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บทคัดยอ
โลกในยุ ค ป จจุ บั นมี การเชื่ อมโยงข อมู ล ต าง ๆ ของทุ กภูมิ ภ าคอย า งรวดเร็ ว เนื่ องจากความเจริ ญ ก าวหน าทาง
เทคโนโลยีมีความรูนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย สงผลใหการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการศึกษา
ที่มุงเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถดํารงชีวิตไดในสังคมแหง
ความเปลี่ ยนแปลงในปจจุบั น บทความนี้ นําเสนอมุม มองใหมข องการบริห ารจัด การหลักสูตรซึ่ง ประกอบดวย การพั ฒนา
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
แนวคิดพืน้ ฐานของการพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดและหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาสูผูเรียนเพื่อใหเกิดทักษะและประสบผลสําเร็จในยุคศตวรรษที่ 21
(21th century learning skills) นั้น ผูมีสวนเกี่ยวของจะตองจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยอาศัยวิธีเรียนรู
ซึ่งจะทําใหผูเรียนเรียนรูไดตลอดชีวิต
วิธีเรียนรู ดังกลาว เรียกว า เสาหลักแหงองคความรู ซึ่งประกอบดวยการเรี ยนรู 4 ลั กษณะได แกการเรียนเพื่อรู
(learning to know) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง (learning to do) การเรียนรูเพื่อจะอยูรวมกันและการเรียนรูเพื่ออยูรวมกับ
ผูอื่น (learning to live together) และการเรียนรูเพื่อชีวิต (learning to be) ทั้งนี้ทักษะการเรียนของบุคคลจะตองสามารถ
แสดงความสามารถ ซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการผลิตผลงาน (high productivity) ความมีประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร (effective communication) ความรูความสามารถทางดิจิตั ล (digital-age literacy) และความคิดประดิษฐ
(inventive thinking) ในรายละเอียดของความคิดประดิษฐนั้นจะประกอบดวยทักษะชี วิต (life skills) ที่เกี่ยวของกั บ
การปรับตัวและจัดการความสลับซับซอน (adaptability and managing complexity) การชี้นําตนเอง (self direction)
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ความใฝรู (curiosity) การคิดสรางสรรค (creativity) ความกลาเสี่ยง (risk taking) และการคิดขั้นสูงอยางมีเหตุผล (higherorder thinking and sound reasoning) (คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 2541: 121; Levin, 2001 อางถึงใน ปรณัฐ
กิจรุงเรือง, 2553: 1-2) สงผลใหผูเรียนมีทักษะ มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยกําหนดไวในหลักสูตรเพราะหลักสูตรใชเปน
หลักสําหรับจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีทิศทางตามเจตนารมณของหลักสูตร (วิชัย วงษใหญ, 2554: 4) นอกจาก
สถานศึกษาจะมีการพัฒนาหลักสูตรแลว กระบวนการใชหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญที่จะใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งกระบวนการดังกลาว คือ การบริหารจัดการหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 35)
ดังนั้น สถานศึกษาสามารถนําแนวคิ ดพื้นฐานของการพั ฒนาหลักสูต รที่สําคัญ 4 ประการของ ไทเลอร (Tyler,
1949) มาใชในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1) มีความมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 2) มีประสบการณ
ทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว 3) จัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร
จึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ และ 4) ประเมินประสิทธิผลของประสบการณในการเรียนอยางไรจึงจะตัดสินไดวาบรรลุถึง
จุดประสงคที่กําหนดไวทั้งนี้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรควรประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ 1) การกําหนดจุดประสงคหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตรควรกลั่นกรองเฉพาะจุดมุงหมายที่สําคัญและสอดคลองกั นที่จะนําไปใชจริงโดยพิจารณาจากหลั ก
จิตวิทยาการเรียนรู หลักปรัชญาการศึกษา ตลอดจนปรัชญาทางสังคม 2) การเลือกและจัดประสบการณการเรียนควรพิจารณา
เลือกประสบการณการเรี ยนรูโดยใหผู เรี ยนมีโอกาสฝ กกิ จกรรมและเรีย นรู เนื้ อหา กิจกรรมและประสบการณ ตองอยูบ น
พื้นฐานของความพึงพอใจของผูเรียน ปฏิบัติไดจริงและนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดในหลักสูตร และ 3) การประเมินผล
ควรพิจารณาการกําหนดจุดประสงคที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง นําไปสูการวิเคราะหสถานการณที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม
เหล านั้ น จากนั้ นสร างเครื่ องมื อที่ จะวั ด พฤติ กรรมเหล านั้ นและตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อและนํ าไปสู การวั ด และ
ประเมินผลเพื่ออธิบายผลการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมและแนวโนมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษายุคใหมจึงควรมี
ลักษณะในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายเกิดการบูรณาการสูหองเรียนประดุจดังโลกกวางทางการศึกษา (a classroom
as wide as the world) (Jacobs, 2010: 97; วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล, 2556: 3) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการอยางเขม แข็ง โดยเฉพาะอย างยิ่งความเขมแข็ งทางดาน
วิชาการในการที่จะควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลั กสูตรอยางสอดคลองกั บ
ความตองการของผูเรียนและสังคมโดยการทบทวนพันธกิจและรูปแบบการศึกษาพรอมทั้งสรางวัฒนธรรมโรงเรียนที่สนับสนุน
การเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูในระดับสากล ซึ่งอาจกําหนดไวในวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้นจะตอง
พัฒนาครูผูสอนใหมีความสนใจความเปนนานาชาติ และสงเสริมใหครูไดใชประโยชนจากการพัฒนาความเปนมืออาชีพและ
การศึกษาอยางหลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาความเปนสากลลงสูทุกพื้นที่ของหลักสูตร
2. สถานศึกษาเปนรากฐานการสรางชุมชนเขมแข็งโดยการจัดการเรียนการสอนในสิ่งที่เปนปญหาความตองการ
ของชุมชน สงผานองคความรูและนําภูมิ ปญญาที่มีอยูในชุมชนเขามาสูการจัดการเรียนการสอนใหกับ เด็กสืบสอดและดํารง
รักษาภูมิปญญานั้นไวใหเขมแข็งยั่งยืน
3. การสรางเครือขายมาชวยสถานศึกษาไมวาจะเปนผูปกครอง ผูนําชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบล หนวยงานของรัฐและเอกชนที่จะมาชวยสถานศึกษา ซึ่งไมจําเปนตองเปนเรื่องของงบประมาณแตเพียงอยางเดียว
ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางที่มีคุณคาตอการจัดการศึกษาอยูในชุมชน ซึ่งตองใชระบบการดําเนินการแบบชนะชนะ (win-win)
ที่ทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน
ทั้งนี้ วิเวียน สเตวารท เรียบเรียงโดย จาคอบส (Vivien Stewart by Jacobs, Heidi Hayes 2010: 98-102) กลาวไววา
“ผูเรียนจะลาหลังหากพวกเราไมเปลี่ยนสภาพการศึกษาของพวกเราดวยสภาพแวดลอมแบบยุคสมัยใหมซึ่งเรียกวายุคโลกาภิวัตน
ใหเกิดขึ้นในจิตใจผูเรียน” และฝากคําถามสําคัญสําหรับนักพัฒนาหลักสูตร 3 คําถามสําคัญ คือ 1) อะไรคือกุญแจสําคัญใน
สมัยนี้ที่พวกเราจําเปนที่จะใหความสําคัญ 2) อะไรที่บุคลากรทางการศึกษาตองรูและสามารถทําไดในศตวรรษที่ 21 และ
3) เราจะต องเตรีย มนักเรีย นของพวกเราอยางไรจากการสรุป คําถามเชื่อมโยงนํ าไปสูการศึกษา วิเคราะห และสั งเคราะห
กระบวนทัศนใหมของการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมสําหรั บ ยุค อนาคต แนวโน มดั ง กล าวนี้ เกี่ ยวพั นกั บ เศรษฐกิ จ วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การศึกษาสถิ ติ
ประชากร ความปลอดภัยของประชากร และการศึกษา ซึ่งสรุปเปน 5 global trends or world educational trends ดังนี้
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) ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงควรเนนการพัฒนาหลักสูตรที่เนนสังคมเปนสําคัญ (the
society-centered curriculum) (Ellis, 2004: 72) โดยมีโครงสรางหลักของหลักสูตรที่มุงสํารวจและแกปญหาสังคมการมอง
ไปที่ปญหาการดํารงชีวิต: ปญหาชีวิต ปญหาธุรกิจชุมชนและปญหาโลกที่เปนจริง ดังนั้นเนื้อหาที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ผูสอนสามารถนําสภาพสิ่งแวดลอมภายใน และภายนอกมีทั่วทุกหนทุกแหงที่อยูรอบตัวผูเรียนมาใชในการจัดการเรียนรูได
ซึ่งควรมีสิ่งสนับสนุนสําหรับแบบจําลองหลักสูตรที่เนนสังคมเปนสําคัญ ประกอบดวย 1) real world: โลกแหงความเปนจริง
2) problem solving: การแกปญหา 3) democracy: ความเปนประชาธิปไตย และ 4) citizenship: ความเปนพลเมือง
หลักสูตรที่เนนสังคมเปนสําคัญควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมการจัดการศึกษา
สําหรับความเปนพลเมืองในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ ดานการจัดการเรียนรูเนนการแกปญหาที่มีการนําเนื้อหา สาระวิชา เปนเครื่องมือ
ในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดวินัย ควรมีการวางแผนการเรียนการสอนเปนกลุม และมีการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน
ในการจัดการเรียนรู ซึ่งสามารถจัดการเรียนรูโดยการทําโครงงาน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใหผูเรียนไดสรางความเปน
ผูนําใหเกิดขึ้นกับตนเอง และมีการสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่เนนกิจกรรมทางสังคม สงเสริมความเปนประชาธิปไตยใน
ชั้นเรี ย น อาจมี การจั ด การเรีย นรู แ บบคละชั้ น และนํ าโลกแห ง ความเป นจริ ง สู การจั ด กิ จกรรมในชั้ นเรี ย น มี การวั ด และ
ประเมินผลที่เนนผลลัพธที่เปนจริงการพัฒนาความเปนพลเมืองและผูนําการประยุกตใชความรูและทักษะ การที่สมาชิกในกลุม
ไดรวมกันสะทอนความคิดเห็น และเนนการเจริญเติบโตของสังคม
โรงเรียนและหลักสูตรตองสัมพันธกัน ตองมีความรวมมือเปนกุญแจสําคัญ โดยเฉพาะความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ
บนโลกแหงความเปนจริง หลักสูตรที่ยึดสังคมเปนศูนยกลาง คือความสัมพันธของโลกที่เปนจริงไปสูสิ่งที่ดีกวา ซึ่งการทํางาน
กลุมจะเปนปจจัยสําคัญไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว
การพัฒนาหลักสูตรแบบมีสวนรวม
จากการศึกษาผลการวิจัยนํารองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รุงนภา นุตรวงศ
และคณะ, 2556: 9-10) พบวา ปญ หาอุปสรรคในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คือ การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลั กสู ต รที่ เ พีย งพอที่ จะขั บเคลื่ อนหลั กสูต รไปอย างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนั้ นยั ง พบป ญ หา ครู มี ภ าระงานอื่ น ๆ มาก
นอกเหนือจากการสอน ทําใหไมสามารถทุมเทในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ จากผลการวิจัยดังกลาวผูเขียน
ขอนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อลดปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับสถานศึกษาและจากการศึกษาทฤษฎี
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (participative management) ที่มุงเนนกระบวนการใหบุคลากรไดมีสวนเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานทั้งทางดานการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ วางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
โดยใช ค วามคิ ด สร างสรรค แ ละความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อให บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค ซึ่ง สอดคล องกั บ แนวคิ ด ของ
แกรทธอรน (Glatthorn, 2009) ที่ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาที่เกิดการพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษารวมกันของผูที่มีความเชี่ยวชาญในระดั บเขตพื้นที่ เพื่อนําไปใชเปนหลั กสูตรของทุกสถานศึ กษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ดังตอไปนี้
1. ปรัชญาหลักการและเหตุผ ลของหลั กสูตร ก าวแรกที่ สําคัญของการพัฒ นาหลักสู ตร มีกระบวนการ
ดําเนินการดังนี้
1.1 การคัดเลือกตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร
ในการคั ดเลือกตัวแทนครูที่ จะเขามาทําหนาที่ ในการยกรางปรัช ญา หลั กการและเหตุ ผลของหลักสูต ร
ซึ่งเปนกาวแรกในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร อาจใชวิธีการตอไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่งในการคัดเลือก ประกอบดวย 1) การอาสาสมัคร
เขามา (voluntary) 2) การหมุนเวียนเขามาเปนคณะกรรมการ (rotation) 3) การคัดเลือกโดยการพิจารณาจากผลงานของ
บุคคลนั้นๆที่มีการสั่งสมมาตั้งแตอดีตจนเปนที่ประจักษ (evolvement) 4) การคัดเลือกโดยเพื่อนครูเปนผูคัดเลือก (peer
selection) และ 5) การคัดเลือกโดยผูบริหาร (administrative selection) ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนในแตละวิธีมีจุดแข็งและ
จุดออนที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่จะใหความสําคัญในเรื่องใด
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1.2 การพัฒนาปรัชญา หลักการ และเหตุผลของหลักสูตร
หลั งจากไดตั วแทนของคณะกรรมการในการพัฒ นาหลั กสูต รแล ว คณะกรรมการชุด นี้มี หน าที่ใ นการ
กํ า หนดปรั ช ญา หลั ก การและเหตุ ผ ลของหลั กสู ต รซึ่ ง เป นจุ ด เริ่ ม ต น และเป นหั วใจสํ าคั ญ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี
ประสิทธิภาพตอไป โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
1.2.1 ขั้ นการยกร าง ดํ าเนิ นการโดยผู อํานวยการเขตพื้ น ที่ แ ละคณะกรรมการการศึ กษาระดั บ
เขตพื้ นที่ต องอนุ มัติ กระบวนการสํ าหรั บการพั ฒ นาหลักสู ตร ผูอํานวยการเขตพื้นที่ ควรเป นหนึ่ ง ในคณะกรรมการพัฒ นา
หลักสูตรและทําหนาที่เปนประธานคณะทํางานรับผิดชอบในการจัดระบบและการดําเนินงานของคณะกรรมการในการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งเทคนิคที่อาจนํามาใชเปนแนวทางในการใหคณะกรรมการยกรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรไดแก
1) the dialogue technique เปนเทคนิคที่คณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร อาศัยการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในมุมมองตางๆของคณะกรรมการ จนกระทั้งตกผลึกแลวนําสิ่งที่ไดมาเขียนเปนปรัชญา หลักการและเหตุผลของ
หลักสูตร 2) the delphi technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุปรวมกัน สมาชิกแตละคนเขียนปรัชญา หลักการและ
เหตุผลของหลักสูตรแลวสงใหประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คัดลอก
ขอความที่สมาชิกแตละคนเขียนสงตอไปใชกับสมาชิกทุกคนพิจารณาทบทวน และสมาชิกแตละคนจะสงตอไปใหบุคคลอื่นที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ไดรวมพิจารณา จากนั้นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดมาจําแนกเปน
ปรัชญา หลักการและเหตุผ ลของหลักสูต รที่มีผูเห็นดวยเปนสวนใหญ และปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรที่ไม มี
ผูเห็นดวย แลวนํ าปรัช ญา หลักการและเหตุผ ลของหลักสู ตรที่ มีผูเห็ นดวยเปนส วนใหญนํากลับไปใหคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพิจารณาและกลั่นกรองอีกครั้งจนไดขอสรุปรวมกัน 3) the fishbowl technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุป
รวมกัน โดยการแบงคณะกรรมการออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ 6 – 8 คน เพื่อเขียนปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
จากนั้นสงตัวแทนกลุมละ1 คนเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยนั่งในลักษณะเปน
วงกลมหันหนาเขาหากัน โดยที่สมาชิกที่เหลือนั่งฟงอยูวงกลมรอบนอก โดยที่ตัวแทนแตละกลุมอภิปรายจนไดขอสรุปรวมกัน
4) the telstar technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุปรวมกัน โดยการแบงคณะกรรมการออกเปนกลุมยอย ๆ ตาม
เกณฑ ที่กําหนด เพื่ อเขี ยนปรัชญา หลักการและเหตุผ ลของหลั กสูต รและเลื อกตั วแทนกลุ มละ 2 คน เขาร วมประชุ มเพื่ อ
นําเสนอปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรและคัดเลือกตัวแทนกลุมอีกกลุมละ 2 คนเปนที่ปรึกษา โดยที่คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาสามารถหยุดการอภิปรายในเวลาใดก็ไดเมื่อเห็นวาตัวแทนของตนมีปญหาและการดําเนินการอภิปรายจะดําเนินการ
ไปเรื่อย ๆ จนไดขอสรุปรวมกัน และ 5) the nominal group technique เปนเทคนิคในการเขาถึงขอสรุปรวมกัน โดยการให
คณะกรรมการแตละคนเขียนปรัชญา จากนั้นไปอธิบายใหประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดรับฟง โดยใชเวลาประมาณ
20 – 30 นาที ตอปรัชญา จากนั้นนําปรัชญาของหลักสูตรทั้งหมดเผยแพรใหคณะกรรมการไดลงคะแนน และนําปรัชญาของหลักสูตร
ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ใหคณะกรรมการเลือกและแกไขอีกครั้งจนไดเพียงหนึ่งปรัชญาเพื่อนํามาใชเปนปรัชญาของ
หลักสูตร
1.2.2 ขั้นการรับฟงความคิดเห็น เปนขั้นตอนการดําเนินการหลังจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดําเนินการยกรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรเสร็จแลว เพื่อเผยแพรไปยังผูบริหารโรงเรียนและครูในเขตพื้นที่
โดยมีผูอํานวยการเขตพื้นที่เปนผูแถลงการณและใหเวลาประมาณ 1 สัปดาหสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูในเขตพื้นที่ในการ
ทบทวน เพิ่มเติม หรือแกไขรางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
1.2.3 ขั้นการพัฒนารางปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยผูอํานวยการเขตพื้นที่พรอม
ดวยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตองนําขอเสนอแนะที่ไดจากขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นมาพัฒนารางปรัชญา หลักการ
และเหตุผลของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง
1.2.4 ขั้นการขออนุมัติใชปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยการนําเสนอปรัชญา หลักการ
และเหตุผลของหลักสูตรตอคณะกรรมการการศึกษาของเขตพื้นที่และผูอํานวยการเขตพื้นที่พิจารณาเพื่ออนุมัติ ภายหลังไดรับ
การอนุมัติแลว ดําเนินการสงมอบใหแกคณะกรรมการการพัฒนาขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรตอไป
2. การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร ยางกาวที่สองของการพัฒนาหลักสูตร
หลังจากปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตรได รับการอนุมัติแลว ยางกาวตอไปคือการพัฒนาขอบเขต
และการเรีย งลําดับเนื้อหาของหลักสูต ร การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ผลผลิ ต และภาระงานตามสภาพจริงสําหรั บ
โรงเรียนตาง ๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวควรดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยมีการดําเนินการตอไปนี้
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2.1 คณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร มีลักษณะดังตอไปนี้ 1) เลือกโดยและมาจากคณะกรรมการ
ในการพัฒนาหลักสูตร 2) คณะกรรมการที่คัดเลือกมาตองมาจากครูที่สอนในทุกระดับการศึกษา 3) สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการ
ตองมีความเขาใจและสามารถเขียนเนื้อหาตาง ๆ ของหลักสูตรไดอยางมีความหมาย 4) ผูอํานวยการเขตพื้นที่หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง
เป นประธานของคณะกรรมการ และมี ห นาที่จัด ระบบและดํ าเนินการกํากั บติ ดตามในการดํ าเนิ นงานของคณะกรรมการ
5) เวลาที่เ หมาะสมสําหรับ ดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการคือหลัง จากสิ้นป การศึกษา และ 6) the dialogue
technique และอนุกรมวิธานของการคิด (taxonomy of thinking) ควรนํามาใชในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ
2.2 ขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรดําเนินการเสร็จสิ้น ควรสงเอกสารหลักสูตร
ไปใหกับคณะครู ผูบริหารสถานศึกษาที่มีสวนเกี่ย วของในเขตพื้นที่เพื่อให ขอคิดเห็นเกี่ ยวกับการแกไข เพิ่มเติ ม หรือตัดทิ้ ง
เกี่ยวกับเอกสารหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และสงกลับมายังคณะกรรมการภายใน 4 – 6 สัปดาห โดยกิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาที่ ผู เ กี่ย วข องได ศึ กษาเอกสารหลั กสู ตร คื อการจั ด ประชุ ม ในโรงเรีย นต าง ๆ เพื่ อร วมกันให ข อเสนอแนะโดยมี
คณะกรรมการการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรเขารวมประชุมดวยเพื่อชี้แจงใหเกิดความกระจางในประเด็นตาง ๆ
2.3 หลังจากผูเกี่ยวของแตละฝายไดศึกษาเอกสารหลักสูตรและแสดงความคิดเห็นแลว นําขอสรุปที่ไดจาก
ทุกแหงพรอมเอกสารหลักสูตรสงคืนตอประธานคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร จากนั้นประธานคณะกรรมการเรีย ก
คณะกรรมการมาประชุมเพื่อมาพิจารณา แกไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากฝายตาง ๆ
2.4 หลังจากดําเนินการแกไข ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรแลว สงมอบเอกสารหลักสูตรใหกับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ เพื่อนําไปใชในระดับโรงเรียน
แนวคิดการนําหลักสูตรไปใช
เมื่ อสถานศึ กษาพั ฒ นาและจั ด ทํ าหลั กสู ต รสถานศึ กษาแล ว สถานศึ กษาต องมี การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป น การนํ า หลั ก สู ต รไปใช ก ารนํ า หลั ก สู ต รไปใช ห มายถึ ง การแปลงหลั กสู ต รไปสู ก ารสอน การจั ด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการสอน (Beauchamp, 1976: 164; สุมิตร คุณานุกร, 2518: 130)
หรืออาจกลาวไดวาเป นการนํ าหลักสูต รไปสูการปฏิบั ติเพื่อใหผูเรียนไดบรรลุตามจุ ดหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวในอดี ต
ที่ผานมาการนําหลักสูตรไปใช ครูผูสอนมักจะสอนเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรและครูผูสอนแตละคนตางตัดสินใจวา
จะทําอยางไรกับการสอนของตน แตในศตวรรษที่ 21 ครูไมใชผูสอนเพียงอยางเดียวแตตองออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองโดยตนเองเปนโคช (coach) และผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ดังนั้นสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนเปนชุมชน
แหงการเรียนรู (professional learning community) หรือ PLC เปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดในการสอนทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ตองสนั บสนุนชุ มชนการเรียนรู ทางวิช าชีพ เพื่อใหนักการศึ กษาไดร วมมือกั นทํางาน แบง ปนแนวปฏิบัติที่ ดี
(Richard & Rebecca, 2010: 147; วรพจน วงศกิจรุงเรือง, 2554) หรืออาจกลาวไดวา สภาพแวดลอมชุมชนแหงการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ คือ การรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพครู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพผูเรียน
รวมกัน ผานกระบวนการเรียนรูรวมมือรวมใจ (collaborative learning) การเรียนรูประสบการณในพื้นที่ (field) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (sharing learning) (มาเรียม นิลพันธุ และคณะ, 2556) ซึ่งจอหน คอทเทอรและเดเนียล โคเอน (อางถึงใน
Rebecca & Richard, 2011: 149-150) ไดนําเสนอวัฒนธรรมแบบใหมของโรงเรียนที่ปรับเปลี่ยนเปนสภาพแวดลอมชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสรุปไดดังนี้ การสอนโดยไมมีการเรียนรูไมเรียกวาการสอน แตเปนแคการนําเสนอ เปาหมายของ
โรงเรียนคือรับประกันวานักเรียนทุกคนตองไดเรียนรูครูมีพันธะหนาที่ในการหาแนวปฏิบัติที่ดีใหแกผูที่ตนทํางานให และสราง
วัฒนธรรมการรวมมือทํางาน และระบบที่สงเสริมประสิทธิผลและความเทาเทียมโรงเรียนจะทําหนาที่ไดดีที่สุด เมื่อทํางาน
ภายใตเ ปาหมายและลําดั บความสํ าคัญที่ชัด เจนและสื่อสารตรงกันและไดรับความชวยเหลือเพื่ อปรับแนวปฏิบัติใ หตรงกั บ
เปาหมายและลําดับความสําคัญนั้น และความพยายามของนักการศึกษาไมวาโดยบุคคลหรือหมูคณะ สงผลในเชิงบวกไดอยางมาก
และอิทธิพลนี้เปนปจจัยหลักที่สงผลตอเรียนรูของนักเรียน
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แนวคิดการประเมินหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทําใหทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยใช
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอเท็จจริงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรในขอบขายของผูเรียน เพื่อนําไปสูการ
ตัด สิ นใจเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ นงาน การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รให มี ป ระสิ ท ธิภ าพ หรื อยกเลิ กหลั กสู ต ร (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) เป นรู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ พิ จ ารณาจากจุ ด มุ ง หมายเป น หลั ก ว าหลั กสู ต รมี คุ ณค ามากน อ ยเพี ย งใด
โดยพิจารณาวาผลที่ไดรับเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph W. Tyler)
และแฮมมอนด (Robert L.Hammond) 2) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่ผูประเมินประเมินเหตุการณที่เกิดตามสภาพจริง มีความเปนอิสระในการประเมินและไมมีความลําเอียง
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Seriven) 3) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลัก
(Criterion Model) เปนรูปแบบการประเมินที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตร โดยใชเกณฑเปนหลัก
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E.Stake) และ 4) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ
(Decision - Making) เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของโพรวัส (Provus) สตัฟเฟลบิม (Stufflebeam) ดอริสโกว (Dovist.cow) เปนตน
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม
การบริหารจัดการหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ควรมีการดําเนินการอยางมีระบบและใชผูมีสวนรวมในระดับตาง ๆ เขามารวม
ดําเนินการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของการมีเอกภาพเดียวกัน โดยมีคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมาย
สูงสุดในการจัดการเรียนรู และมีการประเมินผลการใชหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและการจัดการเรียนรู
แลวสามารถนําผลการประเมินหลักสูตรมาใชเปนกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ
หลักสูตรสูงขึ้น อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุศักยภาพอันสูงสุดของผูเรียนแตละบุคคล ดังนั้นผูเขียนจึงขอ
นําเสนอตัวอยางรูปแบบการบริหารจัดการหลั กสูตรที่ประสบความสําเร็จโดยใชการบริหารจัดการหลักสูต รแบบมีสวนรวม
ซึ่งไดมาจากการถอดบทเรียนการวิเคราะหหลักการและแนวคิด ประกอบกับการสัมภาษณผูบริหารองคกรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (2556) ดังรูปภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม
คําอธิบายประกอบรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม
- เปาหมายสูงสุดของการบริหารจัดการหลักสูตร คือ คุณภาพผูเรียน (quality learner)
- รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม ประกอบดวยองคประกอบดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห (study and analyze)
2. การติดตอสื่อสารและการขยายผล (communication and dissemination)
3. การพัฒนาบุคลากรและผูเรียน (staff and learners development)
4. ระบบสนับสนุน (supporting)
5. วิจัยและพัฒนา (research and development)
6. ดําเนินการตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ (quality assurance)
ทั้งนี้ภายในการบริหารจัดการหลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหเปนไปตามเปาหมายของการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ W. Edwards Deming ซึ่งเรียกวา “วงจร
เด็มมิ่ง” 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)
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C: Check = ตรวจสอบ/ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะห – ประเมินผลการดําเนิ นงานดวยวิ ธี
แลกเปลี่ยนเรียนรู (sharing) กับคณาจารย ทีมบริหาร พิจารณาจากภาระงานที่มอบหมาย (task) พิจารณาผลงานที่สูงขึ้น
(high position) สําหรับคณาจารย และผลผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ (learning outcome)
A: Action = ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขดํ าเนิ นการให เ หมาะสมตามผล – ให ผ ลสะท อนกลั บ เพื่ อรั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานรวมกัน (reflect) หากพบวาผลการดําเนินงานใดยังไมนาพอใจวางแผนรวมกันอีกครั้ง (re-plan) หากพบวาดีแลว
นําไปใชไดอยางภาคภูมิใจ (apply) และสรางเครือขายการดําเนินงานอยางกวางขวาง (net work)
บทสรุป
การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเปาหมายสูงสุดคือคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง ซึ่งเริ่ม
จากการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการประเมิน และการปรับปรุงแกไขดําเนินการใหเหมาะสมตามผล
โดยในแตละขั้นตอนดําเนินการศึกษาและวิเคราะห (study and analyze) การติดตอสื่อสารและการขยายผล (communication
and dissemination) การพั ฒนาบุ คลากรและผูเรียน (staff and learners development) ระบบสนั บสนุ น (supporting)
วิจัยและพัฒนา (research and development) และการดําเนินการตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ (quality assurance)
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