ผูอ่ืน (learning to live together) และการเรียนรูเพื่อชีวิต (learning to be) ทั้งน้ีทักษะการเรียนของบุคคลจะตองสามารถ
แสดงความสามารถ ซ่ึงประกอบดวย ความสามารถในการผลิตผลงาน (high productivity) ความมีประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร (effective communication) ความรูความสามารถทางดิจิตัล (digital-age literacy) และความคิดประดิษฐ 
(inventive thinking) ในรายละเอียดของความคิดประดิษฐน้ันจะประกอบดวยทักษะชีวิต (life skills) ที่เก่ียวของกับ              
การปรับตัวและจัดการความสลับซับซอน (adaptability and managing complexity) การช้ีนําตนเอง (self direction) 
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ความใฝรู (curiosity) การคิดสรางสรรค (creativity) ความกลาเส่ียง (risk taking) และการคิดขั้นสูงอยางมีเหตุผล (higher-
order thinking and sound reasoning) (คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 2541: 121; Levin, 2001 อางถึงใน ปรณัฐ             
กิจรุงเรือง, 2553: 1-2) สงผลใหผูเรียนมีทักษะ มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต                   
ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงสําคัญที่สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยกําหนดไวในหลักสูตรเพราะหลักสูตรใชเปน
หลักสําหรับจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีทิศทางตามเจตนารมณของหลักสูตร (วิชัย วงษใหญ, 2554: 4) นอกจาก
สถานศึกษาจะมีการพัฒนาหลักสูตรแลว กระบวนการใชหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญที่จะใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซ่ึงกระบวนการดังกลาว คือ การบริหารจัดการหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 35) 

ดังน้ัน สถานศึกษาสามารถนําแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญ 4 ประการของ ไทเลอร (Tyler, 
1949) มาใชในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1) มีความมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 2) มีประสบการณ
ทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว 3) จัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร
จึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ และ 4) ประเมินประสิทธิผลของประสบการณในการเรียนอยางไรจึงจะตัดสินไดวาบรรลุถึง
จุดประสงคที่กําหนดไวทั้งน้ีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรควรประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ 1) การกําหนดจุดประสงคหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตรควรกล่ันกรองเฉพาะจุดมุงหมายที่สําคัญและสอดคลองกันที่จะนําไปใชจริงโดยพิจารณาจากหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู หลักปรัชญาการศึกษา ตลอดจนปรัชญาทางสังคม 2) การเลือกและจัดประสบการณการเรียนควรพิจารณา
เลือกประสบการณการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีโอกาสฝกกิจกรรมและเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมและประสบการณตองอยูบน 
พื้นฐานของความพึงพอใจของผูเรียน ปฏิบัติไดจริงและนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดในหลักสูตร และ 3) การประเมินผล 
ควรพิจารณาการกําหนดจุดประสงคที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง นําไปสูการวิเคราะหสถานการณที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม
เหลาน้ัน จากน้ันสรางเครื่องมือที่จะวัดพฤติกรรมเหลาน้ันและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไปสูการวัดและ
ประเมินผลเพื่ออธิบายผลการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมและแนวโนมเก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษายุคใหมจึงควรมี
ลักษณะในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายเกิดการบูรณาการสูหองเรียนประดุจดังโลกกวางทางการศึกษา (a classroom 
as wide as the world) (Jacobs, 2010: 97; วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล, 2556: 3) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. การพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขมแข็งทางดาน
วิชาการในการที่จะควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรอยางสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและสังคมโดยการทบทวนพันธกิจและรูปแบบการศึกษาพรอมทั้งสรางวัฒนธรรมโรงเรียนที่สนับสนุน
การเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูในระดับสากล ซ่ึงอาจกําหนดไวในวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากน้ันจะตอง
พัฒนาครูผูสอนใหมีความสนใจความเปนนานาชาติ และสงเสริมใหครูไดใชประโยชนจากการพัฒนาความเปนมืออาชีพและ
การศึกษาอยางหลากหลาย มีการบูรณาการเน้ือหาความเปนสากลลงสูทุกพื้นที่ของหลักสูตร  

2. สถานศึกษาเปนรากฐานการสรางชุมชนเขมแข็งโดยการจัดการเรียนการสอนในส่ิงที่เปนปญหาความตองการ
ของชุมชน สงผานองคความรูและนําภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนเขามาสูการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กสืบสอดและดํารง
รักษาภูมิปญญาน้ันไวใหเขมแข็งยั่งยืน 

3. การสรางเครือขายมาชวยสถานศึกษาไมวาจะเปนผูปกครอง ผูนําชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบล หนวยงานของรัฐและเอกชนที่จะมาชวยสถานศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเรื่องของงบประมาณแตเพียงอยางเดียว 
ยังมีอีกหลายส่ิงหลายอยางที่มีคุณคาตอการจัดการศึกษาอยูในชุมชน ซ่ึงตองใชระบบการดําเนินการแบบชนะชนะ (win-win) 
ที่ทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน 

ทั้งน้ี วิเวียน สเตวารท เรียบเรียงโดย จาคอบส (Vivien Stewart by Jacobs, Heidi Hayes 2010: 98-102) กลาวไววา 
“ผูเรียนจะลาหลังหากพวกเราไมเปล่ียนสภาพการศึกษาของพวกเราดวยสภาพแวดลอมแบบยุคสมัยใหมซ่ึงเรียกวายุคโลกาภิวัตน
ใหเกิดขึ้นในจิตใจผูเรียน” และฝากคําถามสําคัญสําหรับนักพัฒนาหลักสูตร 3 คําถามสําคัญ คือ 1) อะไรคือกุญแจสําคัญใน
สมัยน้ีที่พวกเราจําเปนที่จะใหความสําคัญ 2) อะไรที่บุคลากรทางการศึกษาตองรูและสามารถทําไดในศตวรรษที่ 21 และ               
3) เราจะตองเตรียมนักเรียนของพวกเราอยางไรจากการสรุปคําถามเช่ือมโยงนําไปสูการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห
กระบวนทัศนใหมของการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมสําหรับยุคอนาคต แนวโนมดังกลาวน้ีเก่ียวพันกับ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาสถิติ
ประชากร ความปลอดภัยของประชากร และการศึกษา ซ่ึงสรุปเปน 5 global trends or world educational trends ดังน้ี 
1) economic trends (เศรษฐกิจ) 2) trends in science and technology (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 3) demographic 
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trends (สถิติประชากร) 4) trends in security and citizenship (ความปลอดภัยและความเปนพลเมืองโลก) และ              
5) trends in education (การศึกษา) ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจึงควรเนนการพัฒนาหลักสูตรที่เนนสังคมเปนสําคัญ (the 
society-centered curriculum) (Ellis, 2004: 72) โดยมีโครงสรางหลักของหลักสูตรที่มุงสํารวจและแกปญหาสังคมการมอง
ไปที่ปญหาการดํารงชีวิต: ปญหาชีวิต ปญหาธุรกิจชุมชนและปญหาโลกที่เปนจริง ดังน้ันเน้ือหาที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ผูสอนสามารถนําสภาพส่ิงแวดลอมภายใน และภายนอกมีทั่วทุกหนทุกแหงที่อยูรอบตัวผูเรียนมาใชในการจัดการเรียนรูได           
ซ่ึงควรมีส่ิงสนับสนุนสําหรับแบบจําลองหลักสูตรที่เนนสังคมเปนสําคัญ ประกอบดวย 1) real world: โลกแหงความเปนจริง 
2) problem solving: การแกปญหา 3) democracy: ความเปนประชาธิปไตย และ 4) citizenship: ความเปนพลเมือง 

หลักสูตรที่เนนสังคมเปนสําคัญควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมการจัดการศึกษา
สําหรับความเปนพลเมืองในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี ดานการจัดการเรียนรูเนนการแกปญหาที่มีการนําเน้ือหา สาระวิชา เปนเครื่องมือ
ในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดวินัย ควรมีการวางแผนการเรียนการสอนเปนกลุม และมีการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน           
ในการจัดการเรียนรู  ซ่ึงสามารถจัดการเรียนรูโดยการทําโครงงาน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใหผูเรียนไดสรางความเปน
ผูนําใหเกิดขึ้นกับตนเอง  และมีการสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่เนนกิจกรรมทางสังคม สงเสริมความเปนประชาธิปไตยใน
ช้ันเรียน อาจมีการจัดการเรียนรูแบบคละช้ัน และนําโลกแหงความเปนจริงสูการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลที่เนนผลลัพธที่เปนจริงการพัฒนาความเปนพลเมืองและผูนําการประยุกตใชความรูและทักษะ การที่สมาชิกในกลุม
ไดรวมกันสะทอนความคิดเห็น และเนนการเจริญเติบโตของสังคม 

โรงเรียนและหลักสูตรตองสัมพันธกัน ตองมีความรวมมือเปนกุญแจสําคัญ โดยเฉพาะความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ 
บนโลกแหงความเปนจริง หลักสูตรที่ยึดสังคมเปนศูนยกลาง คือความสัมพันธของโลกที่เปนจริงไปสูส่ิงที่ดีกวา ซ่ึงการทํางาน
กลุมจะเปนปจจัยสําคัญไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

 
การพัฒนาหลักสูตรแบบมีสวนรวม 
  

จากการศึกษาผลการวิจัยนํารองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รุงนภา นุตรวงศ 
และคณะ, 2556: 9-10) พบวา ปญหาอุปสรรคในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คือ การขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักสูตรที่เพียงพอที่จะขับเคล่ือนหลักสูตรไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังพบปญหา ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ มาก  
นอกเหนือจากการสอน ทําใหไมสามารถทุมเทในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ จากผลการวิจัยดังกลาวผูเขียน
ขอนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อลดปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับสถานศึกษาและจากการศึกษาทฤษฎ ี                           
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (participative management) ที่มุงเนนกระบวนการใหบุคลากรไดมีสวนเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงานทั้งทางดานการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ วางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
โดยใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ                  
แกรทธอรน (Glatthorn, 2009) ที่ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาที่เกิดการพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษารวมกันของผูที่มีความเช่ียวชาญในระดับเขตพื้นที่เพื่อนําไปใชเปนหลักสูตรของทุกสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ดังตอไปน้ี  

1. ปรัชญาหลักการและเหตุผลของหลักสูตร กาวแรกที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการ
ดําเนินการดังน้ี 

1.1 การคัดเลือกตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 
ในการคัดเลือกตัวแทนครูที่จะเขามาทําหนาที่ในการยกรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตร               

ซ่ึงเปนกาวแรกในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร อาจใชวิธีการตอไปน้ีวิธีใดวิธีหน่ึงในการคัดเลือก ประกอบดวย 1) การอาสาสมัคร
เขามา (voluntary) 2) การหมุนเวียนเขามาเปนคณะกรรมการ (rotation) 3) การคัดเลือกโดยการพิจารณาจากผลงานของ
บุคคลน้ันๆที่มีการส่ังสมมาตั้งแตอดีตจนเปนที่ประจักษ (evolvement) 4) การคัดเลือกโดยเพื่อนครูเปนผูคัดเลือก (peer 
selection) และ 5) การคัดเลือกโดยผูบริหาร (administrative selection) ซ่ึงการคัดเลือกตัวแทนในแตละวิธีมีจุดแข็งและ
จุดออนที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่จะใหความสําคัญในเรื่องใด 
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1.2 การพัฒนาปรัชญา หลักการ และเหตุผลของหลักสูตร 
หลังจากไดตัวแทนของคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรแลว คณะกรรมการชุดน้ีมีหนาที่ในการ

กําหนดปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรซ่ึงเปนจุดเริ่มตน และเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่ มี
ประสิทธิภาพตอไป โดยมีวิธีการดังตอไปน้ี   

1.2.1  ขั้นการยกราง ดําเนินการโดยผู อํานวยการเขตพื้นที่และคณะกรรมการการศึกษาระดับ               
เขตพื้นที่ตองอนุมัติกระบวนการสําหรับการพัฒนาหลักสูตร ผูอํานวยการเขตพื้นที่ควรเปนหน่ึงในคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและทําหนาที่เปนประธานคณะทํางานรับผิดชอบในการจัดระบบและการดําเนินงานของคณะกรรมการในการพัฒนา
หลักสูตร ซ่ึงเทคนิคที่อาจนํามาใชเปนแนวทางในการใหคณะกรรมการยกรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรไดแก 
1) the dialogue technique เปนเทคนิคที่คณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร อาศัยการสนทนา อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในมุมมองตางๆของคณะกรรมการ จนกระทั้งตกผลึกแลวนําส่ิงที่ไดมาเขียนเปนปรัชญา หลักการและเหตุผลของ
หลักสูตร 2) the delphi technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุปรวมกัน สมาชิกแตละคนเขียนปรัชญา หลักการและ
เหตุผลของหลักสูตรแลวสงใหประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จากน้ันประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คัดลอก
ขอความที่สมาชิกแตละคนเขียนสงตอไปใชกับสมาชิกทุกคนพิจารณาทบทวน และสมาชิกแตละคนจะสงตอไปใหบุคคลอ่ืนที่มี
ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ ไดรวมพิจารณา จากน้ันประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดมาจําแนกเปน
ปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรที่มีผูเห็นดวยเปนสวนใหญ และปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรที่ไมมี              
ผูเห็นดวย แลวนําปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรที่มีผูเห็นดวยเปนสวนใหญนํากลับไปใหคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพิจารณาและกล่ันกรองอีกครั้งจนไดขอสรุปรวมกัน 3) the fishbowl technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุป
รวมกัน โดยการแบงคณะกรรมการออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ 6 – 8 คน เพื่อเขียนปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
จากน้ันสงตัวแทนกลุมละ1 คนเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยน่ังในลักษณะเปน
วงกลมหันหนาเขาหากัน โดยที่สมาชิกที่เหลือน่ังฟงอยูวงกลมรอบนอก โดยที่ตัวแทนแตละกลุมอภิปรายจนไดขอสรุปรวมกัน 
4) the telstar technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุปรวมกัน โดยการแบงคณะกรรมการออกเปนกลุมยอย ๆ ตาม
เกณฑที่กําหนด เพื่อเขียนปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรและเลือกตัวแทนกลุมละ 2 คน เขารวมประชุมเพื่อ
นําเสนอปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรและคัดเลือกตัวแทนกลุมอีกกลุมละ 2 คนเปนที่ปรึกษา โดยที่คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาสามารถหยุดการอภิปรายในเวลาใดก็ไดเม่ือเห็นวาตัวแทนของตนมีปญหาและการดําเนินการอภิปรายจะดําเนินการ
ไปเรื่อย ๆ จนไดขอสรุปรวมกัน และ 5) the nominal group technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุปรวมกัน โดยการให
คณะกรรมการแตละคนเขียนปรัชญา จากน้ันไปอธิบายใหประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดรับฟง โดยใชเวลาประมาณ 
20 – 30 นาที ตอปรัชญา จากน้ันนําปรัชญาของหลักสูตรทั้งหมดเผยแพรใหคณะกรรมการไดลงคะแนน และนําปรัชญาของหลักสูตร
ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ใหคณะกรรมการเลือกและแกไขอีกครั้งจนไดเพียงหน่ึงปรัชญาเพื่อนํามาใชเปนปรัชญาของ
หลักสูตร 

1.2.2 ขั้นการรับฟงความคิดเห็น เปนขั้นตอนการดําเนินการหลังจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดําเนินการยกรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรเสร็จแลว เพื่อเผยแพรไปยังผูบริหารโรงเรียนและครูในเขตพื้นที่ 
โดยมีผูอํานวยการเขตพื้นที่เปนผูแถลงการณและใหเวลาประมาณ 1 สัปดาหสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูในเขตพื้นที่ในการ
ทบทวน เพิ่มเติม หรือแกไขรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 

1.2.3 ขั้นการพัฒนารางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยผูอํานวยการเขตพื้นที่พรอม
ดวยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตองนําขอเสนอแนะที่ไดจากขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นมาพัฒนารางปรัชญา หลักการ
และเหตุผลของหลักสูตรอีกครั้งหน่ึง 

1.2.4 ขั้นการขออนุมัติใชปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยการนําเสนอปรัชญา หลักการ
และเหตุผลของหลักสูตรตอคณะกรรมการการศึกษาของเขตพื้นที่และผูอํานวยการเขตพื้นที่พิจารณาเพื่ออนุมัติ ภายหลังไดรับ
การอนุมัติแลว ดําเนินการสงมอบใหแกคณะกรรมการการพัฒนาขอบเขตเน้ือหาของหลักสูตรตอไป 

 

2.  การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร ยางกาวที่สองของการพัฒนาหลักสูตร 
หลังจากปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรไดรับการอนุมัติแลว ยางกาวตอไปคือการพัฒนาขอบเขต

และการเรียงลําดับเน้ือหาของหลักสูตร การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ผลผลิต และภาระงานตามสภาพจริงสําหรับ
โรงเรียนตาง ๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวควรดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยมีการดําเนินการตอไปน้ี 



ปที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2557 

  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 39 

2.1 คณะกรรมการพัฒนาเน้ือหาของหลักสูตร มีลักษณะดังตอไปน้ี 1) เลือกโดยและมาจากคณะกรรมการ
ในการพัฒนาหลักสูตร 2) คณะกรรมการที่คัดเลือกมาตองมาจากครูที่สอนในทุกระดับการศึกษา 3) สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการ
ตองมีความเขาใจและสามารถเขียนเน้ือหาตาง ๆ ของหลักสูตรไดอยางมีความหมาย 4) ผูอํานวยการเขตพื้นที่หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนประธานของคณะกรรมการ และมีหนาที่จัดระบบและดําเนินการกํากับติดตามในการดําเนินงานของคณะกรรมการ             
5) เวลาที่เหมาะสมสําหรับดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการคือหลังจากส้ินปการศึกษา และ 6) the dialogue 
technique และอนุกรมวิธานของการคิด (taxonomy of thinking) ควรนํามาใชในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ 

2.2 ขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการพัฒนาเน้ือหาของหลักสูตรดําเนินการเสร็จส้ิน ควรสงเอกสารหลักสูตร
ไปใหกับคณะครู ผูบริหารสถานศึกษาที่มีสวนเก่ียวของในเขตพื้นที่เพื่อใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการแกไข เพิ่มเติม หรือตัดทิ้ง
เก่ียวกับเอกสารหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และสงกลับมายังคณะกรรมการภายใน 4 – 6 สัปดาห โดยกิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาที่ผูเก่ียวของไดศึกษาเอกสารหลักสูตร คือการจัดประชุมในโรงเรียนตาง ๆ เพื่อรวมกันใหขอเสนอแนะโดยมี
คณะกรรมการการพัฒนาเน้ือหาของหลักสูตรเขารวมประชุมดวยเพื่อช้ีแจงใหเกิดความกระจางในประเด็นตาง ๆ 

2.3 หลังจากผูเก่ียวของแตละฝายไดศึกษาเอกสารหลักสูตรและแสดงความคิดเห็นแลว นําขอสรุปที่ไดจาก
ทุกแหงพรอมเอกสารหลักสูตรสงคืนตอประธานคณะกรรมการพัฒนาเน้ือหาหลักสูตร จากน้ันประธานคณะกรรมการเรียก
คณะกรรมการมาประชุมเพื่อมาพิจารณา แกไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากฝายตาง ๆ 

2.4 หลังจากดําเนินการแกไข ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรแลว สงมอบเอกสารหลักสูตรใหกับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ เพื่อนําไปใชในระดับโรงเรียน 
 
แนวคิดการนําหลักสูตรไปใช 
  

เม่ือสถานศึกษาพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแลว สถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการนําหลักสูตรไปใชการนําหลักสูตรไปใชหมายถึง การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการสอน (Beauchamp, 1976: 164; สุมิตร คุณานุกร, 2518: 130)   
หรืออาจกลาวไดวาเปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวในอดีต            
ที่ผานมาการนําหลักสูตรไปใช ครูผูสอนมักจะสอนเน้ือหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรและครูผูสอนแตละคนตางตัดสินใจวา  
จะทําอยางไรกับการสอนของตน แตในศตวรรษที่ 21 ครูไมใชผูสอนเพียงอยางเดียวแตตองออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองโดยตนเองเปนโคช (coach) และผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ดังน้ันสถานศึกษาตองปรับเปล่ียนเปนชุมชน
แหงการเรียนรู (professional learning community) หรือ PLC เปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดในการสอนทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ตองสนับสนุนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อใหนักการศึกษาไดรวมมือกันทํางาน แบงปนแนวปฏิบัติที่ดี 
(Richard & Rebecca, 2010: 147; วรพจน วงศกิจรุงเรือง, 2554) หรืออาจกลาวไดวา สภาพแวดลอมชุมชนแหงการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ คือ การรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพครู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพผูเรียน
รวมกัน ผานกระบวนการเรียนรูรวมมือรวมใจ (collaborative learning) การเรียนรูประสบการณในพื้นที่ (field) และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู (sharing learning) (มาเรียม นิลพันธุ และคณะ, 2556) ซ่ึงจอหน คอทเทอรและเดเนียล โคเอน (อางถึงใน 
Rebecca & Richard, 2011: 149-150) ไดนําเสนอวัฒนธรรมแบบใหมของโรงเรียนที่ปรับเปล่ียนเปนสภาพแวดลอมชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสรุปไดดังน้ี การสอนโดยไมมีการเรียนรูไมเรียกวาการสอน แตเปนแคการนําเสนอ เปาหมายของ
โรงเรียนคือรับประกันวานักเรียนทุกคนตองไดเรียนรูครูมีพันธะหนาที่ในการหาแนวปฏิบัติที่ดีใหแกผูที่ตนทํางานให และสราง
วัฒนธรรมการรวมมือทํางาน และระบบที่สงเสริมประสิทธิผลและความเทาเทียมโรงเรียนจะทําหนาที่ไดดีที่สุด เม่ือทํางาน
ภายใตเปาหมายและลําดับความสําคัญที่ชัดเจนและส่ือสารตรงกันและไดรับความชวยเหลือเพื่อปรับแนวปฏิบัติใหตรงกับ
เปาหมายและลําดับความสําคัญน้ัน และความพยายามของนักการศึกษาไมวาโดยบุคคลหรือหมูคณะ สงผลในเชิงบวกไดอยางมาก 
และอิทธิพลน้ีเปนปจจัยหลักที่สงผลตอเรียนรูของนักเรียน 
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แนวคิดการประเมินหลักสูตร 
  

การประเมินผลหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทําใหทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยใช
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอเท็จจริงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรในขอบขายของผูเรียน เพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน การปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ หรือยกเลิกหลักสูตร (Good, 1973: 209; 
Stuffelbeam, 1971: 128; มาเรียม นิลพันธุ และคณะ, 2556: 335) การประเมินหลักสูตรในปจจุบันมีรูปแบบการประเมิน
เปน 4 รูปแบบ (สุนีย ภูพันธ, 2546: 293- 294) ไดแก 1) รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment 
Model) เปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่พิจารณาจากจุดมุงหมายเปนหลักวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด                  
โดยพิจารณาวาผลที่ไดรับเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม ซ่ึงเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph W. Tyler) 
และแฮมมอนด (Robert L.Hammond) 2) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model) 
เปนรูปแบบการประเมินที่ผูประเมินประเมินเหตุการณที่เกิดตามสภาพจริง มีความเปนอิสระในการประเมินและไมมีความลําเอียง 
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Seriven) 3) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลัก 
(Criterion Model) เปนรูปแบบการประเมินที่ตองอาศัยผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตร โดยใชเกณฑเปนหลัก 
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E.Stake) และ 4) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ 
(Decision - Making) เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเก่ียวกับการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของ เชน รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของโพรวัส (Provus) สตัฟเฟลบิม (Stufflebeam) ดอริสโกว (Dovist.cow) เปนตน 
 
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม 
  

การบริหารจัดการหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ควรมีการดําเนินการอยางมีระบบและใชผูมีสวนรวมในระดับตาง ๆ เขามารวม
ดําเนินการในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของการมีเอกภาพเดียวกัน โดยมีคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมาย
สูงสุดในการจัดการเรียนรู และมีการประเมินผลการใชหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและการจัดการเรียนรู 
แลวสามารถนําผลการประเมินหลักสูตรมาใชเปนกลไกลในการขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ
หลักสูตรสูงขึ้น อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุศักยภาพอันสูงสุดของผูเรียนแตละบุคคล ดังน้ันผูเขียนจึงขอ
นําเสนอตัวอยางรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จโดยใชการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม                     
ซ่ึงไดมาจากการถอดบทเรียนการวิเคราะหหลักการและแนวคิด ประกอบกับการสัมภาษณผูบริหารองคกรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (2556) ดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2557 
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คําอธิบายประกอบรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม 
- เปาหมายสูงสุดของการบริหารจัดการหลักสูตร คือ คุณภาพผูเรียน (quality learner) 
- รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี 

1.  ศึกษาและวิเคราะห (study and analyze) 
2.  การติดตอส่ือสารและการขยายผล (communication and dissemination)  
3.  การพัฒนาบุคลากรและผูเรียน (staff and learners development) 
4.  ระบบสนับสนุน (supporting) 
5.  วิจัยและพัฒนา (research and development) 
6.  ดําเนินการตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ (quality assurance) 

 
ทั้งน้ีภายในการบริหารจัดการหลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญในการขับเคล่ือนใหเปนไปตามเปาหมายของการบริหาร

จัดการหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ W. Edwards Deming ซ่ึงเรียกวา “วงจร
เด็มม่ิง” หรือ “PDCA Model” ประกอบดวย 

P: Plan = วางแผน – มีสวนรวมพิจารณาและวางแผนการดําเนินงานรวมกับทีมงาน (cooperative) โดย
พิจารณาจากผลงานลาสุด (last product) หาจุดแข็ง จุดออน (SWOT) 

D: Do     = ปฏิบัติตามแผน – ดําเนินงานเปนทีม (team work) จากบุคคลรากหญาสูทีมบริหาร (bottom 
up) และคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ (put the right man on the right job) 

Quality
Learner

P

C

A D

รูปภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม 
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C: Check   = ตรวจสอบ/ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะห – ประเมินผลการดําเนินงานดวยวิธี
แลกเปล่ียนเรียนรู (sharing) กับคณาจารย ทีมบริหาร พิจารณาจากภาระงานที่มอบหมาย (task) พิจารณาผลงานที่สูงขึ้น 
(high position) สําหรับคณาจารย และผลผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ (learning outcome) 

A: Action  = ปรับปรุงแกไขดําเนินการใหเหมาะสมตามผล – ใหผลสะทอนกลับเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานรวมกัน (reflect) หากพบวาผลการดําเนินงานใดยังไมนาพอใจวางแผนรวมกันอีกครั้ง (re-plan) หากพบวาดีแลว
นําไปใชไดอยางภาคภูมิใจ (apply) และสรางเครือขายการดําเนินงานอยางกวางขวาง (net work)  

 
บทสรุป 
  

การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการศึกษาโดยเปาหมายสูงสุดคือคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการตามวงจรเดมม่ิง ซ่ึงเริ่ม
จากการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการประเมิน และการปรับปรุงแกไขดําเนินการใหเหมาะสมตามผล 
โดยในแตละขั้นตอนดําเนินการศึกษาและวิเคราะห (study and analyze) การติดตอส่ือสารและการขยายผล (communication 
and dissemination) การพัฒนาบุคลากรและผูเรียน (staff and learners development) ระบบสนับสนุน (supporting)                 
วิจัยและพัฒนา (research and development) และการดําเนินการตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ (quality assurance) 
 
เอกสารอางอิง 
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