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คําสําคัญ : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรียนขนาดเล็ก  

      เอนก  อัคคีเดช : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่   
การศึกษานครปฐม เขต 2  อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : รศ. ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร. 130 หนา.   
 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  
2) แนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน  28 โรงเรียน ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  ครู
วิชาการ ครูผูสอน  โรงเรียนละ  4  คน จํานวนทั้งสิ้น 112 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) 
แบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) แบบการสนทนากลุม  เพื่อหา
แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเก็บรวบรวมขอมูลเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 
2549   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
      1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2   พบวาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ การจัดทําสาระของ
หลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามลําดับ 
 2. แนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 มีความตองการใหโรงเรียนพัฒนา ดังนี้   ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัดอบรมครูสรางความตระหนัก และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายในการสรุปผลการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการใชหลักสูตร   ควรจัดสัมมนาครูใหเกิดความรูความเขาใจหลักสูตร
สถานศึกษาในทิศทางเดียวกัน สามารถนําไปใชในการจัดทําแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนไดตรงตาม
เปาหมายของหลักสูตร  และประเมินผลการใชหลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรทุกป 
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 The purposes of this research were to determine: 1) the curriculum administration in 
small schools, and 2) the method of curriculum administration employed in small schools 
under the jurisdiction of Nakhonpathom Educational Service Area Office 2 of the office of the 
Basic Education. The sample consisted of 28 small schools where 4 personnel of each 
school, namely, school administrators, teachers in charge of school academy and teachers of 
subject matter were respondents of 112 in total. The instruments employed to collect data 
were classified into 2 types, namely, 1) a questionnaire inquiring about the curriculum 
administration in small schools and 2) a form of focus group concentrating on discussion of 
curriculum administrative methods in small schools. The data were collected within the 
duration between September to October 2006. The collected of data were analyzed by the 
statistical means of frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The findings were as follows:  

1) The curriculum administration of small schools under the jurisdiction of 
Nakhonpathom Educational Service Area Office 2 was revealed high as a whole and all 
aspects from the highest to the lowest, namely, the establishment of the school curriculum, 
the ratification of school curriculum administration plan, the supervision including monitoring, 
following-up and evaluating, the preparation of schools, the improvement and the 
development of the curriculum administration and the school curriculum processes, the 
employment of school curriculum , and the summary of the curriculum administration in 
school, respectively.  

2) With regard to the method of curriculum administration, the personnel in small 
schools under the jurisdiction of Nakhonpathom Educational Service Area Office 2 revealed 
their needs for school development in particular aspects. With regard to the aspect of 
summary of the curriculum administration in school, a training course with purposes to 
develop teachers’ awareness, inform teachers about the summary of the curriculum 
administration and encourage every sector of school to participate in summarizing of the 
curriculum administration in school, was proposed. Moreover, with regard to the aspect of the 
employment of school curriculum, a seminar with a purpose to enhance teachers’ complete 
understanding of the curriculum administration was proposed to establish teachers’ capacities 
to prepare lesson plans and learning activities precisely and to evaluate the employment of  
the curriculum at the end of every semester in order to improve and develop the curriculum 
administration in their school every academic year. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง  จากรองศาสตราจารย 
ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  ประธานผูควบคุมสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ 
กรรมการผูควบคุมสารนิพนธ  และอาจารย ดร.วัชนีย  เชาวดํารงค  เปนประธานสอบ   ใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ แกไขปญหาตาง ๆ จนสําเร็จเรียบรอยโดยสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  ดร.ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  นายสันติ  ทองประเสริฐ  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2    
นายสันตชัย เหลาสันติสุข ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพระ นายไชยกาล  เพชรชัด   ศึกษานิเทศก   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 และนางรัตนา สุดประเสริฐ อาจารย 3 ระดับ 8 วิชา
ภาษาไทย  กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ และขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ทุกทาน ที่ใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถาม ขอบคุณนางสาวพนิดา คลอสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา(ว) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  นายทองหลอ ตุมทองคํา ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลอยจตุรจินดา เพื่อน ๆ 
รุน 22 ทุกทาน และผูมีสวนชวยเหลือโดยเฉพาะ  คุณแมเรียมจิตต อัคคีเดช  และคุณบังอร อัคคีเดช ซ่ึง
เปนภรรยา และบุตรธิดา ที่คอยใหความชวยเหลือสนับสนุนดานตาง ๆ รวมทั้งเปนกําลังใจในการทํา
สารนิพนธเลมนี้จนสําเร็จสมบูรณดี 
 คุณประโยชนอันเนื่องมาจากสารนิพนธเลมนี้ ขอมอบบูชาแด คุณพอ คุณแม คุณครูอาจารย 
ผูประสิทธิ์ประสาทวิชา และครอบครัว “อัคคีเดช” ทุกคน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยประกาศ
ใหสถานศึกษาทุกแหงใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในปการศึกษา 2546 ใน
วงการศึกษาจึงไดมีการตื่นตัวกับการปฏิรูปการศึกษา  มีหลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาซึ่ง
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา     กลาวคือ 
สถานศึกษาจะตองเปนผูพัฒนาหลักสูตรขึ้นใชเอง โดยกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดสาระการ
เรียนรู 8 กลุม  พรอมทั้งใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามมาตรฐาน
ของกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุม   จากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดิมสถานศึกษาเปนผูรอรับหลักสูตร
ซ่ึงสวนกลางเปนผูจัดทําให เปนการสรางหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเองใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม และทองถ่ิน  ทําใหเกิดความหวั่นวิตกวา สถานศึกษาจะสรางหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตรและบริหารหลักสูตรไดอยางไร และมีมาตรฐานเพียงใด จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาและโดยที่ จุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ มุงปฏิรูปสถานศึกษา โดย
เรงรัดใหสถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมกัน( กองบรรณาธิการ 2539 : 21-22 )    
โดยใหโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานและหาแนวทางแกไขปญหา( ธํารง ชูทัพ 
2535 : 66 )  เตรียมเพิ่มพูนเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร ที่จะดําเนินการตามบทบาทหนาที่ใน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของสังคม ( สุรศักดิ์  ปานเฮ 
2543 : 71 ) 
 จากการที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8   มุงเนนพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทย ทั้งดานจิตใจใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม มีการศึกษาที่สูงขึ้น มี
อาชีพที่มั่นคง  มีชีวิตที่มีความสงบสุข ( กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 7 ) แตผลการพัฒนาใน
ระยะแรกตองสะดุดลงเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ทําใหตองมีการปรับจุดมุงเนนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ในเวลาตอมาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยมุงพัฒนาคุณภาพคน  เสริมสรางศักยภาพของคน ( วิไล  ตั้งจิตสมคิด 2544 : 
39) ซ่ึงตองอาศัยการจัดการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่มุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มี
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ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีพัฒนาการที่สมดุลท้ังปญญา  จิตใจ รางกายและสังคม ( พยุงศักดิ์ 
จันทรสุรินทร 2541 : 6 )     และเปนที่ยอมรับกันวา     การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนรากฐาน
สําคัญในการสรางความมั่นคงและความกาวหนาของชาติ เพราะประชาชนสวนใหญไดจบ
การศึกษาในระบบโรงเรียน ในระดับการศึกษานี้ ถาหากการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามี
คุณภาพก็หมายถึงประชาชนสวนใหญมีคุณภาพดวย ดังนั้น โรงเรียนประถมศึกษาจึงเปนหนวยงาน
ทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดและกระจัดกระจายอยูทุกสวนของประเทศ   และโดยที่ หลักสูตรเปน
เครื่องมือในการจัดการศึกษาที่ชวยใหการศึกษาบรรลุตามความมุงหมาย  การจัดหลักสูตรที่ดีควรมี
ความคลองตัว  สามารถเปลี่ยนแปลงไดเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ได เพราะหลักสูตรเปน
ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ( กัลยานี  ปฏิมาพรเทพ 2541 : 32 ) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 27  ไดกําหนดให คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ      โดยไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 15 ) ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จไดนั้น   จะตองอาศัยผูบริหารการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับ
สูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการจนถึงผูบริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะผูบริหารระดับโรงเรียนตองมี
ความเปนผูนําทางวิชาการ ( Instructional Leadership ) ที่เขมแข็ง    เปนผูประสานชุมชนที่ดี  และ
เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ( พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร 2541 : 7-8 )  ตระหนักถึงความสําคัญและ
คุณคาของการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน  สรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ศึกษาสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และเชิญวิทยากรใน
ทองถ่ิน ( กรมวิชาการ 2539 : 13 ) 
 ครูมีบทบาทสําคัญในการนําบุคคลที่เชื่อวาเปนภูมิปญญาไทยมารวมจัดทําหลักสูตร
ตามความตองการของทองถ่ิน  เปนการพัฒนางานวิชาการที่สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
และพัฒนาเยาวชนใหมีประสบการณทางอาชีพที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน ( กัณหา อัมพวัน 
2540  : 48)โดยมีหลักวานักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลวสามารถทําอาชีพเดิมของบรรพชนไดดี
กวาเดิม ( ลอม  เพ็งแกว 2541 :  23 )   แตครูจะประสบความสําเร็จในดานการสอนเพียงใดขึ้นอยูกับ
วา ครูผูนั้นจะเปนครูมืออาชีพหรือไม  ความสําคัญของความเปนครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  นั้น   ไดเนนการปฏิรูปการเรียนการสอนของครู   จึงจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับครูมืออาชีพทุกคนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหม ( ประพันธ  จูมคํามูล 2543 : 13-
14 )  อาชีพครูจะไดรับการยกยองใหเปนอาชีพช้ันสูง  ครูตองมีใบประกอบวิชาชีพครู ( วิลาวัณย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

3

 
 

โชติเบญจมาภรณ 2543 : 69 )    ครูมืออาชีพจึงตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคล วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
( อารีรัตน  วัฒนสิน 2543  :  2-3 )  โดยจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับปญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 :15)  
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาจําเปนตองมีเนื้อหาสาระที่จําเปนตอการเรียนรูโลกปจจุบันและอนาคต  เนื้อหาเชื่อมโยง
และตอเนื่องกันทุกระดับ  ทั้งในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีพ        
โดยหลักสูตรตองยึดหยุนและหลากหลาย  สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของชุมชน สังคม และ
การประกอบอาชีพในทองถ่ิน (อํารุง  จันทวานิช และไพบูลย แจมพงษ 2542 : 8 )  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแตระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงถือ 
เปนหนวยงานที่ตองดูแลจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและดูแลสถานศึกษาจํานวนมากที่สุดของ
ประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดแนวทางปฏิรูปการเรียนรู โดยให
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกงและ
มีความสุข  ( คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 31 ) และเปนหนวยปฏิบัติที่จะทําใหการ
ปฏิรูปการเรียนรูประสบความสําเร็จมากที่สุด  สถานศึกษาเปนหนวยงานที่จะนํานโยบาย   และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียน 
ซ่ึงมีความสําคัญ คือ เปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาผูเรียน    ใหมีความรู ความสามารถ เกิดการเรียนรู สามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติจนมีชีวิต
อยูในโรงเรียน  ชุมชน  และสังคมโลกอยางมีความสุข       ดังนั้นการบริหารงานสถานศึกษาจึง
ขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษา ที่จะตองเปนผูรับผิดชอบงานทุกงานในสถานศึกษา    ใหเกิดพลัง
รวมในการปฏิบัติงาน  เปนผูกระตุน  ผูประสาน และผลักดันใหครูจัดกิจการรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยสอดคลอง
กับความเต็มใจและความถนัดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย เปน
ผูประสานหนวยงานตาง ๆ   เพื่อสงผลใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
สถานศึกษา  ฉะนั้น   ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรู ความเขาใจในขอบขายและความสําคัญ
ของการบริหารงานในสถานศึกษา    ซ่ึงที่ผานมากรอบการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบงออกเปนงานใหญๆ  ได 2 งาน คือ  งานหลักไดแก งานวิชาการ  และงานสนับสนุนซ่ึงไดแก  
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งานบุคลากร  งานกิจการนักเรียน   งานธุรการและการเงิน   งานอาคารสถานที่  และ  งาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับขุมชน ( ถวิล  อรัญเวศ 2545 : 31 )   มีความรอบรูในงานวิชาการ 
ซ่ึงถือวาเปนงานหลักที่มีความสําคัญที่สุด  ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี
มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ      เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตาม
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ( กรมวิชาการ 2544 : 2-4 )  

 ในปจจุบัน    สถานศึกษาที่ เปดสอนระดับประถมศึกษาในสังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจํานวนทั้งสิ้น 30,228 สถานศึกษา  ในจํานวนนี้เปน
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คน   จํานวน 10, 735 สถานศึกษา   ซ่ึงคิดเปนรอยละ  
35.51    ของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด  สถานศึกษาขนาดเล็กเหลานี้สวนใหญเปนสถานศึกษาที่มี
คุณภาพคอนขางต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดใหญ   ทั้งนี้เนื่องจากขาดความพรอมดาน
ปจจัย เชน ครูไมครบชั้นเรียน  ขาดวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  และงบประมาณไม
เพียงพอในการบริหารจัดการ  เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรอัตรากําลังครูและ
ขอจํากัดดานงบประมาณของรัฐ ( ฝายพัฒนาบุคคล สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
2546  : 28 ) 
 ภายใตขอจํากัดและสภาพปญหาดังกลาว  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กจึงตองตระหนักถึง  ความเปนผูนําในการบริหารงานหลักของสถานศึกษา  ไดแก   การ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ    จากรายงานการวิจัยในตางประเทศ  ของ  คีใจ ( Kijai   1987 : 
329 )  พบวา  ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจะทําใหครูในโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความเปนผูนําทาง
วิชาการจะทําใหครูในโรงเรียนสนใจงานวิชาการมากขึ้น  สนใจการปฏิบัติการสอนดีขึ้นและ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน   
  
ปญหาของการวิจัย 

 จากการศึกษาในทางปฏิบัติการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา  พบวา ผูบริหารสถานศึกษามักจะละเลยงานการเรียนการสอนหรืองานดานวิชาการ  
แตใหความสนใจในงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานบุคลากรและงาน
สัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน     เพราะงานเหลานี้เห็นผลงาย     สวนงานวิชาการเปนงานที่
ตองใชเวลามากพอสมควรจึงจะเห็นผล   ( จันโททัย  กลีบเมฆ  2535 : 9 )   สาเหตุที่ทําใหผูบริหาร
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ไมใหความสนใจการบริหารงานวิชาการเทาที่ควร เพราะขาดความรูและทักษะในการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ     

 ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการ
บริหารหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546 : 
105,112 ) ไดพบวา  มีโรงเรียนจํานวนมากพบปญหาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงสรุป
ไดดังนี้  

1. ขาดความพรอมในดานบุคลากร จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  มีคุณวุฒิไมตรงตาม 
กลุมสาระการเรียนรู บุคลากรตองรับผิดชอบภาระงานเกินกําลังสอนหลายกลุมสาระไมมีเวลาคิดคน
ควา โรงเรียนขนาดเล็กมีครูจํานวนนอย ไมสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณได 

 2.  เอกสารการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปถึงสถานศึกษาลาชา  มีนอย  ไมชัดเจน มี 
ความคลาดเคลื่อน บกพรองมาก 
 3. ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมและการดําเนินการจัดทําหลักสูตรมีนอย ทําให
ผูจัดทําหลักสูตรขาดความเขาใจตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถนําไปปฏิบัติได 
 4. ผูบริหารสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจและทักษะ   ละเลยบทบาทการเปนผูนํา
ทางวิชาการ ไมมีการวางแผนการเตรียมความพรอมในการจัดทําและการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  ไมคอยรวมกิจกรรม และไมเปนที่พึ่งของครู 
 5. ครู  ผูปกครองและชุมชนขาดความเขาใจตอการจัดทํา  และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สามารถนําไปปฏิบัติได 
 6.  ขาดความพรอมในดานงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจัดทําเอกสารหลักสูตร   
 7. ขาดการประชาสัมพันธของหนวยงานสวนกลางเกี่ยวกับสาระการเรียนรูแกนกลาง
อยางทั่วถึง  ทําใหผูบริหารสถานสถานศึกษาและครูเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน และเกิดการชะลอ
การดําเนินการ   เกิดความไมมั่นใจในนโยบายและการปฏิบัติ  
 8. ครูผูสอนขาดความมั่นใจเพราะเปนเรื่องใหม  
 9. ขาดเอกสารหนังสือที่จะใชคนควาศึกษาสําหรับครูและผูเรียน 
 10.   ความไมชัดเจนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 11.  ขาดความพรอมดานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอกับความตองการ   
 12. ขาดแหลงเรียนรูและวิทยากรทองถ่ินผูใหคําแนะนํา 
 13. การนิเทศติดตามผลและชวยเหลือโรงเรียนในการจัดทําและใชหลักสูตรนอย  และ
ไมตอเนื่อง  การพัฒนาตอยอดบางครั้งทําไมไดตามปฏิทิน เนื่องจากติดอบรม ประชุม ทําใหไม 
เปนไปตามแผนที่วางไว 
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 14. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนบางสวนจะยึดแนวทางเอกสารที่มีขาย
ตามทองตลาด มาชวยในการจัดทําใหมีความรวดเร็ว 

 15.  ผูปกครองไมเชื่อถือในแนวการสอนใหม ๆ  วาจะไดผลดีกวาเดิม 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีหนาที่ 
กํากับดแูลสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ประกอบดวย  4  อําเภอ  คือ อําเภอนครชัยศรี    อําเภอ
บางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล  เพื่อใหจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศกึษาใหกับประชาชนในเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
เด็กอาย ุ 4 - 5 ป และจัดการศึกษาภาคบังคับใหกบัเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคบั
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2546สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหนกัเรียนไดเรียนจนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปนขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย 
กํากับดแูลและสงเสริมใหสถานศึกษาดําเนนิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542   ซ่ึงมุงปฏิรูปการศึกษาโดยมีสาระสําคัญ คือ  การปฏิรูปหลักสูตร  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู  การพัฒนาครูผูสอนและการบรหิารจัดการ   ซ่ึงในสวนของกระบวนการบริหารจดัการ
หลักสูตรนับเปนจุดที่มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพ     ตรงตามนโยบาย      และ
มาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2   ไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด (ฝายนิเทศติดตามและประเมินผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 2  2547 : 5 ) ไดพบปญหาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงสรุปไดดังนี้   

 1. โรงเรียนขนาดเล็กขาดความพรอมในดานบุคลากร  มีจํานวนครูนอยไมสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณได    

       2.  โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรไมเพียงพอ ครูไมครบชั้นเรียนและมีคุณวุฒิไมตรง
ตามกลุมสาระการเรียนรู โดยจะตองรับผิดชอบการสอนหลายกลุมสาระ หรือสอนแบบประจําชั้น
ซ่ึงบางแหงบุคลากรคนหนึ่งตองรับภาระการสอนมากกวาหนึ่งชั้นเรียนโดยการสอนรวมชั้น  

 3.   บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   เนื่องจากตองรับผิดชอบภาระงาน
ตาง ๆ มาก  ซ่ึงสงผลกระทบตอการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียน 

 4. โรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยไมเพียงพอตอความตองการใน
การพัฒนาผูเรียน ขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ มีขอจํากัดทางดานอาคารสถานที่ในการจัดแหลงเรียนรู 
และขาดแหลงการเรียนรูที่สําคัญ 

 5.  ผูบริหารสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจ   ละเลยบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการ 
ขาดการวางแผนการเตรียมความพรอมในการจัดทํา และการบริหารหลักสูตรใหเกดิประสิทธิภาพ  
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 6.     การอบรมพัฒนาครูสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีบุคลากรนอย และสงผลถึงคุณภาพนักเรียน 
 7.   ครู ผูปกครองและชุมชนขาดความเขาใจและความมั่นใจในการจัดทํา และพัฒนา 
หลักสูตรของสถานศึกษา 

 จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซ่ึงไดจัดทําและเริ่มใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษา 2546 เปนตนมา 
ตระหนักวา ควรมีการศึกษาวา การบริหารหลักสูตรและแนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เปนอยางไร   
เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลเพื่อการสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาและใช
หลักสูตรสถานศึกษาภายใตขอจํากัดของทรัพยากรและนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา  มาใชในการ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     ซ่ึงผล
การศึกษานี้  คงจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาในการวางแผน และดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก   ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากความสําคัญและปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
 1. เพื่อทราบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
 2.  เพื่อทราบแนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

 
ขอคําถามการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 
 2.  แนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   เปนอยางไร  
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สมมุติฐานการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการตอบคําถามการวิจัย  ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานการวิจัยวา การ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2   
อยูในระดับปานกลาง 

 
ขอบขายของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบ 
ดวย ตัวปอน ( input ) กระบวนการ (process) และผลผลิต ( output ) ที่มีปฏิสัมพันธกับ     
สภาพแวดลอม (context ) และมีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับ (feedback) ของ แคทซและคาหน 
(Katz and Kahn 1978: 20 )   ในระบบการศึกษาปจจัยนําเขา ไดแก ความประสงคของการจัด
การศึกษา  บุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ   จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององคกร  
ไดแก กระบวนการบริหาร  การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ เพื่อใหไดแนวทางดําเนินงาน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก      อันสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตรงตามที่
หลักสูตรกําหนด  และความพึงพอใจของ ผูปกครอง  ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 1 
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สภาพแวดลอม(context) 

สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตร 
 
 

ปจจัยนําเขา(input)  กระบวนการ(process)  ผลผลิต(out put) 
ความประสงคของการจัด
การศึกษา 

- นโยบายการการศึกษา 
- จุดมุงหมายการศึกษา 

 - กระบวนการบริหาร 
  - การบริหารหลักสูตร  
    สถานศึกษา 

 

 - คุณภาพนักเรียน 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    เปนไปตามเปาหมาย 
   ของโรงเรียน 

บุคลากร 
- ผูบริหารโรงเรียน / ครู 
- ลูกจางประจํา/ นักเรียน 

  
- กระบวนการเรียนการสอน 

 

   - นักเรียนมีคุณลักษณะ 
    ตามคุณลักษณะที่พึง 
    ประสงคของโรงเรียน 

งบประมาณ 
- เงินงบประมาณ 

- เงินนอกงบประมาณ 

  
- กระบวนการนิเทศ 

 - ความพึงพอใจของ 
  ผูปกครอง 

วัสดุอุปกรณ 
- สื่อการเรียนการสอน 

- อาคารสถานที่ 

  
 

  

อื่น ๆ   
 

  

ขอมูลยอนกลับ(feedback) 
 

แผนภูมิท่ี 1  ขอบขายของการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn,The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (NewYork  
 : John wiley & Sons , 1978) ,20 
        : ปรับปรุงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ“ กระบวนการบริหาร
จัดการหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐานในสถานศึกษา.” ประชาศึกษา  54 , 3 ( กุมภาพนัธ - มีนาคม 
2546 ) : 37–41. 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ความสัมพันธระหวางโครงสรางของระบบการบริหารและการจัดการซึ่งเปนตัวกําหนด 
แนวทางและกระบวนการในการบริหารเพื่อนําปจจัยตางๆหรือตัวปอนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   
ตัวปอนที่สําคัญในกรอบแนวคิดนี้ คือ  ผูบริหารสถานศึกษา ที่จะนํากระบวนการบริหารหลักสูตร
มาใชในสถานศึกษาแลวสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตรงตามที่หลักสูตรกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
2546: 37 -41 )      ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไว  7  ขั้นตอน  
ดังนี้   คือ   1)  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  3) การ
วางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  4) การดําเนินงานบริหารหลักสูตร  5) การนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผล  6) การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  7)  การปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารหลักสูตร   จากขั้นตอนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง  7  ขั้นตอนนี้    ผูวิจัยจึงนํามา
แนวทางดําเนินงานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2   ดังแผนภูมิที่ 2  

  
 

                         การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
 
1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   
3.   การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
4.   การดําเนินงานบริหารหลักสูตร   
5.   การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  
6.   การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   
7. การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร 

 
 
แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : ปรับปรุงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ “ กระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา.” ประชาศึกษา  54 , 3 ( กุมภาพันธ - มีนาคม 
2546 ) : 37–41. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกับผูวิจัย  จึงได
นิยามความหมายไวดังนี้ 

 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง  การจัดและพัฒนามวลประสบการณการอัน
เปนภารกิจที่สถานศึกษาจัดใหกับผู เ รียนตามกรอบของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544    โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    ไดกําหนดขั้นตอน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไว  7  ขั้นตอน คือ  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  การดําเนินงานบริหารหลักสูตร  
การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร   
 โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 1 และ ชวงชั้นที่ 2  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   เขต 2  ที่มีนักเรียน  ต่ํากวา  120  คน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   เขต 2  หมายถึง  หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  ในจังหวัด
นครปฐม  4  อําเภอ  คือ  อําเภอนครชัยศรี  อําเภอบางเลน  อําเภอสามพราน  และอําเภอพุทธมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2  ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา  
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัที่เกีย่วของ ดังนี้  คือ การบริหารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  การวิจยัแบบสนทนากลุม (focus group research) และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การบริหารเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของทกุองคกรในการ

ทําใหกจิกรรมตาง ๆ ขององคกรดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดมีนกัวิชาการศกึษา
ใหความหมายของการบริหารไวซ่ึงพอสรุปไดวานักวิชาการตาง ๆ มุงที่ประเด็นกระบวนการหรอื
กิจกรรมที่กระทําโดยบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยใชศาสตร และศิลปะที่นําเอาทรัพยากรการ
บริหาร อันไดแก  เงิน  คน  วัสดุ  อุปกรณ  มาใชโดยเทคนิคที่เหมาะสม  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
เนื่องจากหลักสูตรเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนตอการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 
ความหมายของหลักสูตร 

หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงานทุกอยางในโรงเรียน  ไดมีนกัวิชาการ
ศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของหลกัสูตรไวจึงขอนําเสนอดังนี ้

เซเลอร  และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander 1974 : 4 )  กลาววา  หลักสูตร  คือ  
บรรดาความพยายามทั้งหมดของโรงเรียน ในการที่จะกอใหเกิดผลของการเรียนที่โรงเรียนพงึ
ปรารถนา  ทั้งในสภาพการณภายใน และภายนอกโรงเรียน 

ดักลาส (Douglass 1954 : 135 )  กลาววา  หลักสูตรคือระบบการจัดจํานวนวิชาสําหรับ
กลุมของนักเรยีนโดยเฉพาะ  เชน  การเตรียมตัวของโรงเรียนและรวมถึงส่ิงอ่ืน ๆ ที่ทําใหเกิด
กิจกรรมการเรยีน  ไดแก  การแนะแนว  กิจกรรมการเรียน และรายวิชาทีจ่ัดสอน 

กรมวิชาการ ( กระทรวงศกึษาธิการ : 2524 : 4 ) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา  คือ
ขอกําหนดแผนการเรียนการสอนอันเปนสวนรวมของประเทศ และเพื่อนําไปสูความมุงหมายตาม
แผนการศึกษาแหงชาต ิ
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บุญมี  เณรยอด ( 2529 : 145 ) กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  โครงการใหความรู และ
ประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดพัฒนาไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

สุมิตร คุณานุกร ( อางถึงใน อมรา เล็กเริงสินธุ 2540 : 3 ) กลาววา หลักสูตร คือ  
โครงการใหการศึกษาเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและคุณลักษณะสอดคลองกับ
ความมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดไวในระดับโรงเรยีน คือ  โครงการที่ประมวลความรู และ
ประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียนจดัใหกับนักเรียนไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกโรงเรียน    เพื่อ
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณสมบัตติรงตามความมุงหมายที่กําหนดไว 

กาญจนา คณุารักษ  ( 2540 : 14 ) กลาววา หลักสูตร หมายถึง โครงการ หรือ แผน
ขอกําหนด อันประกอบดวย หลักการ จดุมุงหมาย โครงสราง กิจกรรม และวัสดตุาง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน ที่จะพฒันาผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถ โดยสงเสริมใหเอกัตบุคคลไปสู
ศักยภาพสูงสุดของตนเอง 

จากความหมายของหลักสูตรที่นักวิชาการและหนวยงาน  ไดใหความหมายไว  พบวา  
หลักสูตรมีความหมายไดหลายอยาง  คือ  ประสบการณที่โรงเรียนจัดใหแกเด็ก  ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  หรือเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน  แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน  คือ เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว 
 
องคประกอบของหลักสูตร 

องคประกอบของหลักสูตร  หมายถึง  สวนที่อยูภายในและประกอบกนัเขาเปน
หลักสูตรเปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ  เปนแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอน  การประเมินผล  และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไปดวย 

ดังนั้น   เพื่อใหเขาใจถึงองคประกอบของหลักสูตรไดอยางชัดเจนและครอบคลุม จึง
ขอนําเสนอความหมายขององคประกอบของหลักสูตรตามแนวคดิของนักการศึกษา ที่ไดกลาวถึง
องคประกอบของหลักสูตรไว ดังนี ้

1. ไทเลอร (Tyler 1968 : 1) กลาววา โครงสรางของหลักสูตรมี 4 ประการ  คือ 
1.1 จุดมุงหมาย (Educational Purpose) ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียนเกดิผล 
1.2 ประสบการณ (Educational Experience) ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อใหจุดมุงหมาย

บรรลุผล 
1.3 วิธีการจัดประสบการณ (Organizational of Educational Experience) เพื่อให

การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.4 วิธีการประเมนิ (Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบ
จุดมุงหมายทีต่ั้งไว 

2. ทาบา (Taba 1962 : 422-423) กลาวถึง  องคประกอบของหลกัสูตร  4  
องคประกอบ  คือ 

2.1 วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ 
2.2 เนื้อหาและจํานวนชัว่โมงสอนแตละวิชา 
2.3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4 วิธีการประเมนิผล 

องคประกอบดังกลาวสามารถแสดงความสัมพันธภายในไดดังแผนภมูิที่ 3 
 

 
 
แผนภูมิที ่ 3   องคประกอบของหลักสูตร 
ที่มา  :   Taba Hildda ,  Curriculum  Development  :  Theory  and  Practice ( New  York  :  
Hertcourt ,  Brace  &  World , 1962.) , : 422-423. 
 

3. องคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ 
โบแชมพ (Beauchamp 1975 : 108)  เปนผูกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรใน

เชิงระบบ  คอื  สวนที่ปอนเขา (input)  กระบวนการ (process)  และผลลัพธที่ได (output)  ซ่ึง
สามารถแสดงใหเห็นตามแผนภูมิที่ 4        

วัตถุประสงค 

ประเมินผล 

เนื้อหาวิชา กิจกรรม 
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แผนภูมิที ่ 4   โครงสรางของหลักสูตรเชิงระบบ 
ที่มา : Beauchamp George A. Curriculum  Theory  (Wilmetts,  Illinois  : Kagg Press , 1975), 108. 
 

จุดมุงหมายของหลักสูตร เปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่งของหลักสูตรเพราะจุดมุงหมาย
เปนเครื่องชี้ถึงเปาหมายและเจตนารมณของหลักสูตรวาตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะเชนใด  ซ่ึง
จุดมุงหมายของหลักสูตรแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  จุดมุงหมายทั่วไป และ จดุมุงหมายเฉพาะ 

จุดมุงหมายทั่วไป   เปนจดุมุงหมายที่กลาวไวอยางกวาง ๆ และคอนขางเปนลักษณะ
ของปรัชญา และเนนที่คานยิมมากกวาการเนนทางดานจติวิทยา หรือการเรียนการสอน 

จุดมุงหมายเฉพาะ   หรือจุดมุงหมายระดับหมวดวิชาหรือรายวิชา  จุดมุงหมายประเภท
นี้เปนจดุมุงหมายที่เนนการประยุกตใช มากกวาทีจ่ะกลาวอยางกวาง ๆ เชิงปรัชญา 

เนื้อหาวิชา  เปนสวนสําคัญของหลักสูตรเพราะเปนสวนที่ตอบสนองตอความมุงหมาย
ของหลักสูตรที่ตั้งไว 

สุมิตร  คุณานกุร ( 2518 : 102 – 103 ) ไดเสนอหลักเกณฑการกําหนดเนื้อหาวิชา  ดังนี้
 1. มีความเชื่อถือได และเปนแกนสารของความรูในแตละวิชา 

2. มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม 
3. มีการใหขอมูล กระบวนการคิดตาง ๆ เกีย่วกับเรื่องนั้น ๆ อยางเพียงพอที่ผูเรียนจะมี

ความเขาใจถึงหลักการและความคิดรวบยอดไดอยางลึกซึ้ง 
4.  สนองความมุงหมายไดหลาย ๆ ประการ 
5.  สอดคลองกับวุฒภิาวะในการเรียนรูและประสบการณของผูเรียน 
6. สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 
 

สวนที่ปอนเขา กระบวนการ ผลลัพธ 

-  เนื้อหาวิชา 

-  ผูเรียน 

-  ชุมชน 

-  พื้นฐานการศึกษา 

-  ลักษณะการใช 

-  สื่อ / อุปกรณ 

-  ระยะเวลา 

-  การวัดผล 

-  ความรู 

-  ทักษะ 

-  เจตคติ 

-  ความมั่นใจ 
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การนําหลักสูตรไปใช 
การนําหลักสตูรไปใช   เปนกระบวนการสาํคัญของการนําหลักสูตรไปลูการปฏิบัติจริง  

โบแชมพ (Beauchamp, 1981 : 164 )  กลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชวา  หมายถึง  การนําหลักสูตร
ไปปฏิบัติโดยประกอบดวยกระบวนการทีสํ่าคัญ  คือ  การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  การจดั
สภาพแวดลอม เพื่อใหครูไดมีการพัฒนาการเรียนการสอน การนําหลักสูตรไปใชเปนแนวทางทีจ่ะ
นําตัวหลักสูตรที่เปรียบเสมือนภาคทฤษฎไีปสูการปฏิบัติ ในการปฏิบัติใหไดผลและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลนั้น  บุคคลสําคัญยิ่ง  ไดแก  ผูบิหารโรงเรียนและครูผูสอนจะตองศกึษาใหเขาใจในตัว
หลักสูตรอยางถองแท และจะตองรูจักวิธีการขยายหลักสตูรมาสูช้ันเรียน 
 
การประเมินผล    
 การประเมินผลอันเปนสิ่งสําคัญในการประเมินหลักสูตรนั้น สงัด อุทรานันท ( 2527 : 
182 , 214 ) กลาววา  จะตองประเมินในเรือ่ง  ประเมินเอกสารหลักสูตร  ประเมินการใชหลักสูตร  
ประเมินผลสัมฤทธิผลของหลักสูตร  ประเมินระบบหลักสูตร 

สุมิตร  คุณานุกร ( 2518 : 198 ) กลาววา  การประเมินผลเพื่อตัดสินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร  มีขอบเขตรวมถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี้  คือ  การวิเคราะหตวัหลักสูตร  การวิเคราะห
กระบวนการนําหลักสูตรไปใช  การวิเคราะหสัมฤทธิผลในการเรียนของนักเรียน  การวิเคราะหโดย
การประเมินผลหลักสูตร 

การนําหลักสตูรไปใช  โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติงานดานหลักสูตร  ที่เปนความหวัง
ของทุกฝาย ในการพัฒนาเดก็ใหมีคณุสมบัติตามที่ระบุไวในหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช  เปน
หนาที่ของโรงเรียนโดยตรง  หลักสูตรโดยทั่วไปมักจะวางหลักเกณฑอยางกวาง ๆ  เพื่อใหโรงเรียน
สามารถกําหนดรายละเอยีดในการปฏิบัติไดเหมาะสมตามขอจํากัด และความตองการของโรงเรียน  
การนําหลักสตูรไปใชประกอบดวยกิจกรรม  3  ประเภท  คือ  การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  
การจัดปจจัยและสภาพตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหหลักสตูรบรรลุถึงเปาหมาย และการสอนของครู 
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและหลักสูตรสถานศึกษา มีความสัมพนัธเกี่ยวเนื่องกนั
โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ     สวน
หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรในระดับของผูปฏิบัติซ่ึงมีบริบทที่แตกตางกนัไปของสถานศึกษา
ตาง ๆ   การจัดการศึกษา ตามมาตรา 27 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  บัญญัติ
ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อความ
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เปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพตลอดจน  เพือ่
การศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และมีหนาที่จดัทําสาระของหลักสูตรในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภมูิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต ิ2542 : 15)  ดังนี ้

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เปนหลักสูตรแกนกลาง  สําหรับการจัดการศึกษาใน
ระบบ และยังเปนแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศัย  รวมทัง้
เปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะทางอื่น  นําไปพิจารณา
กําหนดแนวทางการจัดการศกึษาเฉพาะทางดังกลาวดวย (กรมวิชาการ 2543:17)หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสําคัญหรือมีจุดเดน  ดังนี้ (กรมวิชาการ 2543 : 9-10) 
 1. เปนหลักสตูรที่จัดอยางตอเนื่องตลอด  12 ป  มุงพฒันาผูเรียนอยางสมบูรณ และ
สมดุลทุกดานโดยจัดแบงเปน  4  ชวงชั้น  ชวงชั้นละ  3 ป  คือ  ชวงชัน้ที่ 1  ป.1-3  ชวงชั้นที่ 2  ป.4-
6  ชวงชั้นที่ 3  ม.1-3  ชวงชัน้ที่ 4  ม.4-6 
 2. เปนหลักสตูรแกนกลางของการศึกษาขัน้พื้นฐาน  การศึกษาในระบบเพียงหลักสูตร
เดียว  ทั้งนี้โดยมีการกําหนดเปนมาตรฐานแกนรวม  มาตรฐานแกนเลือก  ซ่ึงแยกเปนสายสามญั  
สายวิชาชีพ  และเฉพาะทาง  เพื่อเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 3.เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียนโดยมกีารกําหนด
มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานกลุมวิชา  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmark)  เพื่อเปน
แนวทางการประเมินผลอยางชัดเจนตอเนือ่ง  นําไปสูคุณภาพการศึกษา 
 4. เปนหลักสูตรที่มีการกําหนดสาระการเรยีนรู ใหผูเรียนมีความรูความสามารถในดาน
ตาง ๆ รวม  8  กลุมวิชา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในมาตรา 23  
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 5. เปนหลักสตูรที่มีการกําหนดสาระหลักของกลุมวิชา (Strand) ไวทกุกลุม  เพื่อใหมี
ความยืดหยุนและหลากหลาย และเปดโอกาสใหสถานศึกษา/เขตพื้นที่สามารถกําหนดสาระให
สอดคลองกับสภาพและความตองการได 
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 6.  เปนหลักสูตรที่มีสาระการเรียนรูที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน และ
อนาคตไดแก ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ คุณธรรมจริยธรรม  
และคานิยมที่พึงประสงค  โดยเนนความสมดุลระหวางความเปนไทยและความเปนสากล 
 7. เปนหลักสตูรที่เนนการบรูณาการ  ทั้งในกลุมวิชาและระหวางกลุมวิชา  ทั้งในดาน
เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 8. เปนหลักสตูรที่กําหนดขอบขายเนื้อหาสาระของกลุมวิชาเปนชวงชัน้  เพื่อเปดโอกาส
ใหสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระเปนรายป/รายภาค  ใหเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน  โดยให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินและความตองการของผูเรียน 
 9. เปนหลักสูตรที่กําหนดใหมีการวัดผลและประเมนิผล  โดยเนนวิธีการประเมนิที่
หลากหลายตามสภาพจริง  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูทุกดาน  คอื  ความรู  ทักษะ  คณุธรรม  
จริยธรรมและคานิยม  ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานกลุมวิชา 
 10. เปนหลักสูตรที่ใหผูเรียนบูรณาการความรู และประสบการณในลักษณะการปฏิบัติ
จริง  ดวยการกําหนดใหมโีครงงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูในทุกกลุมวิชา  
เพื่อใหผูเรยีนสามารถประยุกตใชความรูและสรางความรูใหมไดดวยตนเอง 
 11. เปนหลักสตูรที่เปดโอกาสทางการศึกษา  โดยใหคนดอยโอกาสและคนปกติ มีความ
เทาเทียมกนัในการเรียนรู 
 12.เปนหลักสตูรที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ระหวางการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  13. เปนหลักสตูรที่เนนการพฒันาคนใหเปนผูที่สามารถติดตอส่ือสาร และอยูรวมกนัได
ในสังคมโดยอยางมีความสุข  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาดังนี้  (กรม
วิชาการ 2543 : 19) 
 

สาระการเรียนรู ชวงช้ัน 
 

%              
แกนรวม 

%              
แกนเลือก 

%              
เลือกเสรี 

กิจกรรม   
พัฒนาผูเรียน 

% 

รวม           
% 

ป. 1 – 3 80 - - 20 100 
ป. 4 - 6 75 - 5 20 100 
ม. 1 - 3 50 30 5 15 100 
ม. 4 - 6 30 55 5 10 100 

ตารางที่  1   การจัดสัดสวนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานประกอบดวยกลุมวิชาจํานวน  8  กลุมวิชา  ดังนี้ (กรม
วิชาการ 2543 : 20) 

1. สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ศิลปะ 
3. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ภาษาไทย 
5. คณิตศาสตร 
6. วิทยาศาสตร 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาตางประเทศ 

 
แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

ปญญา  แกวกียูร และ สุภทัร  พันธพัฒนกุล (2545 : 26)  ไดใหความหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาวา  หมายถึง  หลักสูตรที่โรงเรียนไดดําเนนิการจัดทําหรือพัฒนาขึ้น  โดย
จัดทําองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรใหเปนไปตามขอบขายที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลวจัดทําสาระหรือรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน  
ชุมชน และทองถ่ิน  รวมทั้งความถนัด  ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน  หลักสูตรของ
แตละโรงเรียนจึงมีสวนทีเ่ปนแกนกลางเหมือนกนั แตแตกตางกันในสวนทีเ่พิ่มเติมตามวิสัยทศัน 
และความตองการของบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ 

กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 5)  กลาววา  หลักสูตรสถานศึกษา  เปน
แผน แนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพฒันาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ โดย
สงเสริม ใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับขั้นของมวลประสบการณที่
กอใหเกิดการเรียนรูสะสมซึ่งจะชวยใหผูเรยีนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จ 

จากความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขางตนสรุปไดวา  หลักสูตรสถานศึกษา  
หมายถึง  หลักสูตรที่โรงเรียนจดัทําขึ้น  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ เกิดการเรยีนรู 
สามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติจนมีชีวิตอยูในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และโลกอยางมีความสุข
 2. จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญที่มีหนาทีจ่ัดการศึกษาและเปนแหลงของการแสวงหา
ความรูสําหรับผูเรียน  ชุมชนและสังคม  จึงจําเปนตองมีหลักสูตรเปนของตนเองเพื่อใหสอดคลอง
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กับความตองการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช 2542  
มาตรา 27  จึงไดกําหนดใหสถานศึกษามคีณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกําหนดหลักสตูร
แกนกลางและใหสถานศึกษามีหนาที่จดัทาํสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในสวนที่เกี่ยวของ
กับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะที่พึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ซ่ึงเรียกวา “หลักสูตรสถานศึกษา” 

หลักสูตรสถานศึกษา  เปนแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศกึษาที่จะพัฒนาให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบคุคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดรวมทั้งลําดับ
ขั้นของมวลประสบการณทีก่อใหเกิดการเรียนรูสะสม  รูจักตนเอง  มีชีวิตอยูในโรงเรียน  ชุมชน  
สังคม อยางมีความสุข  หลักสูตรสถานศึกษา  จึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาของชาติ  
ในการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาจึงตองคาํนึงถึงส่ิงสําคัญตาง ๆ ดังนี้  (กรมวิชาการ 2545 : 5) 

 2.1 หลักสูตรสถานศึกษา  ควรพัฒนาใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสขุ  มีความรู
ความสามารถ มีทักษะการเรียนรูที่สําคัญ ๆ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  มีโอกาสใชขอมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร และสงเสริมใหผูเรียนอยากรูอยากเหน็ มีความมั่นใจ มีกําลังใจ 
ในการเรยีนรูและเปนบุคคลที่เรียนรูไดตลอดเวลา 

 2.2  หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจติวิญญาณ  จรยิธรรมสังคม 
และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตน  ความเชือ่
และวัฒนธรรมที่แตกตางกนั  มีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม  สถานศึกษาตองพัฒนาหลกั
คุณธรรมและความมีอิสระของผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและ
เปนอิสระ  เขาใจในความรับผิดชอบที่มีตอสังคมโดยรวม  สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรม  มี
ความเสมอภาค มีความตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู  ยึดมั่นใน
ขอตกลงรวมกนัตอการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก 

 2.3  หลักสูตรสถานศึกษา  ควรเกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตาง ๆ ที่เปน
ปญหา จุดเดน  เอกลักษณของชุมชน  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอนั
พึงประสงค  เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  มากําหนดเปน
สาระและจัดกระบวนการเรยีนรูใหผูเรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู หรือรายไดตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน  โดยความรวมมือของทุกคน
ในโรงเรียนและชุมชน  มกีารกําหนดวิสัยทัศน และแผนพัฒนาคุณภาพ  เพื่อนําไปสูการออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีคณุภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

21

 2.4  หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนามาจากขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษา และชุมชนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการระดมทรพัยากรทั้งของ
สถานศึกษาและชุมชนมาใชอยางคุมคา  เต็มตามศักยภาพ 

3. บทบาทของหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.1 เปนขอกาํหนดที่ทกุคนในสถานศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด และพฒันาใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความ
ตองการของผูเรียน สอดคลองกับสภาพและความตองการของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

 3.2 เปนเอกสารที่บุคคลภายนอกหรือหนวยงานตาง ๆ มีไวใชประโยชนในกรณีที่
ตองการศึกษาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 3.3  เปนเอกสารที่ใชประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อประเมินให
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา 
 
แนวทางการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางที่เปนกรอบ
แนวทางใหสถานศึกษานําไปจัดทําหลักสตูรของสถานศึกษาเอง  ในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา
สามารถดาํเนินการได  โดยมีกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2545 :  
30-42)  ดังนี้ 
 1.  การกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  และคุณลักษณะอันพึงประสงคสถานศึกษา
จําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวาโลกและสงัคมรอบ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยางได  
และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร  จึงจะพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับยุคสมยั  
ซ่ึงทําไดโดยอาศัยความรวมมือของชุมชน พอแม ผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน  ภาคธุรกิจ  ภาครัฐ
ในชุมชน  รวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่
ปรารถนาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียนที่มีพันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกันในการกําหนด
งานหลักที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษาพรอมดวยเปาหมาย แผนปฏิบัติการและติดตามผล ตลอดจน
จัดทํารายงานแจงสาธารณชนและสงผลยอนกลับใหสถานศึกษา  เพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว
 วิสัยทัศน   เปนเจตนารมณ  อุดมการณ  หลักการ  ความเชื่อ  อนาคตที่พึงประสงค  เปน
การคิดไปขางหนา  มีเอกลักษณ  สามารถสรางศรัทธาและจุดประกายความคิดในสภาพการพัฒนา
สูงสุด  
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 ภารกิจ   แสดงวิธีดําเนนิการของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน และนําไปสูการ
วางแผนปฏิบตัิตอไป 
 เปาหมาย   กําหนดเปนความคาดหลังดานคุณภาพที่เกดิกับผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและวิสัยทศันของสถานศึกษา 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค   สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนดลักษณะอนัพึง
ประสงค  เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคณุธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  สถานศึกษา
สามารถกําหนดไดตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความสําเปนที่จะตองมี
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมดังกลาวใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ 
 2. การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

ในการจดัทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตองศกึษาโครงสราง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สาระและมาตรฐานการ
เรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทัง้ขอมูลของสถานศึกษา นาํมากําหนดสาระ
การเรียนรูและเวลาเรียนใหสอดคลองกับวสัิยทัศน  ภารกิจ และเปาหมาย/จุดหมายของสถานศึกษา
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวย สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูทีค่าดหวังรายวชิา
หนวยการเรยีนรู  8  กลุม  สาระรายปหรือรายภาค  ทั้งที่กําหนดไวในหลักสูตรและเพิ่มเติมตาม
ความถนัด ความสนใจ ความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน  มีกิจกรรมพฒันาผูเรียนทุก
ภาคเรียน กําหนดเวลาแตละกลุมสาระ หนวยการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายปหรือรายภาค  

3. การจัดทําสาระของหลักสูตร 
ในการจดัทําสาระหลักสูตรแตละกลุมสาระดําเนินการดังนี้ 
กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปหรือรายภาค   โดยวเิคราะหจากมาตรฐานการ

เรียนรูชวงชัน้ที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือ
รายภาค  ที่ระบุถึงความรูความสามารถของผูเรียน และคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม  ซ่ึงจะเกิดขึน้
หลังจากการเรยีนรูในแตละปหรือภาคนั้น  โดยที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม  ไดตามความ
เหมาะสมสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพปญหาและความตองการ
ของชุมชน 

กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค   โดยการวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่
คาดหวังเปนรายปหรือรายภาค ที่สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
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กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิต   สําหรับสาระการเรียนรูรายภาคทัง้สาระการเรียนรู
พื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเตมิขึ้น  ดังนี้  ชวงชั้นที่ 1  ประถมศึกษาปที่ 1 
– 3  ชวงชั้นที ่2  ประถมศึกษาปที่ 4 – 6  และชวงชัน้ที่ 3  มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  กําหนดสาระการ
เรียนรูเปนรายป และกําหนดจํานวนเวลาเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระ
การเรียนรูนัน้    ชวงชั้นที ่ 4  มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  กําหนดสาระการเรียนรูรายภาคและกําหนด
จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู ใชเกณฑการ
พิจารณาที่ใชเวลาการจัดการเรียนรู  40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

สําหรับสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึ้นซึ่งเปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพ 
หรือโปรแกรมเฉพาะทางอืน่ ๆ ใชเกณฑการพิจารณา  คือ  สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรู
ระหวาง  40 – 60  ช่ัวโมงตอภาคเรียน  มคีาเทากับ  1  หนวยกิต  ทั้งนี้สถานศึกษากําหนดไดตาม
ความเหมาะสมและใชหลักเกณฑเดียวกนั 

จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยการนําเอาผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  
สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาครวมทั้งเวลา และจํานวนหนวยกิตทีก่ําหนดมาเขียนเปนคําอธิบาย
รายวิชา  โดยใหประกาศดวย ช่ือรายวิชา จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต มาตรฐานการเรียนรูและ
สาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ  ซ่ึงสามารถเขียนคําอธิบายรายวิชาไดหลายรูปแบบ สําหรับชื่อ
รายวิชา  สถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มีสอดคลอง
กับสาระการเรยีนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้น 

4. การออกแบบการเรียนรู  ในการออกแบบการเรียนรูมกีารดําเนินการดังนี ้
การออกแบบการเรียนรู   การเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ  กระบวนการและ

วิธีการที่หลากหลาย  ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา  วิชาการเรียนรู  
ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูในแต
ละชวงชั้น  ควรใชรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรยีนการสอนตามสภาพจริงการ
เรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ
การเรียนรูแบบบูรณาการ  การใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรูคูคุณธรรม  ทั้งนี้  
ตองพยายามนาํกระบวนการจัดการกระบวนการทางการวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการ
สอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  เนื้อหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงการ
เรียนรูในลกัษณะองครวม การบูรณาการ  เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกนั ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ โดยกระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนการสอน 
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สื่อการเรียนรู     การจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใช
เวลาอยางสรางสรรค  รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติ  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทกุเวลา  ทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรู  และ
แหลงการเรียนรูทุกประเภท  รวมทั้ง จากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน ชุมชน และ
แหลงอ่ืน ๆ เนนสื่อที่ผูเรียน และผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  ผูเรยีนผูสอนสามารถ
จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง หรือนําส่ือตาง ๆ ที่อยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช
ในการเรยีนรู 

การวัดและประเมินผล   การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเปนกระบวนการทีใ่ห
ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน  รวมทั้ง ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวดั
และประเมนิผลการเรียนรูของสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและ
เปนไปในมาตรฐานเดียวกนั 

5. การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  

มุงเนนเพิ่มเตมิจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  
การเขารวม และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือก ดวย
ตนเองตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริงเปนการพัฒนาที่สําคัญ  สถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการอยางมีเปาหมายมรูีปแบบและวธีิการที่เหมาะสม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน  2  
ลักษณะ  คือ 
 กิจกรรมแนะแนว   เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสราง
ทักษะชวีิต  วฒุิภาวะทางอารมณ  การเรยีนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี  ซ่ึง
ผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานการศึกษาตอ  และการพฒันาตนเองสูโลก
อาชีพและการมีงานทํา 
 กิจกรรมนักเรียน   เปนกจิกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน  มุงเนนพัฒนา  
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเพิม่เติมจากกจิกรรมในกลุมสาระ  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิดชวยกนั
ทําชวยกันแกปญหา  สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่  รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝงความมี
ระเบียบวินยั  ความรับผิดชอบ  รูสิทธิหนาที่ของตนเอง  แบงตามความแตกตางระหวางกิจกรรมได
เปน  2  ลักษณะ  คือ  กจิกรรมพัฒนาความถนัด  ความสนใจ  ความตองการของผูเรียนและกิจกรรม
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ลูกเสือ เนตรนารี  ยวุกาชาด  และผูบําเพญ็ประโยชนซ่ึงสถานศึกษาตองจัดใหผูเรยีนทุกคนเขารวม
กิจกรรม ใหเหมาะสมกับวยัวฒุิภาวะและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 6. กําหนดรูปแบบ วิธีการ  เกณฑการตดัสิน  เอกสาร  หลักฐานการศกึษา 
 เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานซึ่งใชเวลาประมาณ  12  ป  ผูเรียนสามารถจบการศกึษาได  2  ชวง  
คือ  จบชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ถือวา จบการศึกษาภาคบังคบั  และจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ถือวา  จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เกณฑการผานการศึกษาแตละชวงชัน้  มีดังนี้ 
 1.   เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  ชวงชั้นที่ 2  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6  และชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  จบการศึกษาภาคบังคบั  ผูเรียนตองมี
คุณสมบัติดังนี ้ 1)  เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม และไดรับการตัดสินผลการเรียนให
ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 2)  ผานการประเมนิคุณลักษณะการอาน คิด วเิคราะห เขียน ให
ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 3) ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 4)  เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานเกณฑการประเมนิ ตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 
 2. เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4-6  จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี ้1)  เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม และไดหนวยกิ
ตครบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 2)  ผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 3)  เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา   สถานศึกษาตองพิจารณาจดัทําเอกสารการประเมินผลการ
เรียนรู  เพื่อใชประกอบการดําเนินงานดานการวดัและประเมินผลการเรียนรูตามที่เหน็สมควร  เชน  
เอกสารแสดงผลการเรียนรูของผูเรียนแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ 
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพเปนรายบุคคล  ระเบียนสะสมแสดงพฒันาการดานตาง ๆ และแบบ
แสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนตน 
 3. พัฒนาระบบการสงเสริมสนับสนุน 
 ในการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามจดุหมายของหลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนา
ระบบการสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ที่เอื้อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคณุภาพ  ในเรื่อง
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การพัฒนากระบวนแนะแนวทางการพัฒนาแหลงการเรยีนรูและหองสมุด การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพและเครือขายวิชาการ 
 4. การเรียบเรยีงเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากกระบวนการดังกลาวขางตน  สถานศกึษาจะมีรายละเอียด ที่ครอบคลุมภาระงาน
การจัดการศกึษาทุกดาน ในขั้นนี้ จึงเปนการวิเคราะหและเรียบเรยีงเพือ่ใหเปนหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สมบูรณประกอบดวย  1) วสัิยทัศน ภารกจิ เปาหมาย  2) คุณลักษณะอันพึงประสงค  3)โครงสราง
หลักสูตร  4) รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู  5) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  6) การจดัการเรียนรูและ
สงเสริมการเรียนรู  7) การวัดและประเมินผล  8) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้  
สถานศึกษาอาจกําหนดหวัขอเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 การบริหารหลักสูตรเปนหวัใจ ของ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการ
บริหารงานดานวิชาการและการนําหลักสตูรไปใช  มีนกัการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการ 
บริหารหลักสูตร ซ่ึงไดนําเสนอดังนี ้
 การบริหารหลักสูตรเปนหวัใจสําคัญของการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษามคีุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม  ขึ้นอยูกับปจจัยการบริหารการจัดการหลักสตูร
อยางเปนระบบนั่นเอง (ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล และคณะ 2545 : 27)  
 บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา  คือ  สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของ
ตนเอง ที่เรียกวา  หลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพฒันาหลักสูตร  
ซ่ึงหมายถึง  การสราง  การใช  และปรับปรุงหลักสูตร  นอกเหนือจาหนาทีใ่นการสอน  เมื่อ
สถานศึกษาสรางหลักสูตรแลวในขั้นตอไปเปนการนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงตองมีกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสตูร  เพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ 2545 : 7) 
 ธํารง  ชูทัพ และ บัญชา  อ๋ึงสกุล (อางถึงใน กรมวิชาการ 2539  :  9)  กลาววา  การ
บริหารหลักสูตร ผูบริหารจะตองเขาใจหลักสูตรและสงเสริมใหครูผูสอนมีความเขาใจตรงกนั
กระตุนใหครูทําแผนการสอน  คูมือครู  สนับสนุนใหมีการวางแผนพัฒนาการเรยีนการสอนเนน
กระบวนการยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง  เนนคุณภาพความรูความสามารถที่มีตอเด็กเปนเปาหมาย มี
ระบบติดตามผลการปฏิบัติ  ตรวจสอบ และนําแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และมีการนเิทศ 
ภายในเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
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ความหมายของการบริหารหลักสูตร 
 สันต  ธรรมบํารุง (2527  :  157)  กลาววา  การบริหารหลักสูตรเปนการบริหารงานดาน 
วิชาการ และนาํหลักสูตรไปใช  ซ่ึงเปรียบเสมือนการบริหารกิจการทกุชนิดในโรงเรยีนเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด 
 กรมสามัญศึกษา    (2527  :  137)          กลาววา   การบริหารหลักสูตร  คือ  การที่ 
ผูบริหารโรงเรียนทําความเขาใจโดยละเอียดในหลักการ  จุดหมาย โครงสราง และเกณฑการจบ 
หลักสูตร  พรอมทั้งหาลูทางที่จะระดมทรัพยากรตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน 
สูงสุดตามจุดหมายที่กําหนดไว 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535  :  60)  กลาววา  การบรหิารหลักสูตร  หมายถึง   
กระบวนการบริหารงานการใชหลักสูตร  3  ขั้นตอน  คือ  การเตรียมการหลักสูตร  การดําเนินการ 
เกี่ยวกับหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร 
 สรุปไดวา  การบริหารหลักสูตร  หมายถึง  กระบวนการบริหารงานดานวิชาการและ 
การนําหลักสตูรไปใช  ซ่ึงประกอบดวย ขัน้ตอนการเตรยีมการหลักสตูร  การดําเนนิการเกีย่วกับ 
หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร 
                การบริหารหลักสูตรใหไดผลดบีรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพนั้น  
ตองมีขั้นตอนการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน 
 สงัด  อุทรานันท  (2532 : 156 : 167)  ไดเสนอวา  งานบริหารและบริการหลักสูตร  
ประกอบดวย 
 1.งานเตรียมบคุลากร  เปนเรือ่งสําคัญมากเพื่อใหครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจใน
แนวคดิหลักการจุดประสงคตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอน  โดยสามารถเตรียมดวยการ
ประชุม  อบรม  สัมมนา ฯลฯ 
 2. การจัดครูเขาสอน  ที่ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและบุคลิกภาพของครูแตละ
คนวา  สอดคลองกับวิชาทีส่อน และระดบัชั้น หรืออายนุักเรียนหรือไม 
 3. การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร  คือการจัดทําเอกสารหลักสูตร  ส่ือการสอนตาง 
ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน 
 4.  การบริการหลักสูตรในโรงเรียน  คอื  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน  
เชน  หองสมุด  หองสื่อการสอน  และเครื่องมือวัดและประเมินผล  เปนตน 
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 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535  :  60-67)  ไดแบงกระบวนการบรหิารหลักสูตรเปน  
3  ขั้นตอน  คือ 
 1. ขั้นเตรียมการ  เปนการวางแผนการใชหลักสูตร  โดยการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร  
ไดแก  การตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช  การประชาสัมพันธหลักสูตร และการเตรยีม
ความพรอมของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร 
 2. ขั้นดําเนนิการเกี่ยวกับหลักสูตร  เปนการนําหลักสตูรไปใช  ซ่ึงมีทั้งฝายปฏิบัติการ
หลักสูตร และฝายสนับสนุน  ตลอดจนฝายควบคุมการใชหลักสูตร 
 3. ขั้นการประเมินผลการเรยีนการสอนตามหลักสูตร  เมื่อมีการนําหลักสูตรไปใชควร
จะตองมีการประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตรวตัถุประสงคของการประเมนิผลเพื่อจะพจิารณาวาตรงกบั
วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม  เพื่อทีจ่ะไดใชในการตัดสินใจเปลีย่นแปลงหลักสูตร 
 พนอม  แกวกาํเนิด (อางถึงใน สําเรียง  ชางแยม 2537 : 14)  ไดเสนอขั้นตอนการบรหิาร
หลักสูตรที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไวดังนี้ 
 1. กําหนดปรัชญา และอุดมการณ วตัถุประสงค นโยบายของโรงเรียน 
 2. ศึกษา  สํารวจปญหาความตองการและสภาพทองถ่ิน 
 3. ศึกษา  สํารวจปญหาความตองการของนักเรียนและผูปกครอง 
 4. ศึกษา  สํารวจความถนดั ความสามารถเฉพาะของนักเรียน 
 5. แบงกลุมนกัเรียน ตามความถนัด ความสามารถ 
 6. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และสงเสริมความสามารถของผูเรียน 
 7. จัดบริการแนะแนวเพื่อใหผูเรียนรูจักตนเอง และสังคมทองถ่ินของตนจะไดเลือก
เรียนรายวิชาทีเ่หมาะสมกับตนเอง 
 8. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนของครูอาจารยสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิด 
 9. นําทรัพยากรจากภายนอกเขามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 10. จัดแผนการสอน เนื้อหา เทคนิคการสอน อุปกรณ  เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนไดรับ
ประสบการณตรงกับชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมของตน 
 11. เตรียมสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
 12. ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 13. จัดกิจกรรม  เชน  การประกวด  นิทรรศการ  การสาธิต  และจัดปจจัยทีจ่ะเปนการ
สงเสริมและพัฒนาที่สมบูรณ 
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 14. ติดตาม  ชวยเหลือ  นิเทศ  แกปญหา  พัฒนางานและใหขวัญกําลังใจในการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร 
 15. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย  และบคุคลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนางาน
หลักสูตร  
 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 156)  ไดเสนอกิจกรรมการบริหารหลักสูตร  
ประกอบดวย 
 1. การศึกษาวิเคราะห และทาํความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรตาง ๆ 
 2. การเตรียมบคุลากรในโรงเรียน 
 3. การจัดครูเขาสอน 
 4. การจัดตารางสอน 
 5. การจัดแผนการเรียน 
 6. การจัดบริการวัสดุหลักสตูรและสื่อการเรียนการสอน 
 7. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร  เชน  อาคารสถานที่  
งบประมาณ การบริการหองสมุด  เปนตน 
 8. การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
 9. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน  
  วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545 : 321 – 323)  กลาวไดวา  สถานศึกษาจําเปนตองมกีาร
วางแผนกําหนดกิจกรรม  การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชและมกีารตรวจสอบความเหมาะสม
ของการจัดการในเรื่องตอไปนี้ 
 1. การบริหารงานวชิาการ  เปนภารกจิที่สําคัญหนึ่งของสถานศึกษา ที่จะชวยใหการใช
หลักสูตรสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนด  สถานศึกษาจึงควรได
กําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ที่จะเกื้อหนนุ  สนับสนุน  สงเสริมให
การจัดการศกึษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารทั่วไป  เปนงานที่มีความสําคัญเชนกัน  เนื่องจากจะเปนสวนที่ชวย
สงเสริมอํานวยความสะดวกในการเรยีนรูของผูเรียน ซ่ึงจัดไดวาเปนการจัดประสบการณการเรยีนรู
ทางออม  แตสงผลอยางลึกซึ้งตอการหลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค  และการฝกฝนทักษะ
การเรียนรูที่สําคัญของผูเรียน  เชน  การจัดหาแหลงการเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ิน  การพัฒนา
คลังและสื่ออุปกรณ  โครงการสิ่งแวดลอม  เปนตน    เมื่อสถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เสร็จเรียบรอยแลว  เพื่อใหสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
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สถานศึกษาตองพัฒนาระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยกําหนดระบบ
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ควรกําหนดใหครูทุกคนไดตรวจสอบหรอืประเมินตนเอง
เปนระยะ ๆ ตามแผนปฏิบัติงานของแตละคน  มีการบันทึกผลการประเมินตนเองไว และนําผลการ
ประเมินตนเองรวมกับประเมินการปฏิบัติงานตามแผนของระดับชั้นป  กลุมสาระการเรียนรู และ
ภาพรวมของสถานศึกษาเปนระยะ ๆ  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนําผลการประเมินดังกลาวนี้ไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางสม่ําเสมอ  นําไปสู
การรายงานประจําปของสถานศึกษาไดตามสภาพจริง  
 อุทัย  บุญประเสริฐ (อางถึงใน เฉลิมพล  พินทอง 2542 : 34 – 35)  กลาววา  การนํา
หลักสูตรไปใชเกี่ยวของกิจกรรมสําคัญ  3  อยางคือ 
 1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
 2. การจัดปจจัยและสภาพตาง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อประโยชนในการใชหลักสูตรให
บรรลุตามหลักและจดุหมายของหลักสูตร 
 3. การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการจดุหมายของหลักสูตร  คือ  
จุดประสงคของการเรียนรูสอดคลองกับโครงสรางและแนวดําเนนิการของหลักสูตร 
 สุมิตร  คุณาณุกร (อางถึงใน เฉลิมพล  พินทอง 2542 : 34-35)  กลาววา  การนํา
หลักสูตรไปใชนั้นมีกิจกรรมสําคัญ  3  ประการ  ตามรายละเอียดโดยสรุปตอไปนี้ 
 1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  หลักสูตรที่จัดทําจากสวนกลางจะมีลักษณะเนื้อหา
สาระตลอดจนรายละเอียดของวิธีการตาง ๆ ที่กวาง  ผูใชจะตองวิเคราะหและจดัทํารายละเอียดของ
เนื้อหากจิกรรมการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลเอง  โดยจัดทําเปนแผนการสอนเปนตน 
 2. การจัดปจจยัและสภาพตาง ๆ ภายในโรงเรียน  หมายถึงการจัดเตรียมวัสดุประกอบ
หลักสูตร วัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการวิชาตาง ๆ และการ
จัดครูเขาสอน  เปนตน 
 3. การสอน  โดยครูตองใชกจิกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชาแต
ละวิชา  
 วิชัย  วงษใหญ (อางถึงใน เฉลิมพล  พินทอง 2542 : 35-36)  ใหทรรศนะในกรณีนี้
เกี่ยวกับผูบริหารวา  ผูบริหารตองการวางแผนเตรียมการดังนี ้
 1. การเตรียมวางแผนเพื่อใชหลักสูตรใหม  คือการวิเคราะหสภาพตาง ๆ ของโรงเรียน
ทั้งดานทรัพยากร  วิธีการ  สภาพแวดลอมและชุมชนวามีความพรอมที่จะใชหลักสตูรใหมเพยีงใด 
และวางแผนแกไข  จัดการไวลวงหนา 
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 2. การจัดเตรยีมการอบรมครูเพื่อใชหลักสูตรใหม  เพื่อใหครูเขาใจในจุดหมายหลกัการ
ของหลักสูตร และเตรียมจดัทําโครงการ  แผนการสอนไว  โดยผูบริหารจะตองนเิทศติดตามอยาง
สม่ําเสมอ 
 3. การจัดครเูขาสอน  โดยผูบริหารจะตองพิจารณาจัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกบั
ความสามารถของครูตอลักษณะวิชาและระดับชั้นของนักเรียน ที่ตรงกับบุคลิกภาพสวนตวัของครู
แตละคน 
 4. การจัดตารางสอน  เพื่อใหเวลาสอนของแตละวิชา เหมาะสมทั้งทางดานชวงเวลาที่
บางวิชาควรจดัใหภาคเชา และความยาวของระยะเวลาทาํการสอน  การจัดครูลงสอนไดโดยไมชน
กัน และปองกนัการติดขัดในการจัดสรรเวลาใชหองปฏิบัติการหรือหองพิเศษตาง ๆ 
 5. การจัดบรกิารวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนคือการจัดทํากําหนดการสอน 
ประมวลการสอน  แผนการสอน  และสื่อการเรียนการสอน 
 6. การประชาสัมพันธการใชหลักสูตร  เพื่อใหผูปกครองทราบวาบุตรหลานของตนควร
จะตองมีการพฒันาการอยางไรบางจากการเรียนรูตามหลกัสูตร  ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางการรวมมือกัน
ระหวางในโรงเรียนและผูปกครองในการพัฒนานักเรียน 
 7. การจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และการเลือกสรรโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  เชน การจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อใหนักเรียนเรียนรูดานโภชนาการจากการปฏิบัติ
จริง หรือการจดัสวนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการเพาะปลูก  การตกแตงบาน  และไดรับบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู 
 8. การจัดโครงการประเมินการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจะตองทําเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  ในกรณนีี้การ
ปรับปรุงหลักสูตรจะทําไดงายขึ้น  ถาหลักสูตรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

การบริหารหลักสูตรตามทรรศนะของนักวชิาการตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนั้น  แมจะ
แตกตางกนัออกไปในการใหความสําคัญกับรายละเอียดปลีกยอย  แตถาพิจารณาในหลักการใหญ ๆ 
แลวเหน็ไดวายังคงอยูบนพืน้ฐานที่คลายคลึงกัน  ดังนัน้ จึงพอสรุปไดวา  การบริหารหลักสูตรนั้น 
ควรจะประกอบดวยกิจกรรมหลัก  4  ประการ  คือ 
 1. การเตรียมการในการใชหลักสูตร  ซ่ึงหมายถึงการเตรียมการดานวัสดุอุปกรณ  
อาคาร  สถานที่  วิธีการ  สภาพแวดลอมที่สงเสริมหลักสูตร  และการพัฒนาความรูความเขาใจใน
การใชหลักสูตรของครูผูสอน  ตลอดจนการประชาสมัพันธหลักสูตรและการจัดครูเขาสอนอยาง
เหมาะสมกับความรูความสามารถของครู และเหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียนในแตละระดับชัน้ 
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 2. การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรยีนการสอน  หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนตามหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน 
 3. การประเมนิผลหลักสูตร  หมายถึง  การตรวจสอบวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพหรอืไม 
มีขอบกพรองอยางไรหรือไม  เพื่อตดัสินใจวาจะปรบปรุงพัฒนาใชตอไป หรือยกเลิกการใชไปโดย
ส้ินเชิง 
 4. การปรับปรุง หรือการพฒันาหลักสูตร  หมายถึง  การจัดทําขึ้นใหม หรือการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูเดมิใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันแลวนํากลับมาใชใหม 
 
ปญหาการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ยอมเกิด
ปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งพอสรุปได  ดังนี้ (ใจทิพย  เชือ้รัตนพงษ 2539 : 157 - 158)  
 1. ปญหาดานครู 
  1.1 ครูขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับตวัหลักสูตร และขาดหลกัสูตรกับเอกสาร 
ประกอบหลักสูตร  เชน  คูมือการใชหลักสตูร 
  1.2 ครูไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร 
  1.3 ครูไมมีเวลาศึกษาทําความเขาใจหลักสตูรกอนนอน 
  1.4 ครูไมสนใจจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอนให 
เหมาะสมกับบทเรียนที่สอน 
  1.5 ครูไมมีรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
  1.6 จํานวนครทูี่สอนวิชาที่ตองการทักษะ และความสามารถเฉพาะทางไมเพียงพอ
 2. ปญหาดานผูบริหารโรงเรยีน 
  2.1 ผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักสูตรนอย ทําใหไมสามารถสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนไดดีเทาที่ควร 
  2.2 ผูบริหารไมมีความรูความสามารถในการนิเทศ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใชหลักสูตรแกครู และ/หรือนิเทศไมทั่วถึงและไมตอเนื่อง 
  2.3 ผูบริหารไมสนับสนุนการใชหลักสูตรของคณะครูเทาที่ควร  เชน  การจัดหา
เอกสารหลักสูตรประเภทตาง ๆ และการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอนไมเพียงพอกับความ
ตองการของครู  การจัดครูเขาสอนไมเหมาะสม  ไมไดรับการสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร  เปนตน 
  2.4 ผูบริหารไมไดประชาสมัพันธการใชหลักสูตรใหกวางขวาง และทันเวลาทําให
เกิดความไมเขาใจในเรื่องการใชหลักสูตร 
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 3. ปญหาดานศึกษานิเทศก 
  3.1 ศึกษานิเทศก นิเทศการใชหลักสูตรในโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึง 
  3.2 ศึกษานิเทศกไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยางถองแท และไมมี
ความรูความสามารถในการนิเทศ และใหคําแนะนําแกครูไดดีเทาที่ควร 
 4. ปญหาดานหนวยงานกลาง ระดับจังหวดั และระดับอําเภอ 
  4.1 สงเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบลาชา และไมเพยีงพอตอความ
ตองการของโรงเรียน 
  4.2  ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตร  โดยเฉพาะกบัผูปกครองทําใหไมไดรับ
ความรวมมือเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 
  4.3 ขาดงบประมาณทีจ่ะสนบัสนุนการใชหลักสูตร 
  4.4 ใหการฝกอบรม การใหความรู และทกัษะเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชแกครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของยังไมทั่วถึง หรือไมตรงกับความตองการของครูและบุคลากร 
 ปญหาที่ยกมาขางตนในแตละโรงเรียนจะมรีะดับของปญหาแตกตางกัน   หากทุก 
ฝายที่มีสวนเกีย่วของไดตระหนักถึงปญหา และรวมใจกนัแกปญหาทีพ่บก็จะชวยแกหรือลดปญหา
ตาง ๆ ยังไมทัว่ถึงหรือไมตรงกับความตองการของครูและบุคลากรที่เกีย่วของ 

 
กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา  คือ  สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของ
ตนเองที่เรียกวา  หลักสูตรสถานศึกษา  ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพัฒนาหลักสูตร  
ซ่ึงหมายถึง  การสราง การใช และปรบัปรุงหลักสูตร  นอกเหนอืจากหนาที่ในการสอน  เมื่อ
สถานศึกษาสรางหลักสูตรแลว  ในขั้นตอไปเปนการนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงตองมีกระบวนการ
บริหารหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรสถานศึกษาจะมีความสัมพันธกบัการบริหารหลักสูตร ผลผลิตจากการบรหิาร
หลักสูตรจะนาํมานําเสนอในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทราบวาสถานศึกษาจัดการศกึษาอยางไร กอใหเกิดประโยชนในดานการสรางความเขาใจ ความ
รวมมือ การประสานงาน และการดําเนนิงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวย  7  ภารกิจ  ดังนี ้
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ภารกิจท่ี  1   การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 7)  ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมของ

สถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี ้ 1) สรางความตระหนกัใหแกบุคคล  ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครูผูสอน  ผูปกครอง  ชุมชน  นักเรียน  ทั้งนี ้
เพื่อใหเห็นความสําคัญ  ความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา 3) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ ตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจําเปน 4) จัดทําระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา 5) จดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 6) เผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตรใหกบัผูปกครอง  นักเรียน  หนวยงาน  องคกรในชุมชนทกุฝายไดรับทราบและขอความ
รวมมือ 

ธํารง  บัวศรี (2542 : 305)  ไดกลาววา  การนําเอาหลักสตูรใหมเขาแทนที่หลักสูตรเดิม
จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ก็ตอเมื่อไดมีการเตรียมการที่จําเปนอยางอื่นควบคูกันไปดวย  ส่ิงจําเปนที่
ตองเตรียม  ไดแก  การประชาสัมพันธหลักสูตร  การเตรียมบุคลากร  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  การ
เตรียมอาคารสถานที่  การเตรียมระบบการบริหารของสถานศึกษา  การเตรียมงบประมาณคาใชจาย
การเตรียมปรบัปรุงหลักสูตร  การฝกหัดครูและการเตรียมชุมชนและสงัคม 

วิชัย  วงษใหญ (2523 : 84)  ไดศึกษาความพรอมของโรงเรียนกอนนาํหลักสูตรมาใช
ในดานวัสดหุลักสูตรและแหลงขอมูล  งบประมาณ  อาคารสถานที่และบุคลากร  นอกจากนี้  วชัิย  
วงษใหญ (2537 : 196)  ไดกลาววา  หลักสูตรเมื่อไดจัดทาํเสร็จเรียบรอยแลว กอนนําหลักสูตรไปใช
ควรไดทบทวนตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้ง  ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใชมดีังนี้  คือ  
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูเกี่ยวของทราบเปนระยะ ๆ ในหลาย ๆ รูปแบบ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  
หนังสือพิมพเอกสาร  แผนพิมพ  การอบรมครู  ผูบริหาร  ผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 

สงัด  อุทรานนัท (2532 : 263)  ไดกลาวถึงการเตรียมบุคลากรวากอนที่จะนําหลักสูตร
ไปใช   ควรมีการใหความรูและชี้แจงใหผูที่ใชหลักสูตรมีความเขาใจถึง  จุดมุงหมาย  หลักการ 
โครงสราง แนวการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมนิผล  ซ่ึงการเตรียมบุคลากร
อาจทําไดหลายวิธี  เชน  การประชุมชี้แจง  อบรม  ประชุม  สัมมนา และการเผยแพรเอกสารและ
ส่ือมวลชนชนดิตาง ๆ ในการเตรียมการจัดอบรมครูเพื่อหลักสูตรนั้น 
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สรุป   การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกบัการสรางความ
ตระหนกัใหแกบุคลากร  การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ  จัดทาํ
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 
 

ภารกิจท่ี  2   การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 9)  ไดกลาวถึงการจัดทําหลักสตูร

สถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี ้
1.1 ศึกษาวเิคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ 
1.2 กําหนดวิสัยทศัน ภารกจิ และเปาหมายของการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
1.3 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4 กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น และสัดสวนเวลาเรียน 
1.5 กําหนดผลการเรียนที่คาดหวงัและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
1.6 จัดทําคําอธิบายรายวชิา 
1.7 จัดทําหนวยการเรียนรู 
1.8 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
1.9 กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.10 กําหนดสื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
1.11 กําหนดการวดัผลและประเมนิผล 
1.12 บริหารจัดการงบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  และบุคลากรให

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ถวัลย  มาศจรสั (2545 : 130)  ไดกลาวถึง    การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาวามี

ขั้นตอนดังนี ้
 1. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค 
 2. กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
 3. กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต 
 4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 5. จัดทําหนวยการเรียนรู 
 6. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

พนอม  แกวกาํเนิด (อางถึงใน  สําเรียง  ชางแยม 2537 : 14)    ไดกลาวถึงการจัดทาํ
หลักสตูรที่จะใหบรรลุตามจดุมุงหมายของหลักสูตรไวดงันี้ 
 1. กําหนดปรัชญาและอุดมการณ  วตัถุประสงค  นโยบายของโรงเรียน 
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 2. ศึกษา  สํารวจปญหา ความตองการและสภาพทองถ่ิน 
 3. ศึกษา  สํารวจปญหา ความตองการของนักเรียนและผูปกครอง 
 4. ศึกษา  สํารวจความถนดั ความสามารถเฉพาะของนักเรียน 
 5. แบงกลุมนกัเรียน ตามความถนัด ความสามารถ 
 6. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและสงเสริมความสามารถ ของผูเรียน 
 7. จัดบริการแนะแนวเพื่อใหผูเรียนรูจักตนเองและสังคมทองถ่ินของตนจะไดเลือกเรยีน
รายวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง 
 8. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนของครูอาจารย  สงเสริมใหนักเรยีนรูจักคิด 
 9. นําทรัพยากรจากภายนอกเขามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 10. จัดทําแผนการสอน เนื้อหา เทคนิคการสอน  อุปกรณ  เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนไดรับ
ประสบการณตรงกับชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอมของตน 
 11. เตรียมสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
 12. ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับผูปกครอง และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดการศกึษาตามหลักสตูร 
 13. จัดกิจกรรมเสริม  เชน  การประกวด  นิทรรศการ  การสาธิต  และจัดปจจยัที่จะเปน
การสงเสริมและพัฒนาที่สมบูรณ 
 14. ติดตาม ชวยเหลือ นิเทศ  แกปญหาพฒันางานและใหขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน
ตามหลักสูตร 
 15. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  ครู-อาจารย  และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนางาน
หลักสูตร 

เอกรินทร  ส่ีมหาศาล (2545 : 242-257)  ไดกลาวถึงการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาวา
จะตองกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย/จุดหมาย และคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การผลิต  การ
เลือก  และการใชส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมนิผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุป   การจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาจะตองดําเนินการโดยการศึกษาวิเคราะหขอมูล
กําหนดปรัชญาและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กําหนดโครงสรางหลักสูตรแต
ละชวงชั้นและจัดสัดสวนเวลา  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู  กําหนดสาระของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กําหนดสื่อการเรียนรูและกําหนดการวดัผลและประเมินผล 
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ภารกิจท่ี  3   การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 9)  ไดกลาวถึงการวางแผนดําเนนิการใช

หลักสูตรสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 1) สรางบรรยากาศการเรียนรู 2)
จัดหา  เลือก  ใช  ทํา  และพัฒนาสื่อ  3) จัดกระบวนการเรียนรู 4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5) วัดผล
และประเมนิผล 6) แนะแนว 7) วิจยัเพื่อพัฒนา 8) นิเทศ  กาํกับ  ติดตาม 

ไพฑูรย  สินลารัตน (2524 : 157)  กลาววา  การวางแผนการสอนวา  คือ กิจกรรมใน
การคิด และทําของครูกอนที่เร่ิมดําเนินการสอนวิชาใดวชิาหนึ่ง  ซ่ึงประกอบดวยการกําหนด
จุดมุงหมายการคัดเลือกเนื้อหา กําหนดกจิกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียน และการประเมินผล 

ชัยยงค  พรหมวงศ (2526 : 129)  ไดกลาววาการวางแผนการสอนเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการสอนยอยทีเ่ปนการเตรียมการลวงหนากอนสอน  โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมไดจาก
การดําเนินงานตามที่จัดระบบการสอนไว  แลวนํามากาํหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูและนักเรยีนปฏบิัติ
ไวลวงหนา  เพื่อใหการเรียนของนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนด 

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 162)  มีความเหน็วา  การวางแผนการสอนเปนการ
เตรียมการสอนวิชาหนึ่งวิชาใดลวงหนา  โดยวิเคราะหหลักสูตรและเอกสารตาง ๆ แลวนํามาสราง
เปนกําหนดการสอนและแผนการสอน  เพือ่ใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร 

เอกรินทร  ส่ีมหาศาล (2545 : 408)  ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนมีขั้นตอน  
ดังนี ้
 1. เลือกหาแนวคิดหรือแนวเรื่อง (Theme) 
 2. พัฒนาแนวคิด (Theme)  ใหสอดคลองกับปญหาและความสนใจของผูเรียน 
 3. จัดหาแหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรูที่สัมพันธกับแนวเรื่องที่กําหนด 
 4. วางแผนการจัดการเรยีนรูตามลําดับขั้นตอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนด 
 5. สรางกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรูและกระบวนการเรยีนรู 
 6.ประเมินผลความกาวหนาแตละดานของผูเรียน 
 7. ประเมนิผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแตละขัน้ตอนเพื่อสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน และการมีสวนรวมปฏบิัติกิจกรรมทกุขั้นตอนของผูเรียน 
 8.  แลกเปลี่ยนขอมูล และแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันของผูเรียน 

สรุป การวางแผนดําเนนิการใชหลักสูตรวาจะตองดําเนนิการโดยการสรางบรรยากาศ
การเรียนรู จดัหา เลือก ใช ทํา และพัฒนาสื่อ  จัดกระบวนการเรยีนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  วัดผล
และประเมนิผล แนะแนว การวิจัยเพื่อพัฒนา และการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
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ภารกิจท่ี  4   การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) 
กรมวิชาการ (2545 : 27)  ไดกลาวถึงการดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) ใน

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี ้
 1. มีการประเมินคุณภาพในอยางเปนระบบ 

- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
- มีการบริหารจดัการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน                                                                

(School Base Management = SBM) 
 2. จัดใหมีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองคกรภายนอก 
 3. สถานศึกษามีการรายงานการเรียนรูของผูเรียนเปนประจําป (ป/ภาค) 

เอกรินทร  ส่ีมหาศาล (2545 : 124-125)  ไดกลาวถึงยุทธศาสตรและกระบวนการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาวาจะตองจดัทําระบบการประกันคณุภาพการศึกษาโดยการควบคุม  
ตรวจสอบ   แทรกแซง   และประเมนิคุณภาพ   ตลอดจนใหมีการรายงานผลตอสาธารณชนอยาง
จริงจังและเทีย่งตรง  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โรงเรียนจะตองดําเนินการ
วางแผนปฏิบตัิอยางเปนระบบ ดังตอไปนี ้
 1. กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และตัวช้ีวดัคุณภาพของสถานศึกษา 
 2. สํารวจจุดออนและจดุแข็งของตนเอง 
 3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Plan) 
 4.ปรับแปลงระบบโครงสรางการบริหารงานเดิมของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการที่กําหนด 
 5. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทั้งระดับโรงเรียน/หมวด/ฝาย/งาน และ
บุคคล 
 6. ลงปฏิบัติงานตามแผนและโครงสรางการบริหารงานใหมของโรงเรียน 
 7. ประเมินตนเองตามสภาพจริงทุกปการศกึษา (การประเมินภายใน) 
 8. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน (Self-Study Report) 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานขึ้นอยูกับ  1) ภาวะผูนํา ของ 
ผูบริหาร  2) การทํางานเปนทีม  3) การสรางความตระหนกัและความรูความเขาใจใหแกบุคลากร
ทุกฝาย  4) การกําหนดผูรับผิดชอบใหเหมาะสมกับภาระงานและตาํแหนงงาน  5) การวางแผน
กํากับดแูล และการติดตามผลทุกระยะ  6) การมีสวนรวมและการปรึกษาหารือกับผูเกีย่วของโดยให
เกิดการประสานสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน (Home-School links) 
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สรุป  การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร)  สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
โดยการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผล 
 

ภารกิจท่ี  5   การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
กรมวิชาการ (2545 : 11)  ไดกลาวถึงการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ในการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี ้
5.1  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมนิผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาและงาน

วิชาการภายในสถานศึกษา 
5.2  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมนิผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาและงาน

วิชาการจากภายนอกสถานศกึษา 

สงัด  อุทรานันท (2531 : 30-31)  ไดกลาวถึงนิเทศภายในโรงเรียนออกเปน  2  ประเภท  
ไดแก 
 1. งานนิเทศทั่วไป  เปนกระบวนการพฒันาบุคลากรใหมคีวามสามารถในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ไมใชการเรียนการสอน 
 2. งานนิเทศการสอน  เปนการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู ความสามารถเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใชส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา  การวัดผลและ
ประเมินผล  

ลีโอ เจ บรัคเนอร (อางถึงใน  วไลรัตน  บุญสวัสดิ์ 2526 : 38-39)  กลาววาการนิเทศ
เปนเทคนิคการปรับปรุงการสอน  มี  2  ลักษณะ  ไดแก 

 1. การนิเทศเปนกลุม 
 2. การนิเทศเปนรายบุคคล 

ฟรานเซท (Franseth)(อางถึง  วไลรัตน  บุญสวัสดิ์ 2526 : 24)  ไดเสนอแนะถึงหลักการ
นิเทศโดยเนนในดานบทบาทของผูนํากลุม  ดังนี ้
 1. การนิเทศจะใหผลอยางสงูสุดในการปรบัปรุงการเรียนการสอนก็ตอเมื่อการนิเทศนั้น 
ไดใหความสําคัญแกวิธีการแกปญหาอยางมีเหตุผล และตั้งอยูบนจุดมุงหมายทีแ่นนอน  ซ่ึงได
พิจารณาตกลงรวมกันโดยคณะครแูละศึกษานิเทศก 
 2. การนิเทศการศึกษา  จะมีความหมายสําหรับครูกต็อเมื่อการนิเทศนั้นแสดงใหเห็น
เปนสิ่งที่เกี่ยวของ และมีผลตอผูรับการนิเทศโดยตรง 
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 3. การนิเทศการศึกษาที่ดีจะตองสรางบรรยากาศที่เปนกนัเอง  ยั่วยุและสรางความเขาใจ
อันดีตอกันในการชวยเหลือครูและจะตองทําใหครูรูสึกวาจะชวยใหเขาพบวิธีที่ดีกวาในการทํางาน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค 
 4. การนิเทศการศึกษาจะใหไดผลควรใชวิธีการวิทยาศาสตรในการแกปญหาและชวย
ใหผูรวมงานไดศึกษาปญหาตลอดรายละเอียดตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานเสียกอนและ
กิจกรรมการนเิทศที่ผูบริหารสามารถกระทําไดนั้นมหีลายประการ  ผูบริหารอาจจะเลือกจัดให
เหมาะสมกับการแกปญหากจิกรรมของการนิเทศภายใน  ไดแก  การประชุม  การฝกอบรม  การ
ประชุมปฏิบัติการ  การจดัปายนิเทศ  การจัดมุมหนังสือ  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การสาธิตการ
สอน  การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น  การจัดนิทรรศการ  การศึกษาดูงาน  การสัมภาษณ  การสังเกต
การสอนใหศกึษาเอกสาร  ตํารา   การสนทนาทางวิชาการ   เปนตน       ผูที่ทําหนาที่นิเทศภายใน
โรงเรียน   โดยปกติถือวาเปนหนาทีห่ลักของผูบริหารโรงเรียน    แตถาโรงเรียนมีบคุลากรมากขึ้น  
ผูบริหารโรงเรียนอาจจัดใหมผูีรับผิดชอบในการนิเทศเพือ่ชวยเหลือในการนิเทศอีกสวนหนึ่งหรือ
อาจดําเนนิการจัดใหครูไดนิเทศกันเอง  ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูกระตุนและจัดระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

สรุป  การนิเทศ  กํากับ  ตดิตาม  ประเมนิผล  สถานศึกษาจะตองดําเนินการโดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการ วางแผนการนิเทศ  สรางเครื่องมือ  ดําเนินการนิเทศ  รวบรวม  วิเคราะหและ
สรุปผล และรายงาน 
 

ภารกิจท่ี  6   การสรุปผลการดําเนินงาน 
กรมวิชาการ (2545 : 27)  ไดกลาวถึงการสรุปผลการดําเนินงานในการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา  ดงันี้ 
 1. มีการรายงานตอผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา 
 2. มีการประเมินผลการใชหลักสูตร 

สุนีย  ภูพันธ (2546 : 250-251)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสูตรไว  
ดังนี ้
 1. เพื่อหาคณุคาของหลักสูตรนั้นโดยดูวา  หลักสูตรที่จัดทําขึ้นนัน้  สามารถสนอง
วัตถุประสงคที่หลักสูตรตองการหรือไม  สนองความตองการของผูเรียนและสังคมอยางไร 
 2. เพื่ออธิบายและพิจารณาวา  ลักษณะสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรในแงตาง ๆ  
เชน  หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  การเรียนรู  กจิกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ
สอน และการวัดผล  สอดคลองตองกันหรือไม หรือสนองความตองการหรือไม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

41

 3. เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม  เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการ
นําไปใช มีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง 
 4. เพื่อตัดสินวาการบริหารงานดานวิชาการ และการบริหารงานดานหลักสูตรเปนไป
ตามที่ถูกตองหรือไม  เพื่อหาแนวทางแกไขระบบบรหิารหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชใหมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร  คือ  ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจาก
การผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม 
 6. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆ ในหลักสูตร 
 7. เพื่อชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไป หรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่งใดส่ิง
หนึ่ง หรือเพื่อยกเลิกการใชหลักสูตร 

นอกจากนี้  ยังไดกลาวถึงขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรไวดังนี ้
 1. กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน 
 2. กําหนดหลกัเกณฑวิธีการที่ใชในการประเมินผล 
 3. การสรางเครื่องมือและวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและการรายงานประเมนิผล 
 7. การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชพฒันาหลักสูตรในโอกาสตอไป 

บราดี้ (Brady อางถึงใน รุจิร  ภูสาระ และ จันทรานี  สงวนนาม 2545 : 122-124)  ได
เสนอแนะการประเมินไวดังนี้ 
 1. กําหนดเปาหมาย  โดยการกําหนดสิ่งทีจ่ะประเมนิ  ทําความเขาใจกับจุดมุงหมายใน
การประเมิน  อธิบายขอมูลที่จําเปนตองใช  กําหนดขอมูลที่สามารถหาได  ใหคํานยิามหลักการ  ซ่ึง
ผูประเมินจะตองดําเนินการ 
 2. การเตรียมการ  โดยพิจารณาวาจะไดขอมูลจากใคร และเมื่อไร  เทคนิคและเครื่องมือ
ที่จะตองใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการประเมนิ  เลือกเครื่องมือที่จําเปนตอง
ใช 
 3. การดําเนินการ  โดยการรวบรวมขอมูลทั้งหมดใหตรงตามที่ตองการประเมิน 
 4. การวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณามาตรฐานหรือเกณฑที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ศักยภาพที่เกดิจากหลักสูตร ผลที่มาจากการปฏิบัติการของหลักสูตร  เหตุและผลที่เกีย่วกับหลักสูตร 
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 5. การรายงานผลโดยการตคีวามหมายขอมูลที่วิเคราะห สรุปผล หรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคณุภาพและความตรงของหลักสูตรตามเปาหมาย  บันทึกคณะบุคคล และแหลงขอมลูที่
ตองการจะทําใหขอเสนอแนะบังเกิดผลด ีและนําเสนอขอมูลตอสาธารณชน 

สุนีย  ภูพันธ (2546 : 258-259)  ไดกลาวถึงปญหาการประเมินหลักสูตรที่มักพบ
โดยทั่วไปมีดังนี้ 
 1. ปญหาดานการวางแผนการประเมินหลักสูตร  การประเมินหลักสูตรมักไมมกีาร
วางแผนลวงหนา  ทําใหขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินผลและไมครอบคลุมส่ิงที่
ตองการประเมิน 
 2. ปญหาดานเวลา  การกําหนดเวลาไมเหมาะสม  การประเมินหลักสูตรไมเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด  ทําใหไดขอมูลลาชาไมทันตอการนํามาปรับปรุงหลักสูตร 
 3.  ปญหาดานความเชีย่วชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรไมมีความรูความเขาใจเรือ่งหลักสูตรที่จะประเมนิ  ทําใหผลการประเมินที่ไดไม
นาเชื่อถือ  ขาดความละเอยีดรอบคอบ  ซ่ึงมีผลทําใหการแกไขปรับปรุงปญหาของหลักสูตรไมตรง
ประเด็น 
 4. ปญหาดานความเทีย่งตรงของขอมูล  ขอมูลที่ใชในการประเมิน  ไมเทีย่งตรง
เนื่องจากผูประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับการประเมิน  จงึทําใหไมไดเสนอขอมูลตามสภาพความเปน
จริงหรือผูถูกประเมินกลวัวาผลการประเมินออกมาไมดจีึงใหขอมูลไมตรงกับสภาพความเปนจริง 
 5. ปญหาดานวิธีการประเมนิ  การประเมนิหลักสูตรสวนมากมาจากการประเมินในเชิง
ปริมาณทําใหไดขอคนพบทีผิ่วเผินไมลึกซึง้  จึงควรมีการประเมินผลที่ใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคูกันเพื่อใหไดผลสมบูรณและมองเหน็ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 6. ปญหาดานการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีการ
ดําเนินงานนอยมาก  สวนมากจะประเมนิเฉพาะดาน  เชน  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดาน
วิชาการ (Academic Achievement)  เปนหลักทําใหไมทราบสาเหตุที่แนชัด 
 7. ปญหาดานการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรหรือ
ผูที่เกี่ยวของมกัไมประเมนิหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 8. ปญหาดานเกณฑการประเมิน เกณฑการประเมินหลักสูตรไมชัดเจน  ทําใหผลการ
ประเมินไมเปนที่ยอมรับและไมไดนําผลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรจริงจัง 

รุจิร  ภูสาระ (2545 : 158)  ไดกลาวถึงรูปแบบการเขยีนรายงานและการประเมนิผล
หลักสูตร  มีดังนี้ 
 1. จุดมุงหมายของการประเมิน 
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 2. บุคลากรหรือกลุมบุคคลที่สงเสริมใหมีการประเมิน 
 3. บุคคลที่เกี่ยวของกับผลการประเมิน 
 4. ปรัชญาหลักหรือการนําเสนอหลักสูตรที่จะประเมนิ 
 5. หลักการ เหตุผล และจุดประสงคในการประเมิน 
 6. เนื้อหา วิธีการ และวิธีการวัดผลที่ไดจากการใชหลักสูตร 
 7. วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชในการสอนตามหลักสูตร 
 8. แผนการดําเนินการประเมนิ (รูปแบบการประเมิน) 
 9. ขอจํากัดที่เกี่ยวกับผูประเมิน (บุคลากร ระยะเวลา คาใชจาย เจตคติ) 
 10. คําถามพื้นฐานที่ใชในการประเมิน และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จะใหตอบคําถาม 
 11.แหลงคนควาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 12. เครื่องมือที่ใชที่มีอยูหรือสรางขึ้นใหม 
 13. เทคนิควิธีวิเคราะหขอมูล 
 14. ผลที่ได  ผลลัพธ 
 15. สรุปผล ขอเสนอแนะ 
 16. ปญหาที่เกดิระหวางทําการประเมิน 

สรุป  การสรุปผลการดําเนินงาน   สถานศึกษาจะตองดําเนินการประเมินผลการใช
หลักสูตร  สรุปผลการใชหลักสูตร  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร และจัดการ
รายงานประเมนิผล  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของและสาธารณะไดรับทราบ 
 

ภารกิจท่ี  7   การปรับปรุงพฒันากระบวนการบริหารหลักสูตร 
กรมวิชาการ (25452 : 27)  ไดกลาวถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร

หลักสูตรในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี ้  
1. สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปน

ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร 
 2. สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร และ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สุนีย  ภูพนัธ (2546 : 257-258)  ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินหลักสูตร  มีดังนี้ 
 1. ทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาขึ้นนั้น มจีุดดีหรือจุดเสยีตรงไหน  ซ่ึงจะ
เปนประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงไดถูกจุดสงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึน้ 
 2. สรางความนาเชื่อถือ และความมัน่ใจและคานยิมที่มีตอโรงเรียนใหเกิดขึ้นในหมู
ประชาชน 
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 3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ  ผูบริหารจะไดรูวาควรตัดสินใจและสนับสนนุ 
ชวยเหลือหรือบริการทางใดบาง 
 4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา 
 5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 6. ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสม่ําเสมอ  เพื่อหาทางสงเสริมและปรับปรุง
แกไขรวมกัน 
 7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบ ระเบยีบ 
 8. ชวยช้ีใหเหน็ถึงคุณคาของหลักสูตร 
 9. ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได 

สรุป  การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจะตองดําเนนิการ
นําผลการติดตามและรายงานผลการประเมินไปใชในการวางแผน ปรับปรุง  การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
การบริหารและบริการหลักสูตร 

เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว  ขั้นตอนตอไป คือ 
การนําหลักสตูรไปใชนั้นผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการจดัการใหหลักสูตรมีการนาํไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ  หนาทีด่ังกลาวแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  การบริหารงานวชิาการและการ
บริหารทั่วไป  ซ่ึงมีประเด็นทีค่วรจะพจิารณา  ดังนี ้

การบริหารงานวิชาการ 
1. การจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุมผูเรียน  สามารถทําไดหลายลักษณะ ทัง้นี้ขึ้นอยูกับ

กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู และนโยบายของโรงเรียน 
1.1 จัดกลุมผูเรียนเปนชั้น  วิธีการจัดกลุมแบบนี้จะพบเหน็อยูทั่วไป  ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  โดยใชอายุของนักเรียนเปนจดุเริ่มตน แลวใหผูเรียนเล่ือนชั้นปละ  1 ช้ัน 
(ถาไมมีการสอบตก)  สวนผูเรียนที่มีความสามารถเดนเปนพิเศษ  โรงเรียนอาจพจิารณาเลื่อนชั้นใน
ตอนกลางป  การจัดกลุมผูเรียนลักษณะนีง้ายและสะดวก ทุกฝายเขาใจตรงกัน  จึงเปนที่นิยมในการ
จัดการเรียนการสอนมาก 

1.2 จัดกลุมผูเรียนตามความสามารถ  วิธีการจัดการแบบนี้ไมคํานึงถึงอายุของ
ผูเรียน  แตคาํนึงถึงความสามารถที่ผูเรียนมีอยูใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกนั  วิธีการคัดเลือก
อาจทดสอบดวยการใชแบบทดสอบคัดเลือก  การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนในชั้น
เรียนตอนตน ๆ การจัดกลุมผูเรียนไมจําเปนจะตองอยูกลุมเดียวกันตลอดไป  อาจจัดใหเหมาะสม
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ตามความสามารถของผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียนสามารถผานเกณฑมาตรฐานการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูกลุมใดกลุมหนึ่งแลว  ไมจาํเปนจะตองรอใหเปลี่ยนไปเรียนกลุมอ่ืน ๆ 
ขณะที่เพื่อนรวมกลุมอาจจะยังไมผานเกณฑในขณะเดียวกันกลุมที่มีความสามารถนอยตองใชเวลา
เรียนมากกวาจงึจะสําเร็จกจ็ะไมเกิดความรูสึกวาตนเองมปีมดอย  ลักษณะการเรียนจึงเปนการ
แขงขันกับตนเองเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานมากกวาจะตองแขงขันกับผูอ่ืน  นับวาเปนวิธีการจดั
กลุมผูเรียนเพือ่สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลอยางไรก็ตามทีไ่มนิยมจัดกนัก็อาจเนื่องจาก
มีความยุงยาก ตองใชการแนะแนวมาชวยอยางมาก 

1.3 จัดกลุมผูเรียนตามความสนใจ  การจัดกลุมแบบนี้หมายถึง  ผูเรียนสนใจวิชา
ใดก็อาจรวมกลุมกันใหโรงเรียนจัดประสบการณการเรยีนให  เปนการจัดกลุมที่คํานึงถึงหลัก
จิตวิทยาที่วา  ผูเรียนยอมเรยีนไดดี  ถามคีวามสนใจทีจ่ะเรยีน การจัดกลุมวิชาใหผูเรียน เลือกตาม
ความสนใจ  นบัวาเปนการจดัที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจของบุคคล 

2. การจัดครูเขาสอน  อาจแบงไดเปน 
2.1 การจัดครูประจําชั้น  เปนการจัดที่ทํามานานคูกับการจดักลุมนักเรียนแบบ 

จํานวนนักเรียนไวดวย  อาจมีการใหครูพิเศษที่เปนวิชาเฉพาะ  เชน  พลศึกษา  ศิลปศึกษา  ดนตรี  
นาฏศิลป  คหกรรม  ฯลฯ  มาชวยสอน  โดยรับผิดชอบเฉพาะการจดักิจกรรม  ประสบการณการ
เรียนรู  สวนใหญจะไมตองทํางานในเชิงธุรการประจําชัน้  เชน  การบันทึกขอมูลตาง ๆ   เกี่ยวกบั
นักเรียนจึงมักถือวาเปนหนาที่ของครูประจําชั้นที่จะตองดแูลรับผิดชอบเกี่ยวกับนกัเรียนในชั้นเรียน
ของตนเอง 
 สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษามักจัดใหครูคนเดยีว
สอนทุกกลุมวชิา  ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอเสีย 
 ขอด ี  :  ในกรณีที่ตองการใหมีการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูขามกลุมกัน  สามารถ
ทําไดงาย   เพราะครูสามารถจัดกิจกรรมตอเนื่องกัน   ยืดหยุนกจิกรรมบางอยางที่นักเรียนยังไม
สัมฤทธิผล  การผสมผสานสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมเขาไปไดในกลุมสาระการเรียนรู สามารถ
รูจักและคุนเคยกับนกัเรียนอยางทั่วถึง  จึงเทากับชวยในการจดักจิกรรมแนะแนวภายในชั้นเรียน
ของตนไดงายและสะดวก 
 ขอจํากัด  :  ครูที่ไมมีความรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมอาจจะนําประสบการณการ
เรียนรูมานําเสนอได  โดยทัว่ไปโอกาสที่จะหาครูประจําชั้นที่มีความรอบรูทุกกลุมสาระนั้น เปนไป
ไดยาก  ดังนั้น ครูที่ขาดความรูและประสบการณในบางกลุมสาระก็อาจไมใหความสาํคัญในวิชานัน้ 
หรืออาจขามประเด็นทีน่าสนใจไป 
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2.2 การจัดครูแนะแนว  เพื่อใหคําแนะนําในการจัดกลุมสาระการเรียนรูการเลือก
วิชาที่สนใจการซอมเสริมสวนที่บกพรอง  นอกจากนั้น ยังชวยเสนอแนะการจัดกิจกรรม เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  รวมมือกับครปูระจําชั้นในการจัดกิจกรรมวิชาการนอกหองเรียน  การ
ประสานงานกบัผูปกครองและภารกิจอืน่ๆ ที่ครูแนะแนวจะปฏิบัติไดตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

2.3 การจัดครูประจํากลุมสาระการเรียนรู  แตเดิมมักพบในระดับมัธยมศกึษาที่ให
ครูรับผิดชอบในแตละหมวดวิชา  สําหรับหลักสูตรใหมที่จําเปนตองมีครูประจํากลุมสาระการ
เรียนรูครบทุก  8  กลุม  อาจจัดไดทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ครูประจํากลุมสาระ
การเรียนรูนี้มกัจะเปนผูมีความรู และมีประสบการณในกลุมวิชานั้น ๆ เชน  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ  การจดัการครูประจํากลุมสาระการเรียนรู
จะทําใหนกัเรยีนไดรับทราบสาระการเรียนรู  ประสบการณ  แนวคดิ  จากผูสอนอยางลึกซึ้งมากกวา  
ครูประจําวิชาตางก็มุงสอนเฉพาะวิชาของตน  ทําใหขาดการผสมผสานความรูเขาดวยกัน  ผูเรียน
จะตองนําไปบรูณาการเอง  ในบางวิชาอาจมีเนื้อหาซ้าํซอนกัน  ถาครูคนเดียวสอนก็สามารถ
ผสมผสาน และตัดเนื้อหาบางสวนออกไปได  การจดัครูสอนประจํากลุมสาระการเรียนรู  อาจแกไข 
ขอจํากัดนีไ้ด  คือ  ครูจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน 

2.4 การจัดครูสอนเปนคณะ  หมายถึง  การจัดครูตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ทําหนาที่
วางแผนการเรียนรูรวมกัน  สอนรวมกัน วัดและประเมนิผลรวมกัน  รับผิดชอบผลการปฏิบัติและ
พฤติกรรมของนักเรียนรวมกัน  การสอนเปนคณะสามารถดําเนินการเปน  3  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนแรก   สอนเปนกลุมใหญ  ระยะนี้เปนการทําใหนักเรยีนเกิดความคิดรวบยอด
ของเนื้อหาที่จะคนควาเพิ่มเติมตอไป  โดยดําเนินการในชวงเวลาสัน้ ๆ   ผูสอนมอบหมายสิง่ที่
ผูเรียนจะตองปฏิบัติพรอมๆ กัน รวมทั้งชีแ้จงลักษณะการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเขาใจไปพรอมๆ กัน
 ขั้นตอนที่สอง   เปนการสอนที่เนนการอภิปรายกลุมยอย  ใหผูเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ  ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายรวมกนั  
ขั้นตอนนี้คณะครูอาจเขารวมกิจกรรมในแตละกลุม  โดยเปนผูรวมเรียนพรอมกับชี้แจงประเด็น
ปญหาเปนรายกลุมยอย  
 ขั้นตอนสดุทาย   เปนชวงเวลาที่ใหผูเรยีนศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนชวงที่ทาํให
ผูเรียนไดคําตอบจากปญหาตามที่ตนสนใจหรือมีความถนัด  เปนการเนนการเรียนเปนรายบุคคลซึ่ง
ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิด ความในใจ  ทักษะ  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณของตนเองไดอยาง
เต็มที่  การจัดครูสอนเปนคณะมีประโยชนที่วาถาครูคนใดขาดไป  การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังคง
สามารถดําเนินไปได  ในสวนของครูเองก็ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหารวมกนั  
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นักเรียนเองไดมีโอกาสฝกการทํางานเปนกลุมและเปนรายบุคคล ความรู  ประสบการณ  และ
แนวคดิจากครหูลายคนทําใหเกิดทางเลือกที่หลากหลาย 
 ขอจํากัดของการสอนเปนคณะ  คือ  ครูตองใชเวลามากในการเตรยีมงาน  และทําความ
เขาใจรวมกัน  ความสําเร็จของการสอนจึงขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลของครู  ไดแก  ความรู
ประสบการณ  ก ารยอมรับฟงความคิดเหน็ของคนอื่น    ความสามัคคี     เห็นประโยชนของกลุม
มากกวาตนเอง นอกจากนั้นในการใชสถานที่จดัประสบการณการเรยีนรู  ซ่ึงตองมีการแบงกลุมยอย  
เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอนที่ตองใชในการแบงกลุมยอย และการนําเสนอผลงานทั้งในกลุม
ยอยและเปนรายบุคคล  ซ่ึงโรงเรียนจะตองเตรียมการไวลวงหนาใหพรอม 

3. การจัดทําแผนการเรียนรู   แตเดิมการจัดทําเอกสารประกอบหลกัสูตร  ซ่ึง
ประกอบดวย  แผนการสอน  คูมือครู  หนังสือแบบเรียน  ไดมีผูจัดทําไวทั้งในสวนราชการและสวน
เอกชน  ปจจุบันเมื่อมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึง่กําหนดเพยีงมาตรฐานการ
เรียนรูและของเขตของสาระสําคัญไวกวาง ๆ  ครูจึงมีหนาที่ตองดําเนนิการสรางหลักสูตรเฉพาะที่
จะใชในโรงเรยีน  สวนในการสอนแตละหนวยการเรยีน  ครูจะตองวางแผนการสอนใหครอบคลุม
เนื้อหาสาระและใหผูเรียนมพีฤติกรรมตามมาตรฐานที่กาํหนดไว 

4. การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน   ตารางสอนหรือตารางเรียน  หมายถึง  ตาราง 
กําหนดวิชาและเวลาที่เรียนในแตละวันตลอดสัปดาห  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนนิการ
สอน  ตารางสอนหรือตารางเรียนมี  2  ประเภท  คือ 

4.1 ตารางสอนแบบตายตัว (Block Schedule of Traditional Schedule)  เปน
ตารางที่มีชวงเวลาเรียนเทากนัหมดไมวาจะเรียนวิชาใด  การจัดชวงเวลาเรียนอาจเรยีกเปนคาบหรอื
ช่ัวโมง  ถาเรียกเปนคาบจะตองกําหนดดวยวา  แตละคาบใชเวลากีน่าที  กี่ช่ัวโมง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัย
และความพรอมของผูเรียน 

4.2 ตารางสอนแบบยืดหยุน (Flexible Schedule)  เปนการจดัตารางที่ไมกาํหนด
ตามตัววาจะมกีี่คาบ  คาบละกี่นาท/ีช่ัวโมง  การจัดตารางแบบนี้มาจากความคิดที่วาเนื้อหาวิชา  
กิจกรรมตาง ๆ ใชเวลาและความพยายามในการเรยีนตางกัน  เปนการจัดตารางที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ  โดยยดึหลักจิตวิทยาการเรียนรู  จิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียน  ซ่ึง สุมิตรา  คุณากร (2523 : 
132  อางจาก  จันทิภา  ลิมปเจริญ 2528 : 330)  ไดเปรยีบเทียบตารางทั้ง  2  แบบไวดังนี้ 
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องคประกอบ แบบตายตัว แบบยืดหยุน 
เนื้อหา การเรียนรูวิชาตาง ๆ ตองการเวลา

และความพยายามเทา ๆ กัน 
การเรียนรูวิชาตาง ๆ ตองการ
เวลาและความพยายามแตกตาง
กัน 

วัสดุอุปกรณ การใชถูกําหนดโดยตารางสอน การใชถูกกําหนดโดยความ
ตองการของผูเรียน 

ขนาดของกลุมผูเรียน จํานวนผูเรียนในแตละชั้นของการ
สอนแตละครั้งมีจํานวนเทา ๆ กัน 

จํานวนผูเรียนในแตละชั้นของ
การสอนแตละครั้งแตกตางกันไป
ตามวัตถุประสงคของการสอน 

การกําหนดหนวยเวลา
ของการสอน 

แตละวนั/สัปดาห มีหนวยเวลาของ
การสอนเหมือนกันหมด 

แตละวนั/สัปดาหมีหนวยเวลา
และลําดับวิชาแตกตาง 

ผูเรียน 
 
เวลา 

มักอยูในหองเรียนหรือในกลุมที่ครู
ควบคุม/แนะนํา 
ทุกวิชาใชเวลาเรียนเทา ๆ กนั 

อาจเรียนเปนกลุมหรือเปน
รายบุคคล 
แตละวิชาใชเวลาในการเรียน
ตางกัน 

 
ตารางที่  2  การเปรียบเทียบตารางสอนแบบตายตัวและแบบยืดหยุน 
 
ขอสังเกต 

1. การใชตารางสอน  ตารางเรียนแบบตายตัวเหมาะสําหรับการสอนแบบบรรยาย 
เปนหลัก  ผูเรียนฟงครูพูดเมือ่หมดเวลาก็จบ  นักเรียนเตรียมเรียนวิชาใหมตอไปจึงเปนการจัดตาราง
ที่ไมไดคํานึงถึงผูเรียนมากนกั 

2. นักเรียนระดับประถมศึกษา  ระยะความสนใจจะสั้นมากประมาณ  10-15  นาที  
สวนระดับมัธยมศึกษาประมาณ  45  นาที  การจดัตารางหรือคาบเรียนควรพจิารณาตามความ
เหมาะสมกับวยัและระดับการรับรูของผูเรียนดวย 

3. ในการจดัตารางแบบยืดหยุนจะตองวางแผนการจัดกลุมผูเรียน  จัดครูเขาสอน  
การวางแผนการเรียนรู  การจัดกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้จะตองเตรียมการ
ลวงหนา  มฉิะนั้นจะชุลมนุวุนวายกันมาก  ถึงแมวิธีการจัดตารางแบบนี้จะสอดคลองกับหลักการ
เรียนรูที่ยดึผูเรียนเปนสําคัญก็ตาม 
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5. การนิเทศติดตามผลและสงเสริมการใชหลักสูตร 
การนิเทศติดตามผล  เปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน  หรือ

อาจเรียกวาเปนการนิเทศภายในโรงเรียน ในการนเิทศตดิตามผลการใชหลักสูตรจะชวยใหหลักสูตร
บรรลุเปาหมายที่วางไว  การนิเทศติดตามผล  ควรมีลักษณะเปนการสงเสริมรวมมือ  มิใชเปนการ
จับผิด  บังคับ  ซ่ึงพอสรุปหลักการในการนิเทศการใชหลักสูตรไดดังนี้ 

5.1 ชวยใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจหลักการ และจุดมุงหมายที่แทจริง
ของหลักสูตร  วิธีการนิเทศอาจใชการประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ  เพื่อใหทุกฝายไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร 

5.2 กระตุนใหครูเปนผูนําทางวชิาการใหแกนกัเรียนและชุมชนที่อยูใกลเคียง 
5.3 ชวยใหครูกลาแสดงออกในการอภิปรายปญหาจากการนาํหลักสูตรไปใช 
5.4 ชวยทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

6. จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมงานวชิาการ  ไดแก 
6.1 การใหรางวัลชมเชยแกผูที่มีพฤติกรรมดีเดน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางที่ดีขึ้น 
6.2 กําหนดนโยบายการใหการบานนักเรยีนใหชัดเจนวาควรจัดทําหรือไม  ถา

จัดทํา  ควรจัดในรูปแบบใดที่จะทําใหนกัเรียนรกัในการศึกษาคนความากกวาจะเปนภาระทั้งของ
นักเรียนและผูปกครอง 

6.3 จัดกิจกรรมสงเสริมในดานคณุธรรม จริยธรรม  นอกเหนือจากกจิกรรมที่ครู
จัดในชัน้เรียน 

6.4 จัดสรางเครือขายทางวิชาการภายในสถานศกึษา โดยอาจใชระบบทางดาน
เทคโนโลยีเขามาใหเดก็ไดรูจักใช 

7. การบริหารหลักสูตรโดยทั่วไป 
ผูบริหารนอกจากจะมีหนาทีใ่นการบริการดานวิชาการแลว ยังตองเปนผูใหบริการ

นําหลักสูตรไปใช  ไดแก 
7.1 การบริการจัดการหองสมุด  ใหเปนแหลงศึกษาคนควาที่สําคัญที่สุดใน

โรงเรียน  โดยจัดหาเอกสารอางอิง  การใชวิธีการสืบคนที่ทันสมัย  สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการ
อาน  เพื่อเชิญชวนใหนกัเรียนมีนิสัยรักการอาน  รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง 

7.2 จัดหาแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ ภายนอกสถานศกึษา  เชน  จดัหาสื่อธรรมชาติแทน
การใชส่ืออุปกรณราคาแพง  รวมทั้งจัดหาภมูิปญญาทองถ่ินโดยจดัเปนทาํเนียบ  เพื่อชวยใหครูไดมี
โอกาสใชบุคลากรเหลานี้เสรมิสรางความรูในสภาพจริงของทองถ่ิน  
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7.3 จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหสวยงาม  
สะอาด  นาอยู  ปลอดภัย  และปราศจากอบายมุข 

7.4 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองเปนประจํา  
เพื่อรับฟงความคิดเห็นผลการใชหลักสูตร  คือ  พฤติกรรมและการปฏิบตัิของนักเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการใชหลักสูตร 

7.5 จัดใหมีอาคารสถานที่  หองเรียนเฉพาะเทาที่จะมีโอกาสจัดได  เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

7.6 จัดทําและจัดหาสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามที่หลักสูตร
กําหนด 

7.7 จัดสรรงบประมาณ  โดยคาํนึงถึงการใชหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวาอาคารสถานที่ 

7.8 จัดโครงการในการพัฒนาบคุลากรในโรงเรียนตั้งแตครู  นักเรยีน  เจาหนาที ่ 
นักการภารโรง  ใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงการจัดการศกึษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
 
การวิจัยแบบสนทนากลุม (focus group research) 
 การศึกษาวิจยัโดยใชวิธีการวิจัยแบบสนทนากลุม (focus group research) จัดเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่งทีก่ําลังไดรับความสนใจอยางมากในการวิจยัทางดานพฤติกรรมศาสตร และ
สังคมศาสตร  การจัดกลุมสนทนาเปนกระบวนการกลุม (group interaction) ทําใหเกิดพลวัตของ
กลุม (group dynamic) เพื่อไปกระตุนใหคนเสดงความคดิเห็นและทัศนะของตนออกมาอยางเปดเผย
และจริงใจ  ในขณะสนทนากลุม ความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งในกลุมอาจไปกระตุนใหคนอื่นๆ 
อยากพดูอยางแสดงความคิดเห็นของตนออกมาบาง (นภาภรณ  หะวานนท.2535 : Morgan.1988) 
 ขั้นตอนในการออกแบบและการใชการสนทนากลุม (Stewart และ Shamdsani (1990)   
ไดสรุปขั้นตอนการวจิัยแบบสนทนากลุมไวดังตอไปนี้  1) กําหนดและนิยามปญหาในการวิจัย  2) 
กําหนดกรอบในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนา  3) คัดเลือกผูดําเนนิการสนทนา  4) สรางและ
ทดลองใชแนวทางการสนทนา  5) คัดเลือกผูเขารวมสนทนา  6) ดําเนนิการสนทนา  7) การ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล  8) การเขียนรายงาน 
 การกําหนดประเด็นที่ศึกษา (Research  Question) การสนทนากลุมเปนการศึกษา
ความคิดและทัศนะของคนจากการสนทนาดังนั้น  ส่ิงแรกที่ตองทําคือ  การกําหนดหัวขอเร่ืองที่
ศึกษา  ซ่ึงการกําหนดหัวขอเร่ืองที่จะศึกษาอาจจะมาจากสภาพปญหาตางๆ ในสังคมขณะนั้นหรือ
เร่ืองที่ผูวิจัยสนใจ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีตางๆนั้นเอง  การกําหนดประเด็น หรือตัวบงชี้ที่คาดวา
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เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาเพื่อมาสรางเปนแนวทางในการสนทนากลุม  ซ่ึงการกําหนดประเด็นนั้น
ก็ทําไดโดยการจําแนกแยกแยะมาจากวัตถุประสงคของการศึกษาวาตองทราบอะไรแลวมาสรางเปน
แนวคําถามยอยๆ  ในแนวทางการสนทนากลุม โดยจัดลําดับหรือผูกเปนเรื่องราวเพื่อดําเนินการเปน
ขั้นตอนตามหมวดหมูที่กําหนด 
 การออกแบบการวิจัยแบบสนทนากลุม (Research Design) มีลักษณะการออกแบบการ
วิจัยแบบอื่นนั่นคือ  มีการออกแบบการเลือกกลุมตัวอยาง  การออกแบบการดําเนินการจัดเก็บขอมูล 
และการออกแบบการวิเคราะหขอมูล รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.การคัดเลือกผูเขากลุมสนทนา (Selection of Participants) 

1.1 หลักการเลือก  นภาภรณ หะวานนท(2535)ไดกลาววาการวางแผนการจดักลุม 
สนทนาควรเริม่การตั้งคําถามวา  ผูที่เราตองการจะเชญิมารวมสนทนาคือใคร  ซ่ึงตองกําหนด
กฎเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนาใวลวงหนา  กฏเกณฑดังกลาวขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการวิจยัหลักกการสําคัญประการหนึง่ที่คลายคลึงกัน  โดยท่ัวไปจะกําหนดใหลักษณะภูมหิลัง
ทางเศรษฐกิจสังคมคลายคลึงกัน  เชนระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได  รวมทั้งลักษณะที่เกีย่วของกับ
หัวขอจะศึกษาโดยตรงอีกดวย เพือ่ใหผูรวมสนทนามีความรูสึกสบายใจและแสดงความคิด
สนับสนุนหรอืโตแยงซ่ึงกันและกันอยางเปดเผยมากกวาผูรวมสนทนากลุมแบงเปน  3  ประการ คือ 
(1)  คุณลักษณะทีใ่ชแบงกลุม  เปนคณุลักษณะของผูรวมสนทนาที่จะใชแบงกลุมสนทนาใหแตละ
กลุมมีความแตกตางกัน  เชน  ตองการศกึษาเรื่อง    คานิยมในการสงลูกเรียนตอของผูปกครองใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ก็อาจใชภมูิภาคและลักษณะทองถ่ินเมืองและชนบทเปนคุณสมบตัิ
ในการแบงกลุมศึกษา  (2) คุณลักษณะควบคุมภายในกลุมเหมือนกนัเปนคุณลักษณะทีแ่ตละกลุม
ตองควบคุมใหมีเหมือนกัน เชน ตองนับถือศาสนาพุทธ ใชภาษาไทยไมต่ํากวา ม. 6 เปนตน  (3)  
คุณลักษณะควบคุมใหองคประกอบของกลุมเหมือนกนัเปนคุณลักษณะที่เปนองคประกอบของกลุม
เหมือนกนั  เปนคุณลักษณะที่เปนองคประกอบที่ทุกกลุมสนทนาจะตองมีเหมือนกนั  เชน การใช
คุณลักษณะเรือ่งเพศ  และสถานภาพสมรสเปนองคประกอบของกลุม  ดังนั้นทุกกลุมสนทนาตองมี
ทั้งเพศชายและเพศหญิงและมีทั้งคนที่สมรสและยังไมสมรสเปนตน 

1.2 จํานวนกลุมสนทนา  ในสวนของการกําหนดกลุมสนทนามากนอยเพยีงใดนั้น 
ส่ิงที่เปนตัวกําหนดจํานวนกลุมที่สําคัญก็คือ ลักษณะปญหาของการวิจัย หากประเด็นปญหาที่
ตองการจะศกึษามีคําตอบแตกตางกันไปในประชากรทีม่ีภูมิหลังและประสบการณที่ตางกัน ผูวจิัย
ควรจะจัดใหมกีลุมสนทนาใหครบตามแปรผันที่คาดวาจะเกิดขึน้  จะเพียงพอก็ตอเมื่อผูวิจัยเห็นวา
ไมมีคําตอบที่แตกตางไปจากที่ไดรับมาอกีแลว 

1.3 ขนาดของกลุมสนทนา  Stewart and Shamdasani (1991) กลาววาจํานวนผูเขา 
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รวมกลุมสนทนา ควรอยูระหวาง 6-12 คน เพราะถามากกกกวา 12 คนแลว จะทําใหควบคุมและ
ดําเนินการสนทนาลําบาก  แตถาหากนอยกวา 6 คน  อาจจะทําใหปฏิสัมพันธหรือการเคลื่อนใหว 
ในกลุมมีนอยทําใหไมไดขอมูลเทาที่ควรจะเปน 

 2.  การดําเนนิการและจัดเก็บขอมูลการสนทนากลุม (Measurment Design) ในการ
ดําเนินการสนทนากลุม ตองมีการเตรียมการที่จําเปน  4  ประการ คือ การเตรียมกลุมผูจัดการ
สนทนากลุม  คูมือการสนทนากลุม  สถานที่ และบรรยากาศในการจดัสนทนากลุมและระยะเวลาที่
ใชในการสนทนากลุม 

2.1 กลุมผูจัดการสนทนากลุมประกอบดวย  1) ผูดําเนินการสนทนา   Popham  
(1993) ไดกลาวถึง  คุณสมบัติของผูดําเนินการสนทนาไววา  ควรเปนผูมีความชัดเจนในตัวเอง เปน
ผูนําที่ดี ชางสังเกตคําพูด ทาทางของผูรวมสนทนา  จดุประเดน็คําถามอยากวางขวางและลึกซึ้ง มี
ความยืดหยุนและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดด ี

2.2 ผูบันทึกการสนทนา  อาจใช  1-2  คนก็ได  โดยจดบนัทึกคําพูดของผูเขารวม 
สนทนา ตลอดจนบรรยากาศในการสนทนาไวดวย โดยท่ัวไปจะมกีารบันทึกเทป เพื่อใหสะดวกใน
การจดบันทกึบรรยากาศในการสนทนาไวดวยเพื่อไมใหขาดตกบกพรองและใชประกอบในการ
วิเคราะหขอมูลไดสะดวกยิ่งขั้นในบางครั้งอาจจะมกีารบันทึกเปนวิดีทศันดวยกไ็ด  แตทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงบรรยากาศการสนทนาดวยวาจะเปนความกดดันใหผูรวมสนทนาไมสามารถเสนอความ
คิดเห็นอยางเตม็ที่หรือไมและคํานึงถึงความจําเปนในการบันทึกการสนทนาในลกัษณะดังกลาวดวย 

2.3 ผูบริการทั่วไป  หมายถึง ผูอํานวยความสะดวกในทุกดานเพื่อใหการสนทนา 
กลุมดําเนินไปอยางราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จ  รวมถึงการแกไขเหตุการเฉพาะหนาทีอ่าจจะทําให 
การสนทนาตดิขัดไมราบรื่นหรือหยุดชะงักโดยไมจําเปน  เชน มีผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในวงสนทนา 
ผูบริการทั่วไปก็จะมหีนาทีใ่นการกันผูนัน้ออกไป  เปนตน 

 3. คูมือในการสนทนากลุม (Group Discussion Guide) ในคูมือสนทนากลุมจะมี
สวนประกอบสําคัญ  2  สวน  คือ ขัน้ตอนในการสนทนาและแนวคําถาม  ซ่ึงแนวคําถามนั้นจะ
กําหนดไวกวางๆ  ไมเฉพาะเจาะจงเกินไป   ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับประเดน็ปญหาการวจิัยวา   มีความ
ตองการหาคําตอบในเรื่องใด  เร่ืองที่จะสนทนากลุมมีความซับซอนหรือละเอียดออนหรือไม 
นักวจิัยตองการขอมูลลึกซึ้งเพียงใด  ตองการความชัดเจนในระดับไหน แนวคําถามการสนทนากลุม
มีดังนี้คือ  1) คําถามหลัก  เปนคําถามที่เนนถึงประเด็นปญหาที่ตองการศึกษาโดยตรง  2) คําถามนํา  
เปนคําถามเพือ่ที่จะนําไปสูความหมายที่ลึกซ้ึงหรือในชวงที่ผูสนทนาเกิดความลังเล  3) คําถาม
ตรวจสอบ  ใชเมื่อผูดําเนินการสนทนาไมเขาใจหรือใชเพื่อตรวจสอบในขอจํากดัของความคิดรวบ
ยอดบางอยาง  4) คําถามเขาสูประเด็น  ใชในกรณีทีผู่รวมสนทนาไดสนทนาออกไปนอกประเด็น  
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5) คําถามแบบซื่อๆ  ใชเมื่อกลุมเริ่มสนทนาไปในประเด็นทีย่ากตอการแสดงความคิดเห็น  6) 
คําถามในขอเท็จจริง ใชถามในกรณทีี่ตองการคําตอบที่เปนขอเทจ็จริงปราศจากอคติของผูรวม
สนทนาคนใดคนหนึ่ง  7) คําถามความรูสึก  ใชในการถามความคิดเห็นทัว่ๆ ไปอาจจะเปนเรื่องที่
ออนไหวหรือเปดเผยไดในความรูสึกของแตละคน  8) คําถามลับ ใชถามในสิ่งที่กลุมพูดคุยกนัหรอื
ยอนถามในประเด็นที่สําคัญโดยไมตอระบช่ืุอผูตอบ  9) คําถามโดยใชความเงียบ  ในบางครั้งคําถาม
ที่ดีที่สุดก็คือ การเงียบเพื่อรอคําตอบที่จะออกมา 

 4.  สถานที่และบรรยากาศการจัดสนทนากลุม  ผูวิจัยตองสรางบรรยากาศที่เปนกนัเอง 
มีการตอนรับที่อบอุนใหเกดิความผอนคลาย ไมเครงเครียด “ เปนไปในลักษณะนั่งจับเขาคุยกนั “ 
ปลอดโปรง สงบไมมีส่ิงที่รบกวนจากภายนอกและใหผูเขารวม  สถานที่การจัดสนทนาควรเปนทีท่ี่
ผูเขารวมสนทนามีความรูสึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางปลอดภัย 

 5.  เวลาที่ใชในการสนทนากลุม  การสนทนากลุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1.30 – 
2.30ช่ัวโมง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอบเขต และลักษณะของปญหาที่ตองการศึกษา ลักษณะของผูที่เขารวม
สนทนา ปฏิสัมพันธความเคลื่อนไหวภายในกลุม และบรรยากาศของการสนทนา 
 6.  การวิเคราะหขอมูล (Analysis Design) สามารถวิเคราะหได  2  ระดับ ดังนี้  
  6.1  การวิเคราะหเบื้องตน คือ การวิเคราะหผลการสนทนาโดยรวมกันสรุปและ
เสนอความคิดเห็นในกลุมของผูจัดการสนทนา   ซ่ึงจะดําเนนิการทนัทีเมื่อการสนทนาแตละกลุม
ส้ินสุดลงเพื่อเปนการหาผลสรุปเบื้องตนจากขอคนพบทีไ่ดจากการสนทนา  และเพื่อหาขอผิดพลาด
ในการดําเนินการ เพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดสนทนาครั้งตอไป และปองกันการหลงลืมประเดน็
ของนักวจิัยเอง เนื่องจากขอมูลนั้นเปนขอมูลเชิงคุณภาพและมีจํานวนมาก 
  6.2  การวิเคราะหอยางละเอยีด หนวยของการวิเคราะหขอมูลคือ กลุมสนทนาแต
ละกลุมโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  ซ่ึงเมื่อมีการจัดหมวดหมูขอมูลแลว ผูวิจยัสามารถวิเคราะห
ขอมูลไปตามหัวขอทีว่างเคาโครงไว  และวิเคราะหความหมายทางความรูสึกที่แฝงอยู ผูเขารวม
สนทนามีทัศนะหรือความคิดเห็นที่เหมือนหรือขัดแยงกนัไวดวย 
 7.  การนําการจัดการสนทนากลุมไปใช (Research  Finding) การวจิัยหนึ่งๆ อาจใช
ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมอยางเดียว   หรือใชรวมกับขอมูลทีไ่ดจากการเก็บรวบรวมดวยวิธี
อ่ืนๆ   เชน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก  การสังเกตแบบมีสวนรวม  การสํารวจ  การ
ทดลอง  ซ่ึงจะทําใหขอมูลที่ไดมีคุณภาพมากขึ้น  นอกจากนีย้ังมีการนําผลการสนทนากลุมไป
ประยุกตสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใชสํารวจกับกลุมประชากร  นอกจากนี ้  การใชการวจิัยแบบ
สนทนากลุม   ไปประเมินความตองการจําเปนเพื่อการวางแผนก็กําลังเปนที่สนใจโดยทั่วไป เพราะ
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เชื่อวากระบวนการเคลื่อนไหวภายในกลุมจะชวยกําหนดความตองการจําเปนอยางแทจริงของแตละ
บุคคลได  และจะทําใหไดความตองการจําเปนในระดับลึก (Popham ,1993) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

กรมวิชาการ  (2545 : บทคัดยอ)          ไดติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา 2545  
ผลการวิจัยพบวา     1)    โรงเรียนสวนใหญเตรียมบุคลากรโดยใชวธีิการประชุมชี้แจง/อบรมผูที่
เกี่ยวของ และพบวาบุคลากรมีความรู ความเขาใจการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก  2) 
โรงเรียนสวนใหญ มากกวา รอยละ 77  ไดดําเนินการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา  3) สภาพการ
ดําเนินงานทั่วไป      พบวา   โรงเรียนมากกวารอยละ  80    ดําเนินการในการกําหนดปรัชญาและ
เปาหมายการจดัการศึกษากําหนดโครงสรางหลักสูตร  คุณลักษณะทีพ่งึประสงค  สวนการกําหนด
สาระการเรียนรู  พบวา โรงเรียนรอยละ 30-64  ไดดําเนนิการไปถึงขั้นการจัดทําผลการเรียนรู  การ
กําหนดรายวิชา   เวลาเรียน    และคาดวาจะเสร็จทันเปดสอนภาคเรียนที่ 1    ปการศึกษา 2545  4) 
ขอมูลสารสนเทศที่โรงเรียนนํามาใชในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาสูงสุด  คือ  ขอมูลดาน
บุคลากร  อาคารสถานที่  รองลงมาคือ ความตองการของผูปกครอง  ชุมชน    ขอมูลท่ีนํามาใชนอย
ที่สุด  คือ  ขอมูลเกี่ยวกับภูมปิญญาทองถ่ิน/วิทยากรภายนอก และการประชาสัมพันธใหชุมชนรับรู
และ ขอความรวมมือในการจัดทําหลักสูตร  ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษารอยละ 80  ไดเขามามี
สวนรวมในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาในสวนของการวางแผนกําหนดนโยบาย / จุดมุงหมาย
ของ การจัดการศึกษา และการมีสวนรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  5) ปญหาที่พบในการ
ดําเนินงานสวนใหญคือเร่ืองระยะเวลาที่ไมเพียงพอในการจัดทํา  รองลงมาคือการขาดอัตรากําลัง/
บุคลากรไมเพยีงพอ และขาดความรู/ความไมชัดเจนในการดําเนินงานบางเรื่อง  ความชวยเหลือที่
ตองการสูงสุด  คือ  คําแนะนําและการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง  รองลงมาคือ  การสนับสนุนใน
เร่ือง งบประมาณ วัสด ุ ครุภัณฑและเทคโนโลยี  ตลอดจนเอกสารความรูคูมือตาง ๆ  6) 
ขอเสนอแนะ  ไดแก  ควรมกีารวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน และมีการตรวจสอบ กํากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานอยางจริงจัง และควรใหความรูในกระบวนการจัดทําที่ชัดเจนใหเขาใจรงกนั
พรอมกับมีเอกสารตัวอยางใหศึกษาลวงหนาและใหมีเวลาในการเตรียมการ  1  ป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพและปญหา
การบริหารและการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในประเทศไทย  พบวา  1) โรงเรียนรับรูเรื่องแนว
การจัดการศกึษาและการกระจายอํานาจการบริหารดีพอสมควร กลุมตัวอยางประมาณรอยละ 60  
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เห็นวาตนเองมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการปฏิรูปการศึกษาในระดับ “มาก”  แตการเตรียมการรับ
การกระจายอํานาจยังมนีอย เพราะขาดความชัดเจนในเชงิปฏิบัติในหลายเรื่อง  เชน  การบูรณาการ
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  เพื่อมุงบรรลุเกณฑมาตรฐานผูเรียน และรายละเอียดการปฏิบัติ
ในการดําเนินการตามแนวการกระจายอํานาจการบริหารใหแกโรงเรียน  แตโรงเรียนก็เหน็วา  การ
กระจายอํานาจการบริหารจะเกิดประโยชนตอนักเรยีนมากกวาทีเ่ปนมาและคาดวาจะพอทําได  2) 
โรงเรียนสวนใหญไดพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษา แตมักยดึนโยบายและแนวทางที่กรมเจา
สังกัดกําหนดเปนหลัก การริเร่ิมสรางสรรค และการเปนตัวของตัวเองยงัมีไมมากนัก  3) ผูบริหาร
โรงเรียนและครูอาจารยยอมรับและเหน็ดวยในระดับมากกับแนวทางการปฏิรูปการบริหารและจัด
การศึกษาตามแนวทางทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดไว และโรงเรียนได
จัดกิจกรรมตามแนวทางดังกลาวคอนขางมาก      4) โรงเรียนมีศกัยภาพในการรับการกระจาย
อํานาจการบรหิารคอนขางมาก  โดยมีศกัยภาพดานการบริหารทั่วไปอยูในลําดับแรก  สวนดานการ
บริหารวิชาการอยูในลําดับสดุทาย  5) เมือ่เปรียบเทียบที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การกระจายอํานาจ
การบริหารจะชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาไดคอนขางสูงกวาเดิม ทุกฝายเห็นวา
การกระจายอํานาจการบริหารเปนสิ่งที่ควรทํา  แตตองเตรียมผูบริหาร บุคลากรและกรรมการ
สถานศึกษาใหมีความพรอมและควรมีการทดลองนํารองกอน  6) ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการ
ตามแนวการกระจายอํานาจ  อยูในระดับปานกลาง   โดยเปนปญหาในดานงบประมาณ และอาคาร
สถานที่มากที่สุด  รองลงมาไดแก  ดานครูอาจารย ผูปกครอง ประชาชน องคการตาง ๆ และ
ผูบริหารโรงเรียน  7) ประเด็นของปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมกีารกระจายอํานาจปรากฏวา 
ผูบริหารโรงเรียน  รวมทั้งผูบริหารสํานักงานจะยกประเด็นปญหาดานปจจัย  เชน  งบประมาณไม
พอ  ครูไมพอ  และวดัสุอุปกรณไมพอ  สวนประเดน็กระบวนการคือการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน และปญหาผลผลิต  คือ ผูเรียน  ไมไดกลาวถึงและมักจะปกปองตนเองเปนหลัก  สวน
ในการสนทนากับผูที่ไมใชผูอํานวยการโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนไมนอยหรืออาจจะเปน
สวนใหญใชเวลาอยูนอกโรงเรียนเปนปกติ และความสนใจดายวิชาการมีนอยกวาดานอื่น ๆ  รวมทั้ง
มีปญหาดานคณุธรรม  จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนมากพอสมควร  ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงานวาเหว 
และขาดขวัญกําลังใจ  นอกจากนัน้ ปญหาการใชครูอาจารยไปทําหนาที่อ่ืน  นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนคอนขางมากทําใหกระทบกระเทือนคุณภาพนักเรยีน และหลายโรงเรียน
ประสบปญหาบุคลากรเกษียณกอนอายุราชการ  8) ผลงานของโรงเรียน พบวา โรงเรียนสวนใหญที่
นักเรียนมีคุณภาพดีมกัเปนโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนสนใจงานวิชาการและอยูปฏิบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบ  ณ  โรงเรียนมาก  9) ปจจบุันชุมชนและสมาคมครูผูปกครอง  มีสวนรวมในการจดั
การศึกษาในสวนของการบรจิาคเงินเปนหลัก  สวนการใชคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประโยชนตอ
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การบริหารและจัดการศึกษายังไมสามารถทําไดมากนกั  ทั้งนี้เปนเพราะแนวคิดตามวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติเดิม  ความรูความสามารถและความชัดเจนในอาํนาจหนาที่รวมทั้งศักยภาพอื่นยังไมมากพอ  
โดยเฉพาะในโรงเรียนหางไกล  โรงเรียนหลายแหงเริ่มอยากไดแนวคิด หรือสมองจาก
คณะกรรมการโรงเรียนมากกวาความชวยเหลือดานการเงนิ  10) เพื่อใหการกระจายอํานาจการ
บริหารประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย  ผูบริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองมากในเรื่องแนว
ปฏิบัติในการบริหารแบบกระจายอํานาจ  การจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การ
สรางหลักสูตรทองถ่ิน การเปนผูนําที่ดีและการจัดทํางบประมาณ  11) เพื่อใหการบริหารและการจดั
การศึกษาแบบกระจายอํานาจประสบความสําเร็จควรมียุทธศาสตรเชิงเปาหมายที่เนนคุณภาพผูเรียน  
การปรับเปลี่ยนและเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารโรงเรียน  การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปน
มืออาชีพอยางแทจริง  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการกระจาย
อํานาจการบรหิาร การสรางหลักสูตรการฝกอบรมโดยเนนการศึกษาอบรมดวยตนเอง การ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น การกํากับ ตดิตามและโดยการสรรหาผูบริหารโรงเรียน
แกนนํา  เพื่อเปนแบบอยางและสรางเครือขายตอไป 

สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 1 (2545 : บทคัดยอ)  ได
ศึกษาเปรียบเทียบ ระดบัความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติในการจัดการเรยีนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของบุคลากรในสถานศกึษา เขตการศึกษา 1  พบวา   
ผูบริหารสถานศึกษา  ผูสอน ผูเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีเจตคติตอการจัดการเรยีนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน  ที่ระดบันัยสําคัญที่  .05  และจากการทดสอบความ
แปรปรวนระหวางกลุมงานพบวา ผูบริหาร ผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีเจตคติตอการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไมแตกตางกัน  สวนผูเรียนมีเจตคติแตกตางกับ
ผูบริหาร  ผูสอน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  .05 

สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 11 (2545 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษาสภาพการดําเนนิการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  ในพืน้ที่เขตการศึกษา 11  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรสถานศึกษา เขตการศึกษา 11  ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู  โดยรวม  พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพจิารณา
ลักษณะการดําเนินการเปนรายดาน  พบวา  ดานการเตรียมความพรอมมีการดําเนนิการอยูในระดับ
มากเพียงดานเดียว  นอกนั้นมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  พิจารณาตามลําดับของคาเฉลี่ย 
พบวาดานการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาไดแก  ดานการจดัทํา
สาระหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนการใชหลักสูตร ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  ดาน
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การปรับปรุง พัฒนา และดานการนิเทศ กาํกับ ติดตามประเมินผล ตามลําดับ และพบวาไมมีดานใด
ดําเนินการอยูในระดับนอย  สําหรับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือ  ระยะเวลาเตรียมการนอย
เกินไป  ขาดแคลนบุคลากร  งบประมาณมจีํากัด  ครูไมไดเขารับการอบรมทุกคน  วสัดุอุปกรณใน
การดําเนินการจัดทําหลักสูตรมีไมเพียงพอ  การนิเทศจากหนวยงานตนสังกัดหรือผูเชี่ยวชาญมีนอย  
ไมตอเนื่องสม่ําเสมอ  ชุมชนยังมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานอย  การวดัผล
ประเมินผลในชั้นเรียนยังมีรูปแบบไมชัดเจน และระยะเวลาเรียนระหวางหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐานกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2533)  มีความเหลื่อมลํ้ากันระหวาง  1 ช่ัวโมง กับ  50 นาที  
ทําใหเกดิปญหาในทางปฏบิัติ 

กรมวิชาการ (2546 : บทคัดยอ)  ไดติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา  
1) การเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตร  ส่ิงที่โรงเรียนสวนใหญไดดําเนนิการแลวไดแก 
การแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ประชมุชี้แจง อบรม/พัฒนา บุคลากร การแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการระดับกลุมสาระ การศกึษาดูงาน  การประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน 
ชุมชนรับทราบโดยการประชุมชี้แจง  แจกเอกสาร  ติดปายโปสเตอร  แจงผานนกัเรยีน  มีการจัดทํา
และนําขอมูลสนเทศมาใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก  ในเรื่องขอมูลบุคลากร
นักเรียน และแหลงการเรียนรูในสถานศกึษา บุคลากรของโรงเรียน  มีความรูความเขาใจเกีย่วกบั
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับมากใน  3  อันดับแรกคือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
การออกแบบจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรและการจัดสัดสวนเวลาเรียน และบุคลากรมีความรู ความเขาใจในระดบั
นอย  ในเรื่องการใชกระบวนการวจิัยในการเรียนรูและการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 
และโรงเรียนมีความพรอมในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับนอย เพราะระยะเวลา
ในการจดัทําหลักสูตรมีนอย  บุคลากรมีความรูเร่ืองหลักสูตรยังไมชัดเจน  ครูยังไมมั่นใจในการ
จัดทําหลักสูตรที่ดําเนินการแลวถูกตองหรือไม  2) การดําเนนิการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสวนใหญจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยคณะครูในโรงเรียน  มีการจัดสาระการเรียนรู 
จัดทําผลการเรียนรู การวดัและประเมินผล  หนวยการเรียนรู และคาดวาหลักสูตรสถานศึกษาจะ
เสร็จทันเปดภาคเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร
สถานศึกษา  เชน  รวมกําหนดวิสัยทัศน  คณะอนกุรรมการระดับกลุมสาระ รวมจัดทํา  กลุมสาระ
การเรียนรู  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคโครงสรางของหลักสูตร  สําหรับชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การติดตามตรวจสอบและสอดสองความประพฤติของนักเรียน  รวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  
จัดหาเงนิทุน และสนับสนนุดานวัสดุอุปกรณอาคารสถานที่และส่ิงกอสรางตาง ๆ  3) ปญหาที่พบ
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ในการดําเนินงาน  ไดแก  ครูเขาใจเกีย่วกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาไมชัดเจน  ครูขาดความ
มั่นใจในการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา  เวลาในการจดัทําหลักสูตรการศึกษาไมชัดเจน  ครูขาด
ความมั่นใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เวลาในการจัดทําหลักสตูรไมเพียงพอ  และบุคลากร
มีภาระงานมาก  4) ความตองการความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ  เชน  สนับสนุนเอกสาร/คูมือ
ในการจดัทําหลักสูตร  นิเทศติดตามกํากับดแูล  เปนพี่เล้ียงในการทําหลักสูตรและใหคําแนะนําตอบ
ขอสงสัย/ปญหา  หนวยงานที่ตองการความชวยเหลือ  ไดแก  กรมตนสังกัด  กรมวิชาการ  
มหาวิทยาลัย  และสถาบันราชภัฏ 

สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 6 (2546 : บทคัดยอ)  ได
รายงานการวิจยั  การติดตามผลการบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษา  การศึกษาขัน้พื้นฐาน  เขต
การศึกษา  6  พบวา โรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปการศึกษา 2546  พบวา 
คาเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมทุกดาน รายดาน  อยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและสังกัดของสถานศึกษา พบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลางเชนกนั 

 
งานวิจัยในตางประเทศ 

แอทโจแนน  (Atjonen  1994  : 329-A)  ไดศึกษาเรื่อง  หลักสูตรทองถ่ินเครื่องมือการ
บริหารและพฒันาครูในระบบโรงเรียน  :  ประสบการณและความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา  พบวา  มีการศึกษาบทบาทของหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนที่กาํลังพัฒนา  โดย
ออกแบบพัฒนาและสนับสนุนหลักสูตรทองถ่ิน  การประเมินผลจากผูบริหาร  พบวา  โรงเรียน
รับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไป  โรงเรียนมีการเปลีย่นแปลงหลักสตูรชา  ผลกระทบที่สําคัญคือ  
ครูผูเชี่ยวชาญการสอนไมสามารถออกแบบหลักสูตรได  ผูจัดทําหลักสูตรทองถ่ินมีหลักการสอน
สอดคลองกับหลักสูตรใหม ผูมีสวนรวมอออกแบบใชแรงจูงใจในการสนับสนุนและกําหนดงาน
ปญหาหลักทีพ่บคือ  การขาดแหลงออกแบบหลักสูตร 

ลี  (Lee.  1995  : 1646-A)  ไดศึกษาเรื่อง  ความคิดรวบยอดใหมของหลักสูตรทองถ่ิน
พบวา หลักสูตรแหงชาติของเกาหลียังไมเปนหลักสูตรทองถ่ิน  การวิจัยมุงวิเคราะหปญหาการศึกษา
ของเกาหลีและหลักสูตรแหงชาติของเกาหลีใหม  ใหผูมีสวนรวมในทองถ่ินเปนผูตรวจสอบและให
ครูมีบทบาทในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

วอรเนอร  (Worner  1997  : 56-A)  ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการตอบสนองที่หลากหลาย 
ของโรงเรียนในทองถ่ินที่ไดรับอํานาจใหปฏิรูปโรงเรียน  พบวา  ในชวง  10  ปที่ผานมา  หลายรัฐ
พยายามปฏิรูปโรงเรียนดวยการจัดใหมหีลักสูตรทองถ่ินที่เปนระบบ  และมีขั้นตอนการประเมินซึ่ง 
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สอดคลองกับเปาหมายการเรยีนรูของรัฐ วตัถุประสงคเพื่อเพิ่มผลการบรรลุความสําเร็จของนักเรียน 
แอน เทเบอรก เอส  (Ann Teberg S : 2000)   ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาและ

ปฏิรูปหลักสูตร พบวา ครูระบุความตองการในการวางแผน การแสดงความคิดเหน็รวมกันเกีย่วกับ
การสอน งบประมาณ การยอมรับจากผูบริหาร และตองการขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธดานการสอนและ
การประเมินในชั้นเรียน 

อัลเลนและคณะ (Allen and Others : 2000)  ไดศึกษาปญหาและความตองการของ
นักพัฒนาหลกัสูตร ผลการวจิัยพบวา กิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ การจัดการและการ
บริหารหลักสูตร การเลือกและการจัดการเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร 

กาเลน โรสส  (Glenn Ross : 2000)  ไดศึกษาถึงความเขมแข็งและความออนแอของ
การพัฒนาหลกัสูตร ดานการวางแผน เรื่องเนื้อหาและการประเมนิหลักสูตร พบวา นักพัฒนา
หลักสูตรตองการใหมีความสัมพันธอันดีกบัทองถ่ิน เนนความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู การ
วางแผนหลักสูตรและเทคนคิการประเมินหลักสูตร                                                                           

ยูเนสโก (UNESCO : 2000)  ไดศึกษาวิจยัปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศใน
ทวีปเอเชยี ไดแก   อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ   อินเดีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนสและศรลัีงกา  ผลการวิจัย
พบวา ปญหาการใชหลักสูตรเปนปญหาที่เกี่ยวของกบัการการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารในระดับตางๆ ไมใหความสนใจเกีย่วกบัการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขาดการติดตามการใชหลักสตูรของครู  นอกจากนีห้ลักสูตรยังขาด
ประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัย ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ   
และศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนทีด่ีในการนําหลักสูตรไปใช 
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สรุป 
 

 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยแบบสนทนากลุม(Focus Group 
Research) และผลการวิจัยในประเทศและตางประเทศ ที่ไดนําเสนอแสดงใหเห็นวา การบริหาร
หลักสูตรเปนส่ิงที่ สําคัญและจําเปนตอการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ลวนตองอาศัยผูเกี่ยวของทุกฝายอันไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาจารย  ผูปกครอง
และชุมชน รวมถึงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตองรวมมือกันในการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง  7  ภารกิจ   คือ   1)  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  2) การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  3) การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  4) การดําเนินงานบริหารหลักสูตร  5) 
การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  6) การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
7)  การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร  โดยครบถวนจะสงผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  
 

บทท่ี  3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

และแนวทางดาํเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2    เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีโรงเรียน เปน
หนวยวิเคราะห   มีผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการและครูผูปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้น
ที่ 2  เปนผูใหขอมูล  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมรีะบบ  และบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้

 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ดําเนนิไปอยางมีระบบดวยความเรยีบรอย  และบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจยั  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอยีดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี ้
ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการ  

 เปนขั้นตอนการเตรียมโครงการ โดยการศกึษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เอกสาร  
 ตํารา  ขอมูล  สถิติ  สารสนเทศ การรายงานของหนวยงานตางๆ ปญหาที่เกีย่วของกับการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา  นํามาเรียบเรียงจดัทาํโครงรางการวิจัย  ตามคําแนะนําและความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา  เสนอโครงรางการวิจยัตอภาควิชา  เพือ่ขอความเห็นชอบและอนุมตัิโครงรางการ
วิจัยจากบณัฑติวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่  2  การดําเนินการวิจัย  
 เปนขั้นตอนทีผู่วิจัยสรางเครือ่งมือ  ทดลองใช   และนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชากร ตามที่กําหนดไวในระเบยีบวิธีวจิัย แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ   แปลผล และวิเคราะหขอมูล  
 ขั้นตอนที่  3  รายงานผลการวิจัย 

      เปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการวจิัย และนําเสนอรางรายงานผลการวิจัยตอ 
คณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จัดทําและรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ  เสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถปุระสงคของการ

วิจัย  ผูวิจยัจึงกําหนดรายละเอียดตาง ๆ  ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา  
เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล สถิติที่
ใชในการวิจยั  ดังนี ้
แผนแบบการวิจัย 
   การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจยัใน
ลักษณะของกลุมตัวอยางเดยีว ศึกษาสภาวการณ ไมมกีารทดลอง ( the one shot , non – 
experimental case study )  ซ่ึงเขียนเปนแผนแบบการวจิัยไดดังนี ้

 
   O 
 
 
            R  X 

 
 

R หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจากการสุม          
X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง  ผลที่ไดจากการศึกษา 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

นครปฐม เขต 2   จํานวน 30 โรงเรียน  
ตัวอยาง   

 1. การสุมตัวอยาง ผูวิจยัสุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเลก็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  โดยการเปดตาราง  เครจซี่ และ มอรแกน  ( Krejcie and Morgan )  (อางถึงใน พวง
รัตน  ทวีรัตน  2540 : 30 ) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  28  โรงเรียน  

 2.  ผูใหขอมูล  ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลของแตละโรงเรียน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  
จํานวน  1 คน  ครูวิชาการ  จํานวน  1  คน  ครูผูสอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชัน้ที่ 2  จํานวน  2  คน  
รวมโรงเรียนละ  4  คน  รวมทั้งส้ิน   112  คน  ดังตารางที่  3 
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ตารางที่ 3  แสดงกลุมตัวอยางและผูใหขอมลูในการวจิัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2 
ผูใหขอมูล กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผูสอน รวม 
โรงเรียนบานดอนทอง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานพาดหมอน 1 1 2 4 
โรงเรียนบานตากแดด 1 1 2 4 
โรงเรียนบานฉาง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานบางมวง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานคลองจินดา 1 1 2 4 
โรงเรียนหลวงพอแชมอปุถัมภ 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดบางชางเหนือ 1 1 2 4 
โรงเรียนบานทาตลาด 1 1 2 4 
โรงเรียนบานหวยพล ู 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 1 1 2 4 
โรงเรียนบานคลองบางกระจัน 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี 1 1 2 4 
โรงเรียนไผจรเข 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดไผสามตําลึง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานไผคอกวัว 1 1 2 4 
โรงเรียนบานหนองปรง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานหนองมะมวง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานรางกระทุม 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดบางนอยใน 1 1 2 4 
โรงเรียนบานนราภิรมย 1 1 2 4 
โรงเรียนบานไผหลวง 1 1 2 4 
โรงเรียนบานคลองพระมอพิสัย 1 1 2 4 
โรงเรียนวัดบอนใหญ 1 1 2 4 
โรงเรียนบานรางปลาหมอ 1 1 2 4 
โรงเรียนบานไผลอม 1 1 2 4 
โรงเรียนบานคลองนกกระทุง 1 1 2 4 

รวม 28 28 56 112 
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ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต 2  “ ขอมูลขนาดโรงเรียนจําแนกตามจํานวนนักเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2. ”  2547. (อัดสําเนา) 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตวัแปรที่ศึกษา ดังนี ้
 1. ตัวแปรพืน้ฐาน เปนตวัแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตวัแปรเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ของ  สํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2546 
: 37 – 41)  ดังนี้ 

1.1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  หมายถึง  การสรางความตระหนักให 
แกบุคลากร  การจัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกีย่วกับหลักสูตรการประชุมชี้แจง/ประชุมปฏิบัติการ
เพื่อทําความเขาใจหลักสูตร  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย หรือศึกษาจากโรงเรียน
นํารอง เครือขายหรือแกนนํา การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาดานการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการคณะอนกุรรมการระดับกลุมสาระ  การจัดทาํขอมูลสารสนเทศ  การจัดทํา
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับนักเรยีน ผูปกครอง และ
ชุมชน รวมถึงการขอความรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

1.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง   การศึกษาวิเคราะหขอมูล  กําหนด 
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอนัพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร การจดัทําสาระและผล
การเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาคและกําหนดเวลาเรยีน จัดทําคําอธิบายรายวิชา จัดทําหนวยการ
เรียนรู จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

1.3 การวางแผนดาํเนินการใชหลักสูตร  หมายถึง  การสรางบรรยากาศการเรียนรู   
จัดหา ทํา เลือก ใช พัฒนาสือ่และเอกสารที่เกี่ยวของ จดักระบวนการเรียนรู กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
วัดผล ประเมนิผล แนะแนว นิเทศกํากับตดิตาม การวจิัยเพื่อพัฒนา  

2.4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร หมายถงึ การใชหลักสูตรสถานศึกษา 
2.5 การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  หมายถึง  การนิเทศกํากับตดิตามและ  

ประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการภายในสถานศึกษา และจากภายนอกสถานศึกษา  
2.6 การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา   

สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
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2.7 การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร  หมายถึง สถานศึกษา ศกึษาผลการ 
ดําเนินการ รวมทั้งปญหา/ขอเสนอแนะตางๆ มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง  และ 
พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดําเนนิการ  ปรับปรุง  และพฒันากระบวนการ
บริหารหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  แบงออกเปน  2  ประเภท  ดังนี ้
 1. แบบสอบถาม จํานวน  1  ชุด  แบงเปน  2  ตอน  ดังนี ้
  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่และประสบการณในการทํางานมีลักษณะเปน
ตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให(forced choiced) 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา  7  ขัน้ตอน 
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพฒันาจากแบบสอบถาม ของ สํานักพฒันาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตการศึกษา 6  ไดแก  1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  2) การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  3) การวางแผนดําเนนิการใชหลักสูตร  4) การดําเนินงานบริหารหลักสูตร  5) การ
นิเทศ กํากับตดิตาม  และประเมินผล   6)  การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
7) การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร และตอนทายของทุกขั้นตอนเปนแบบสอบถาม
ปลายเปดเพื่อใหผูตอบระบุขอเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
  แบบสอบถามตอนที่ 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคณุภาพ  5  ระดับ  
ของ ไลเคิรท (Likert ‘ s five rating scale) โดยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนกัเปน 5 ระดับ  ซ่ึงมี
ความหมายดังนี้ 

ระดับ  1  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
    อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีคาน้ําหนัก  1  คะแนน 

ระดับ  2  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
    อยูในระดับนอย  ใหมีคาน้ําหนกั  2  คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
    อยูในระดับปานกลาง  ใหมีคาน้ําหนัก  3  คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
    อยูในระดับมาก  ใหมีคาน้าํหนัก  4  คะแนน 

ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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    อยูในระดับมากที่สุด  ใหมีคาน้ําหนัก  5  คะแนน 
 

  2.  การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อหาแนวทางดําเนินงานการบรหิาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเครื่องมือภายใตคําปรึกษาของ 
อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ 
 2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( content validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบ 
สอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาตรวจสอบความสอดคลอง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) (พวงรัตน 
ทวีรัตน  2540 : 117)  
 3. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out)กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1  จํานวน  10  โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามไดแก  ผูบริหาร
สถานศึกษา  1  คน ครูวิชาการ  1  คน และครูผูสอน 2  คน  รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ  4  คน รวม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน  40  คน 
 4.  นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเชื่อมัน่  ( reliability )   ตามวิธีการ  ของ  คอรนบาค  
(Cronbarch 1974 : 161) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)  เทากับ 0.98 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้

 1. ทําหนังสือขอความรวมมอืจาก     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึง  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ขอความรวมมือใหผูบริหารสถานศกึษา 
ครูวิชาการ ครูผูสอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร 
ศึกษานครปฐม เขต 2   ตอบแบบสอบถาม 
 2.   ผูวิจัยสงแบบสอบถาม และเอกสารที่เกีย่วของ  พรอมทั้งตารางนัดวนัเวลาในการสง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2     ที่เปนกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง และขอความอนุเคราะหสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองอีกครั้ง 
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 3.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต2  และผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุม 
ตัวอยางในการสนทนากลุม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและเอกสารที่เกีย่วของ พรอม
นัดหมายจัดสนทนากลุม  

 4.  ผูวิจัยทําการสนทนากลุมและเก็บขอมูลกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติ เพื่อการตรวจสอบสมมติฐานการวจิัยไว ดังนี ้

 1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ(percentage) 
 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2  โดยใชคาเฉลี่ย (Χ )  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการตอบแบบสอบถามและนําผลไปเทียบกับเกณฑตามแนวคดิของ  
เบสท  (Best 1979 : 19)    ซ่ึงแบงออกเปน  5  ชวง  มีรายละเอียด ดังนี ้

คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
      ขนาดเล็ก อยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
                                              ขนาดเล็ก อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
                                              ขนาดเล็ก อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
                                              ขนาดเล็ก อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
                                              ขนาดเล็ก อยูในระดับมากทีสุ่ด 

 3.  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1  และตอนที่ 2   วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป    SPSS ( Statistical Package for the Soial Sciences )     

 4. ขอมูลจากคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็กใชการวิเคราะหเนื้อหา(content analysis)และขอมูลจากการสนทนากลุม 
(focus group discussion) 
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สรุป 

 
การวิจยัคร้ังนี้ เปนการวจิัยเชงิพรรณนา (descriptive research)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและแนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2  กลุมตัวอยางทีใ่ช
ในการวิจัย  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   จํานวน 28 
โรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษา  28  คน ครูวิชาการ  28  คน และครูผูสอน 56  คน เปนผูให
ขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ผูวิจยัพัฒนา
จากแบบสอบถาม ของ สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6  และการ
สนทนากลุม (focus group discussion) สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) 
และคารอยละ(percentage) คาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห
เนื้อหา(content analysis) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2 ”  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางดาํเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2    ผูวิจยันําขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการและครูผูปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชัน้
ที่ 2  จํานวน 112 คน ซ่ึงไดรับแบบสอบถามคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะห
และเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  สถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษานครปฐม เขต 2     
ตอนที่ 3  แนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดจาการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 28 โรงเรียน รวม 112 คน แยกพิจารณา
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดย
ใชความถี่ (frequency) และคารอยละ(percentage) 
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ตารางที่  4  คาความถี่ และรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อายุ  
ประสบการณในการทํางานและตําแหนง 

 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
42  
70 

 
37.50 
62.50 

รวม 112 100.00 
อายุ 
  25 – 35 ป 
  36 – 45 ป 
  46 – 55 ป 
  56 ปขึ้นไป 

 
10 
31 
64 
7 

 
8.90 

27.70 
57.10 
6.30 

รวม 112 100.00 
ประสบการณในการทํางาน 
  1 – 5 ป 
  6 – 10 ป 
  11 – 20 ป 
  21 ปขึ้นไป 

 
27 
21 
26 
38 

 
24.10 
18.80 
23.20 
33.90 

รวม 112 100.00 
ตําแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา   
ครูวิชาการ 
ครูผูปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 
1 ครูผูปฏิบัติการสอนชวงชัน้
ที่ 2 

 
28 
28 
28 
28 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 112 100.00 
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 จากตารางที่ 4  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 70 คน คิด
เปนรอยละ 62.50  รองลงมาเปนเพศชาย จาํนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 37.50   อายุ 46 – 55 ป มาก
ที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 57.10 รองลงมาอายุ 36 – 45 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 
27.70 อายุ 25 – 35 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.90 นอยที่สุดอายุ 56 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 2.70 ประสบการณในการทํางาน 21 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
33.90 รองลงมาประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 24.10 
ประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 23.20 และนอยที่สุด 
ประสบการณในการทํางาน 6 – 10 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.80 ตําแหนง ผูบริหาร
สถานศึกษา  ครูวิชาการ ครูผูปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 1 และครูผูปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 2 จํานวน  
28 คนเทากัน  คิดเปนรอยละ 25.00 

 
 ตอนที่ 2 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทราบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจยัวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 

        ( n = 28 )  

ขอ
ที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 3.79 0.39 มาก 

2. การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 3.93 0.40 มาก 

3. การกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3.85 0.36 มาก 

4. การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 3.76 0.43 มาก 

5. การนิเทศ กํากบั ติดตาม และประเมินผล 3.84 0.53 มาก 

6. สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.66 0.55 มาก 

7. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 3.77 0.47 มาก 

รวม 3.80 0.42 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2  พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (Χ = 3.80 , 
S.D. = 0.42)    โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
(Χ  = 3.93 , S.D. = 0.40 ) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา (Χ = 3.85 , S.D. = 0.36 ) การนเิทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล (Χ  = 3.84 , S.D. = 
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0.53 ) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา (Χ = 3.79 , S.D. = 0.39 ) การปรับปรงุและพัฒนา
กระบวนการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา (Χ  = 3.77 , S.D. = 0.47 ) การดําเนินการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา (Χ  = 3.76 , S.D. = 0.43 ) และดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษามคีาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด (Χ  = 3.66 , S.D. = 0.55 )  

 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  
       ( n = 28 ) 

ขอ
ที่ 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 
(Χ  ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1. โรงเรียนสรางความตระหนกัในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ใหแก ผูบริหาร ครู และนักเรยีน   4.18 0.65 มาก 

2. โรงเรียนสรางความตระหนกัใหเห็นความสําคัญในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหแก ผูปกครอง และชุมชน  3.95 0.67 มาก 

3. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา 3.79 0.74 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา มคีวามรู  ความเขาใจ และ
สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา 3.28 0.89 ปาน

กลาง 
5. คณะกรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  และ

คณะกรรมการกลุมสาระมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา 

3.64 0.71 มาก 

6. จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
เพียงพอแกการนําไปใชจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษา 3.78 0.71 มาก 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

ขอ
ที่ 

ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

7. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษามีความสอดคลองกับสภาพ
ของสถานศึกษา 3.88 0.65 มาก 

8. ประชาสัมพันธใหผูบริหาร ครู นักเรียน รับทราบการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3.95 0.70 มาก 

9. เผยแพรประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน รับทราบ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3.74 0.70 มาก 

รวม 3.79 0.39 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดบัมาก (Χ = 3.79 , S.D. = 0.39)    เมื่อพิจารณารายขอ พบวาสวนใหญอยูในระดับ
มาก โดย โรงเรียนสรางความตระหนกัในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหแก ผูบริหาร ครู และ
นักเรียนมีคาเฉลี่ยมากสุด  (Χ  = 4.18 , S.D. = 0.65) รองลงมาคือ โรงเรียนสรางความตระหนกัให
เห็นความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหแก ผูปกครอง และชุมชน(Χ  = 3.95 , S.D. = 
0.67)  สวนคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู  ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ = 3.28 , S.D. = 0.89 )  
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานการจดัทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
       ( n = 28 ) 

ขอที่ ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

10. ผูบริหาร ครู นักเรียน มีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน  ภารกิจ เปาหมายการจัดการศึกษา และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงคของผูเรียน 

4.18 0.69 มาก 

11. ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  
ภารกิจเปาหมายการจัดการศกึษาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน 

3.57 0.84 มาก 

12. วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายการจัดการศึกษา และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงคของผูเรียน สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

3.97 0.69 มาก 

13. นําขอมูลสารสนเทศใชในการวางแผนจดัทําหลักสูตร
สถานศึกษา 3.89 0.68 มาก 

14. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 4.04 0.62 มาก 

15. หลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้นมีการจดัสัดสวน
เวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4.21 0.68 มาก 

16. หลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น มีการจัดสาระการ
เรียนรูที่มุงเนนตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4.10 0.68 มาก 

17. คําอธิบายรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูทัง้พื้นฐาน
และสาระการเรียนรูเพิ่มเติมมีความชัดเจน 3.99 0.73 มาก 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

ขอ
ที่ 

ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

18. คําอธิบายรายวิชามีการกําหนดสาระการเรยีนรูสอดคลอง
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4.11 0.66 มาก 

19. จัดทําหนวยการเรียนรูโดยการบูรณาการระหวางกลุม
สาระการเรียนรู 3.69 0.91 มาก 

20. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการจดัสวนเวลาเรียนตาม
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3.99 0.70 มาก 

21. การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความถนัดความสนใจของผูเรียน 3.88 0.68 มาก 

22. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาเปนรายปหรือรายภาค และ 
รายหนวยการเรียนรูเพื่อกําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู 3.87 0.67 มาก 

23. จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน โดยมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางกลุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 3.93 0.67 มาก 

24. มีแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ทุกคนเขารวมกิจกรรมไดเหมาะสมกับวยั  วุฒิภาวะและ
ความแตกตางระหวางบุคคล 

3.84 0.71 มาก 

รวม 3.93 0.40 มาก 

 
 จากตารางที่ 7  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2 ดานการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาพบวาโดยภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก (Χ = 3.73 , S.D. = 0.40)    โดยหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้นมีการ
จัดสัดสวนเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  = 
4.21 , S.D. = 0.68) รองลงมือคือ ผูบริหาร ครู นักเรียน มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกจิ 
เปาหมายการจดัการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และผูปกครอง ชุมชน มีสวน
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รวมในการกําหนด วิสัยทัศน  ภารกิจเปาหมายการจัดการศึกษา (Χ = 4.18 , S.D. = 0.69 ) และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงคของผูเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  (Χ = 3.57 , S.D. = 0.84 )  
 

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานการกาํหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
       ( n =  28 ) 

ขอ
ที่ ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

คาเฉลี่ย 
(Χ  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

25. จัดทําเอกสาร/หลักฐาน เพื่อสรางความเขาใจเกีย่วกับ
การจัดกจิกรรมการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

3.94 0.73 มาก 

26. จัดทําสาระการเรียนรูของกลุมสาระและหรือรายวิชา
ที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียน 

3.81 0.72 มาก 

27. จัดทํากิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูที่หลากหลาย  
สอดคลองกับ ความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียน 

3.81 0.67 มาก 

28. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  คิด  
และ สรุปเปนความรูและแนวคิดดวยตนเอง 3.87 0.59 มาก 

29. สอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพที่
ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได 

3.86 0.63 มาก 

30. จัดระบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 3.92 0.61 มาก 
31. ปฏิบัติตามระเบียบการเทยีบโอนผลการเรียนของ

กระทรวงศกึษาธิการ 3.75 0.92 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

ขอ
ที่ 

ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

32. จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนและกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3.92 0.71 มาก 

33. จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจและสามารถทําหนาที่แนะแนว
ใหกับผูเรียน 

3.87 0.71 มาก 

34. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมและตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา 3.89 0.67 มาก 

35. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 3.85 0.78 มาก 

36. สรางเครือขายการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.54 0.74 มาก 
37. จัดใหมีส่ือการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพียงพอตามความเหมาะสมของผูเรียน 3.87 0.59 มาก 

38. จัดแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาใหหลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและชมุชน 3.80 0.63 มาก 

39. สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 3.99 0.66 มาก 
40. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชัน้เรียน 3.98 0.65 มาก 
41. จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 3.87 0.72 มาก 

รวม 3.85 0.36 มาก 

 
 จากตารางที่ 8  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2  ดานการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 3.85 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
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โดย สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยมากสุด   (Χ  = 3.99 , S.D. = 0.66) 
รองลงมาคือ สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชัน้เรียน (Χ  = 3.98 , S.D. = 0.65) และสราง
เครือขายการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ = 3.54 , S.D. = 0.74 ) 
 
ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานการดาํเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
       ( n = 28 ) 

ขอ
ที่ 

ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 
(Χ  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

42. ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน ตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ 3.77 0.65 มาก 

43. ประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชระบบ 
การมีสวนรวม          3.76 0.67 มาก 

44. สถานศึกษารายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ของสถานศึกษาตอชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนประจําทกุปการศึกษา 

3.69 0.73 มาก 

45. สถานศึกษามกีารเตรียมการดานการใชหลักสูตร
สถานศึกษาเพือ่การรองรับการประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก 

3.84 0.67 มาก 

รวม 3.76 0.43 มาก 

 
 จากตารางที่ 9  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2  ดานการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาพบวาโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก (Χ = 3.76 , S.D. = 0.43)    เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย 
สถานศึกษามกีารเตรียมการดานการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  (Χ  = 3.84 , S.D. = 0.67) และรองลงมา คือดําเนินการใช
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หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ (Χ  = 3.77 , 
S.D. = 0.65) และสถานศึกษารายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาตอชุมชนและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของเปนประจําทุกปการศกึษา มีคาเฉลี่ยนอยสุด (Χ = 3.69 , S.D. = 0.73 )  
 
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานการนเิทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
       ( n = 28 ) 

ขอ
ที่ ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

คาเฉลี่ย 
(Χ  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

46. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
โดยใหทุกฝายมีสวนรวม 3.89 0.81 มาก 

47. จัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามใน
สถานศึกษา 3.97 0.82 มาก 

48. จัดทําเอกสารหลักฐานนเิทศ กํากับ ติดตามที่เปน
ปจจุบัน 3.81 0.82 มาก 

49. จัดทํารายงานการนิเทศ กํากบั ติดตามและ
ประเมินผล 3.79 0.77 มาก 

50. จัดระบบการนเิทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 
3.80 .78 มาก 

รวม 3.84 0.53 มาก 

  
 จากตารางที ่ 10  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.84 , S.D. = 0.53)    เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอโดย จัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามในสถานศึกษา   (Χ  = 3.97 , S.D. = 0.82) 
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มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  และจัดทํารายงานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด  (Χ = 3.79 , S.D. = 0.77 )  
 
ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
       ( n = 28 ) 

ขอ
ที่ ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

คาเฉลี่ย 
(Χ  ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

51. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษาตอผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา 3.69 0.76 มาก 

52. ดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
ทุกภาคเรียน 3.66 0.86 มาก 

รวม 3.66 0.55 มาก 

  
 จากตารางที ่ 11  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.66 , S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
อยูในระดับมากทั้ง 2 ขอโดย จดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอ   
ผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา  (Χ  = 3.69 , S.D. = 0.76) มีคาเฉลี่ยสูงกวา การดําเนินการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาทกุภาคเรียน  (Χ = 3.66 , S.D. = 0.86 )  
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

 จําแนกเปนรายขอดานการปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารหลักสูตรและ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

       ( n = 28 ) 

ขอ
ที่ 

ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 
(Χ  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

53. นําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.81 0.69 มาก 

54. นําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.81 0.67 มาก 

55. ปรับปรุงและพัฒนาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาในปตอไป 3.77 0.70 มาก 

รวม 3.77 0.47 มาก 

  
 จากตารางที ่ 12  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.77 , S.D. = 0.47)    
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดย นําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด  (Χ  = 3.81 , S.D. = 0.67)  
และปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพือ่การพัฒนาในปตอไป มคีาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด  
(Χ = 3.77 , S.D. = 0.70 )  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83

ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะจากขอคําถามปลายเปด 
ขอเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จากคําถามปลายเปด สรุปไดดังนี ้
หนวยงานตนสังกัดควรใหความสําคัญ และสนับสนุนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี ้  1) ดานการจัดสงเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ในการจัดทําและการใช
ควรใหเวลาศกึษาลวงหนาอยางเพยีงพอ  2) จัดอบรมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ใหมี
ความรูความเขาใจ และสงเสริมการมีสวนรวมใหสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาได 3) ควรสนับสนุนการจัดงบประมาณในการจัดอบรมและดําเนินงานใน
ลักษณะระบบกลุมโรงเรียนเพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหาความขาดแคลนบุคลากร หรือ
ภาระงานของโรงเรียนมาก 4) ควรมีวิทยากรในการจัดทาํสาระการเรียนรูและการนเิทศใหคําแนะนํา
การบริหารหลักสูตรของโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชและการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตร  5) ควร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชหลักสูตรสถานศึกษา การสรุปผลการใชและการพฒันาหลักสูตรป
การศึกษาละ 1 - 2 คร้ัง เพือ่ทบทวน สรางความเขาใจที่ตรงกัน และสรุปผลการใชเพื่อนําไปพัฒนา
หลักสูตรตอไป  6) ทุกโรงเรียนควรมกีารจัดทําขอมลูสารสนเทศดานความตองการของทองถ่ิน 
แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน และประสานการนําไปใชประโยชนในการบรหิารหลักสูตร  7) 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเนนบทบาทและใหความสําคัญกับการเปนผูนาํทางวิชาการและการบริหาร
หลักสูตรเปนลําดับแรก และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย  8) ระดมความรวมมือและทรัพยากรจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน
เพื่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  

 
 ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
 การวิเคราะหแนวทางการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จากการสนทนากลุม โดยมีผูรวมสนทนากลุม ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูวิชาการ จํานวน 5 คน และครูผูปฏิบัติการสอน จํานวน 5 คน 
มีผูวิจัยเปนผูดาํเนินการ  โดยสนทนากลุมในหวัขอ แนวทางการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งเจด็ดาน ผลการสนทนากลุม  ดังนี้ 
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ดานการเตรยีมความพรอมของสถานศึกษา   
ในดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้  1) ควร

จัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรยีนรู การวดัผล
และประเมนิผล  2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูเพื่อใหมีความรูความเขาใจไดฝกปฏิบัติจริงเกิด
ทักษะในการจดัทําหลักสูตร 3) ควรมีการสํารวจขอมูลสารสนเทศดานความตองการ ความจําเปน
ของทองถ่ิน โดยใหผูมีสวนเกีย่วของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษา  4) ควรมีการประสานความรวมมือเตรียมการในระบบกลุมโรงเรียนที่มบีริบทใกลเคียง
กัน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรและไดแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทําหลักสูตรรวมกัน 
และ 5) จดัสรรงบประมาณในการดําเนนิการจัดทําหลักสตูรใหเพยีงพอและทันเวลา 
ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา   

ในดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอย ควรมีการประสานความรวมมอืในระบบกลุมใหโรงเรียนที่มี
บริบทใกลเคียงกันรวมกันจดัทําสาระหลักสูตร 2) จัดบุคลากรตามความรวมมือของระบบกลุม
โรงเรียนที่มีความชํานาญในแตละกลุมสาระรวมกนัรับผิดชอบในการจดัทําสาระหลักสูตรเปนราย
กลุมสาระ จัดอบรมครูใหมีความรูความเขาใจและมีทกัษะในการจัดทําสาระหลักสูตรรายกลุมสาระ
ที่รับผิดชอบ 3) ควรมีการจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
โดยผูเกีย่วของทุกฝายมีสวนรวม 5) ควรรวมมือกันจดัทําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่สอดคลองกับ
สภาพทองถ่ิน     
ดานการวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

ในดานการวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการพฒันา ดังนี ้
1)  มกีารแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการประชุมวางแผน 
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวม   2) ควรมีวางแผนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการบูรณาการภารกิจการงานดานตาง ๆ  เพื่อใหการวางแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาชดัเจนขึ้น 
ดานการดําเนนิการใชหลักสูตร   

ในดานการดําเนินการใชหลักสูตร  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรจัดการสัมมนาครู
ใหเกดิความรูความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาในทิศทางเดียวกันอนัจะสงผลตอการนําไปใชในการ
จัดทําแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 2) ควรจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการสูแหลงเรียนรูในทองถ่ินหรือนําวิทยากรทองถ่ินเขาสูโรงเรียนเพื่อจดักระบวนการ
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เรียนรู 3) ควรจัดการประชุมคณะครูและผูมีสวนเกีย่วของทุกฝายเพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรทกุ
ภาคเรียน 
ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล   

ในดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมนิผล  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรมีการ
ประชุมคณะครูเพื่อจัดทําแผนการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล จัดทําปฏิทนิการนิเทศเพือ่ใช
เปนคูมือในการดําเนินการ  2)  ควรมีการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหคณะครูเปนกรรมการนิเทศ
กํากับติดตามและประเมนิผล 3) จดัใหมกีารนิเทศกํากับติดตามและประเมนิผลในรูปแบบที่
หลากหลายโดยเฉพาะควรเนนการมีสวนรวมเพื่อลดภาระงานของผูบริหาร 4) ควรจัดอบรมชี้แจง
สรางความตระหนกัถึงความสําคัญของการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลและการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ดานการสรปุผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   

ในดานการสรุปผลการดําเนนิการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  มีแนวทางการพฒันา 
ดังนี้ 1) ควรจัดอบรมครูเพือ่สรางความตระหนกัถึงความสําคัญและใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกบั
การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ฝายในการสรปุผลการดําเนนิการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ดานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 

ในดานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  มี
แนวทางการพฒันา ดังนี้ 1) จัดอบรมครูใหความรูความเขาใจในการปรับปรุงและพฒันาการบริหาร
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 2) จัดประชุมคณะครูและผูเกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบรหิารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  2) แนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนขนาดเล็กสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
โดยมี ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  1 คน  ครูวิชาการ  จํานวน  1  คน  ครูผูสอนชวงชั้นที่ 1 และ
ชวงชั้นที่ 2  จํานวน  2  คน  รวมโรงเรียนละ  4  คน  เปนผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น  112 
คน   ไดรับคืนครบถวน  จํานวน 112 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงเปน 2 
ประเภท คือ 1) เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
2) การสนทนากลุม(focus group)เพื่อหาแนวทางดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเดือน 
กันยายน ถึง ตุลาคม 2549   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี (frequency) และคารอย
ละ(percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย  ได ดังนี้ 
  1.  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2  พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เรียงตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้ การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ
ดานการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา    ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล    ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา    ดานการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา    ดานการดําเนินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
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 2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2  สรุปได ดังนี้  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ควรจัดเตรียม
เอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ   จัดอบรมครูใหมีความรูความเขาใจเกิดทักษะในการจัดทํา
หลักสูตร  สํารวจขอมูลสารสนเทศความตองการ ของทองถ่ิน โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา   และ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ใหเพียงพอและทันเวลา  ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  ควรมีการประสานความรวมมือ
โรงเรียนใกลเคียง  จัดบุคลากรที่มีความชํานาญในแตละกลุมสาระรวมกันรับผิดชอบและรวมมือ 
จัดทําสาระหลักสูตรและจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  ดานการ
วางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  มีการแตงตั้งคณะกรรมการและดําเนินการประชุม
วางแผน การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม  ดานการดําเนินการใชหลักสูตร   
ควรจัดสัมมนาครูใหเกิดความรูความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาในทิศทางเดียวกัน จะสงผลตอการ
นําไปใชในการจัดทําแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตร  และ
ประเมินผลการใชหลักสูตรทุกภาคเรียน  ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล   ควรมีการ
ประชุมคณะครูเพื่อจัดทําแผนการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล จัดทําปฏิทินการนิเทศ    
แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหคณะครูเปนกรรมการนิเทศกํากับติดตาม    ดานการสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัดอบรมครูสรางความตระหนักถึงความสําคัญและให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมการมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตร  จัดประชุมคณะครูและผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อ 
การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  
 1.  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2  อยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  มีความตระหนักและดําเนินการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารหลักสูตรที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว
โดยเครงครัดและตอเนื่อง และคณะครูมีเจตคติที่ดีกับการมีสวนรวมในการวางแผนหลักสูตรและ
นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน    สอดคลองกับแนวคิดของ ธํารง  ชูทัพ 

87 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

88

 

และ บัญชา  อ๋ึงสกุล  ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร มีความคิดเห็นวา  การบริหารหลักสูตร 
ผูบริหารจะตองเขาใจหลักสูตรและสงเสริมใหครูผูสอนมีความเขาใจตรงกัน กระตุนใหครูทํา
แผนการสอน  คูมือครู สนับสนุนใหมีการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนเนนกระบวนการยดึหลัก
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  เนนคุณภาพความรูความสามารถที่มีตอเด็กเปนเปาหมาย มีระบบติดตามผล
การปฏิบัติ  ตรวจสอบ และนําแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และมีการนิเทศ ภายในเพื่อปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และตามที่ ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล และคณะ  ที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไววา การบริหารหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม  ขึ้นอยูกับปจจัยการ
บริหารการจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบนั่นเอง  
 เมื่อพิจารณารายดานการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
เพราะ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็กไดศึกษาและดําเนินการตามกรอบ
แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดให
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปหลักสูตร เนนงานวิชาการและผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ กรมวิชาการ   ซ่ึงไดติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา   การดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนใหญจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยคณะครูในโรงเรียน  มีการ
จัดสาระการเรียนรู จัดทําผลการเรียนรู การวัดและประเมินผล  หนวยการเรียนรู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   รวมกําหนดวิสัยทัศน  
คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระ รวมจัดทํา  กลุมสาระการเรียนรู  คุณลักษณะที่พึงประสงค
โครงสรางของหลักสูตร  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบและสอดสองความ
ประพฤติของนักเรียน  รวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  จัดหาเงินทุน และสนับสนุนดานวัสดุ
อุปกรณอาคารสถานที่และส่ิงกอสรางตาง ๆ 
 สําหรับการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
เนื่องจาก  ผูบริหารสถานศึกษาและครู ไมใหความสําคัญกับการสรุปผลการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา และขาดการมีสวนรวมและการประสานงานที่ดีในการสรุปผลการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดีและมีขั้นตอนที่ยุงยาก ครูมีภาระงานมาก
ทําใหละเลยภาระงานในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ยูเนสโก (UNESCO )  ไดวิจัยเร่ือง ปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศในทวีป
เอเซีย ไดแก   อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ   อินเดีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนสและศรีลังกา  ผลการวิจัย
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พบวา ปญหาการใชหลักสูตรเปนปญหาที่เกี่ยวของกับการขาดการประสานงานที่ดีระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารระดับตางๆ ไมใหความสนใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขาดการติดตามการใชหลักสูตรของครู  หลักสูตรขาดประสิทธิภาพ 
ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัย ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ   ประการสุดทาย
คือ  ศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการนํา หลักสูตรไปใช 
 
 2.  แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ควรจัดเตรียมเอกสารประกอบ
หลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล   จัดอบรม
ครูและประชุมเชิงปฏิบัติการใหมีความรูความเขาใจเกิดทักษะในการจัดทําหลักสูตร  ควรมีการ
สํารวจขอมูลสารสนเทศความตองการ ความจําเปนของทองถ่ิน โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายได
เขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา   ควรมีการประสานความรวมมือเตรียมการ
ในระบบกลุมโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อแกปญหาบุคลากรไดกระจายความรับผิดชอบการ
จัดทําหลักสูตร และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหเพียงพอและทันเวลา 
เนื่องจากการดําเนินการในดานการเตรียมความพรอมในดานความรูความเขาใจของผูมีสวน
เกี่ยวของ ในการมีสวนรวมสํารวจขอมูลสารสนเทศความตองการ ความจําเปนของทองถ่ิน ที่สําคัญ
เบื้องตนในการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรมวิชาการ  ซ่ึงไดติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา   การ
เตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตร  โรงเรียนสวนใหญไดดําเนินการแลวไดแก การแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ประชุมชี้แจง  อบรม/พัฒนา  บุคลากร การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระ การศึกษาดูงาน  การประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน 
ชุมชนรับทราบโดยการประชุมชี้แจง  แจกเอกสาร  ติดปายโปสเตอร  แจงผานนักเรียน  มีการจัดทํา
และนําขอมูลสนเทศมาใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก และสอดคลองกับที่สํานกั
พัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 11  ไดศึกษาสภาพการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ใน
พื้นที่เขตการศึกษา 11  ผลการวิจัยสรุปไดวา  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง
การใชหลักสูตรสถานศึกษา เขตการศึกษา 11  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  โดยรวม  
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พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาลักษณะการดําเนินการเปนรายดาน  
พบวา  ดานการเตรียมความพรอมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

 ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  ควรมีการประสานความรวมมือใน
ระบบกลุมใหโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกันรวมกันจัดทําสาระหลักสูตร จัดบุคลากรตามความ
รวมมือของระบบกลุมโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกันที่มีความชํานาญแตละกลุมสาระรวมกัน
รับผิดชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรเปนรายกลุมสาระ จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ
เกิดทักษะในการจัดทําสาระหลักสูตรรายกลุมสาระที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดทําสาระการเรียนรู
ทองถ่ินโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย ควร
รวมมือกันจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  เนื่องจากโรงเรียนขนาด
เล็กมีบุคลากรนอยทําใหมีภาระงานในการจัดทําหลักสูตรมาก และบุคลากรมีความชํานาญไมครบ
ทุกกลุมสาระ  สอดคลองกับที่สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 11  ได
ศึกษาสภาพการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในพื้นที่เขตการศึกษา 11  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรสถานศึกษา เขตการศึกษา 11  ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู  พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามลําดับของ
คาเฉลี่ย พบวาดานการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาไดแก  ดานการ
จัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนการใชหลักสูตร ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  
ดานการปรับปรุง พัฒนา และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล ตามลําดับ และพบวาไมมี
ดานใดดําเนินการอยูในระดับนอย  สําหรับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือ  ระยะเวลาเตรียมการ
นอยเกินไป  ขาดแคลนบุคลากร  งบประมาณมีจํากัด  ครูไมไดเขารับการอบรมทุกคน  วัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรมีไมเพียงพอ  การนิเทศจากหนวยงานตนสังกัดหรือผูเชี่ยวชาญมี
นอย  ไมตอเนื่องสม่ําเสมอ  ชุมชนยังมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานอย  การวัดผล
ประเมินผลในชั้นเรียนยังมีรูปแบบไมชัดเจน    

ดานการวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการประชุมวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดย
เนนการมีสวนรวม  ควรมีวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยการบูรณาการภารกิจการ
งานดานตาง ๆ เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  เนื่องจากผูมีสวนเกี่ยวของขาดความรู
ความเขาใจและละเลยการมีสวนรวมซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชหลักสูตร    
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กาเลน โรสส  (Glenn Ross)  ไดศึกษาถึงความเขมแข็งและความ
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ออนแอของการพัฒนาหลักสูตร ดานการวางแผน เร่ืองเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร ผลการวิจัย
พบวา นักพัฒนาหลักสูตรตองการใหมีความสัมพันธอันดีกับทองถ่ิน เนนความสําคัญเรื่อง
กระบวนการเรียนรู การวางแผนหลักสูตรและเทคนิคการประเมินหลักสูตร     

ดานการดําเนินการใชหลักสูตร   ควรจัดสัมมนาครูใหเกิดความรูความเขาใจหลักสูตร
สถานศึกษาในทิศทางเดียวกันอันจะสงผลตอการนําไปใชในการจัดทําแผนการสอนและจัดการ
เรียนการสอนไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตร  ควรจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ินหรือนําวิทยากรทองถ่ินเขาสูโรงเรียน  ควรจัดการประชุมคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายเพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรทุกภาคเรียน เนื่องจากผูมีสวนเกี่ยวของขาดความรูความเขาใจ
และละเลยการมีสวนรวม สอดคลองกับงานงานวิจัยของ  แอทโจแนน  (Atjonen)  ที่ไดศึกษาเรื่อง 
หลักสูตรทองถ่ินเครื่องมือการบริหารและพัฒนาครูในระบบโรงเรียน :  ประสบการณและความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  มีการศึกษาบทบาทของหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนที่
กําลังพัฒนา  โดยออกแบบพัฒนาและสนับสนุนหลักสูตรทองถ่ิน  การประเมินผลจากผูบริหาร  
พบวา  โรงเรียนรับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไป  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรชา  
ผลกระทบที่สําคัญคือ  ครูผูเชี่ยวชาญการสอนไมสามารถออกแบบหลักสูตรได  ผูจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ินมีหลักการสอนสอดคลองกับหลักสูตรใหม ผูมีสวนรวมอออกแบบใชแรงจูงใจในการ
สนับสนุนและกําหนดงานปญหาหลักที่พบคือ  การขาดแหลงออกแบบหลักสูตร   

ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล   ควรมีการประชุมคณะครูเพื่อจัดทํา
แผนการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล จัดทําปฏิทินการนิเทศเพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินการ  
ควรมีการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหคณะครูเปนกรรมการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล   
จัดใหมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายโดยเฉพาะควรเนนการมี
สวนรวมเพื่อลดภาระงานของผูบริหาร  อบรมชี้แจงสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการ
นิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย เนื่องจากการนิเทศ
กํากับติดตามผลและประเมินผลเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ที่จะตองดําเนินการสรางความรู
ความเขาใจใหแกคณะครูและรวมกันวางแผนการนิเทศ กําหนดบทบาทหนาที่ใหเกิดการมีสวนรวม
ในการนิเทศกํากับติดตามผลและประเมินผล สัมพันธกับแนวคิดของ ฟรานเซท (Franseth) ซ่ึงได
เสนอแนะถึง หลักการนิเทศโดยเนนในดานบทบาทของผูนํากลุม ไววา การนิเทศจะใหผลอยาง
สูงสุดในการปรับปรุงการเรียนการสอนก็ตอเมื่อการนิเทศนั้น ไดใหความสําคัญแกวิธีการแกปญหา
อยางมีเหตุผลและตั้งอยูบนจุดมุงหมายที่แนนอนที่ไดพิจารณาตกลง รวมกันโดยคณะครูและ
ศึกษานิเทศก การนิเทศการศึกษาจะมีความหมายสําหรับครูก็ตอเมื่อการนิเทศนั้นแสดงใหเห็นเปน
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ส่ิงที่เกี่ยวของ และมีผลตอผูรับการนิเทศโดยตรง การนิเทศการศึกษาที่ดีจะตองสรางบรรยากาศที่
เปนกันเอง  ยั่วยุและสรางความเขาใจอันดีตอกันในการชวยเหลือครูและจะตองทําใหครูรูสึกวาจะ
ชวยใหเขาพบวิธีที่ดีกวาในการทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการนิเทศการศึกษาจะใหไดผลควรใช
วิธีการวิทยาศาสตรในการแกปญหาและชวยใหผูรวมงานไดศึกษาปญหาตลอดรายละเอียดตาง ๆ 
เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานเสียกอนและกิจกรรมการนิเทศที่ผูบริหารสามารถกระทําไดนั้นมีหลาย
ประการ  ผูบริหารอาจจะเลือกจัดใหเหมาะสมกับการแกปญหากิจกรรมของการนิเทศภายใน  ไดแก  
การประชุม  การฝกอบรม  การประชุมปฏิบัติการ  การจัดปายนิเทศ  การจัดมุมหนังสือ  การให
คําปรึกษาแนะนํา  การสาธิตการสอน  การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น  การจัดนิทรรศการ  การศึกษาดู
งาน  การสัมภาษณ  การสังเกตการสอนใหศึกษาเอกสาร  ตํารา   การสนทนาทางวิชาการ   เปนตน       
ผูที่ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน   โดยปกติถือวาเปนหนาที่หลักของผูบริหารโรงเรียน    แตถา
โรงเรียนมีบุคลากรมากขึ้น  ผูบริหารโรงเรียนอาจจัดใหมีผูรับผิดชอบในการนิเทศเพื่อชวยเหลือใน
การนิเทศอีกสวนหนึ่งหรืออาจดําเนินการจัดใหครูไดนิเทศกันเอง ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผู
กระตุนและจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และแนวคิดของ ใจทิพย เชื้อรัต
นพงษ  เกี่ยวกับ ปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร ซ่ึงสรุปได  ดังนี้ คือ ปญหาดานครูขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับตัวหลักสูตร และขาดหลักสูตรกับเอกสารประกอบหลักสูตร  ไมเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ไมมีเวลาศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรกอนสอน  ไม
สนใจจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนที่สอน  ไมมี
รูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน จํานวนครูที่สอนวิชาที่ตองการทักษะ 
และความสามารถเฉพาะทางไมเพียงพอ ปญหาดานผูบริหารโรงเรียนมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตรนอย ทําใหไมสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไดดีเทาที่ควร ขาดความรู
ความสามารถในการนิเทศ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชหลักสูตรแกครู และ/หรือนิเทศไมทั่วถึง
และไมตอเนื่อง สวนปญหาดานศึกษานิเทศก นิเทศการใชหลักสูตรในโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึง 
ศึกษานิเทศกไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยางถองแท และไมมีความรูความสามารถใน
การนิเทศและใหคําแนะนําแกครูไดดีเทาที่ควร  

ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัดอบรมครูสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญ และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายในการสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนและคณะครูไมมีความรูความ
เขาใจและประสบการณเพียงพอในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึง
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สอดคลองกับแนวคิดของ กรมวิชาการ  ไดกลาวถึง การสรุปผลการดําเนินงานในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาไวดังนี้ คือ ตองมีการรายงานตอผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา และมีการ
ประเมินผลการใชหลักสูตร และแนวคิดของ สุนีย  ภูพันธ  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการ
ประเมินผลหลักสูตรไว ดังนี้คือ เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรนั้นโดยดูวา  หลักสูตรที่จัดทําขึ้นนั้น  
สามารถสนองวัตถุประสงคที่หลักสูตรตองการหรือไม  สนองความตองการของผูเรียนและสังคม
อยางไร  เพื่ออธิบายและพิจารณาวา  ลักษณะสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรในแงตาง ๆ  เชน  
หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  การเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน 
และการวัดผล  สอดคลองตองกันหรือไม หรือสนองความตองการหรือไม  เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมี
คุณภาพดีหรือไม  เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการนําไปใช มีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไข
อะไรบาง  เพื่อตัดสินวาการบริหารงานดานวิชาการ และการบริหารงานดานหลักสูตรเปนไปตามที่
ถูกตองหรือไม  เพื่อหาแนวทางแกไขระบบบริหารหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชใหมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตาง ๆ ในหลักสูตร เพื่อชวยในการตัดสินวาควรใช
หลักสูตรตอไป หรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อยกเลิกการใชหลักสูตร 

 ดานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัด
อบรมครูใหความรูความเขาใจในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา   ควรกําหนดและจัดประชุมสัมมนาคณะครูและผูเกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา  เนื่องจากผูบริหาร
และคณะครูขาดความรูและความมั่นใจในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา ทําใหละเลยการดําเนินการภารกิจที่สําคัญในดานนี้  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ แอน เทเบอรก เอส  (Ann Teberg S)   ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาและปฏิรูป
หลักสูตร พบวา ครูระบุความตองการในการวางแผน การแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับการ
สอน งบประมาณ  การยอมรับจากผูบริหาร และตองการขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธดานการสอนและการ
ประเมินในชั้นเรียน 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 
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 1.  จากการวิจัยพบวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา  ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
เพราะ  ผูบริหารสถานศึกษาและครู ไมใหความสําคัญและขาดการมีสวนรวมและการประสานงาน
ที่ดีในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดีและมี
ขั้นตอนที่ยุงยาก  ครูมีภาระงานมากทําใหละเลยภาระงานในการสรุปผลการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัดอบรมครูสรางความตระหนักถึงความสําคัญและใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝายในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายและแนวคิดของ กรมวิชาการ  ในการสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา  คือ ตองมีการรายงานตอผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา และมีการประเมินผลการ
ใชหลักสูตรใหตรงตามจุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสูตร 
 2.  จากการวิจัยพบวา แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  
ควรจัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ    จัดอบรมครูและประชุมเชิงปฏิบัติการใหมีความรู
ความเขาใจเกิดทักษะในการจัดทําหลักสูตร  ควรมีการสํารวจขอมูลสารสนเทศความตองการ ความ
จําเปนของทองถ่ิน โดยใหผูมีความเกี่ยวของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษา   ควรมีการประสานความรวมมือเตรียมการในระบบกลุมโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกัน 
เพื่อแกปญหาบุคลากรไดกระจายความรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตร และจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหเพียงพอและทันเวลา เพราะการดําเนินการในดานการเตรียมความ
พรอมเปนดานที่สําคัญเบื้องตนในการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  ควรมีการประสานความรวมมือใน
ระบบกลุมใหโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกันรวมกันจัดทําสาระหลักสูตร จัดบุคลากรตามความ
รวมมือของระบบกลุมโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกันที่มีความชํานาญแตละกลุมสาระรวมกัน
รับผิดชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรเปนรายกลุมสาระ จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ
เกิดทักษะในการจัดทําสาระหลักสูตรรายกลุมสาระที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดทําสาระการเรียนรู
ทองถ่ินโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย ควร
รวมมือกันจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  เนื่องจากโรงเรียนขนาด
เล็กมีบุคลากรนอยทําใหมีภาระงานในการจัดทําหลักสูตรมาก และบุคลากรมีความชํานาญไมครบ
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ทุกกลุมสาระ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความรวมมือในการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาให
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากร  ดานการวาง
แผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาและดําเนินการประชุมวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม  
ควรมีวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยการบูรณาการภารกิจการงานดานตาง ๆ  เพื่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความรูความเขาใจและมีสวนรวม
ในการวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ดาน
การดําเนินการใชหลักสูตร   ควรจัดสัมมนาครูใหเกิดความรูความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาใน
ทิศทางเดียวกันอันจะสงผลตอการนําไปใชในการจัดทําแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนได
ตรงตามเปาหมายของหลักสูตร  ควรจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูแหลงเรียนรูในทองถ่ินหรือนํา
วิทยากรทองถ่ินเขาสูโรงเรียน  ควรจัดการประชุมคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อ
ประเมินผลการใชหลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความรูความเขาใจและมีสวน
รวมในการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร  ดานการนเิทศกํากับติดตามและประเมินผล   ควรมีการประชุมคณะครูเพื่อจัดทําแผนการ
นิเทศกํากับติดตามและประเมินผล จัดทําปฏิทินการนิเทศเพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินการ  ควรมี
การแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหคณะครูเปนกรรมการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล   จัดให
มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายโดยเฉพาะควรเนนการมีสวนรวม
เพื่อลดภาระงานของผูบริหาร  อบรมชี้แจงสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศกํากับ
ติดตามและประเมินผล  และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิด
ความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัดอบรมครูสรางความตระหนักถึงความสําคัญ และสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝายในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากผูมีสวน
เกี่ยวของขาดความรูความเขาใจและละเลยการมีสวนรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวคิด
ของ กรมวิชาการ  ในการสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  คือ ตองมีการ
รายงานตอผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา และมีการประเมินผลการใชหลักสูตรใหตรงตาม
จุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสูตร  ดานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา   ควรจัดอบรมครูใหความรูความเขาใจในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
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หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา   ควรกําหนดและจัดประชุมสัมมนาคณะครูและผูเกี่ยวของทุก
ฝายในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาเปนประจําทุกป
การศึกษา  เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่นๆ  
 2.  ควรมีการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจการใชหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 
ของครูและผูมีสวนเกี่ยวของ 
 3.  ควรมีการวิจัยพฤติกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ของผูมี
สวนเกี่ยวของสงผลตอการดําเนินการใชหลักสูตร  
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แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรสถานศกึษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 

 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการรวบรวมขอมูลการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก    เพื่อทราบถึงสภาพปจจบุันและแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและนําขอมลูไปใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      จึงขอใหผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดตอบคําถามแบบสอบถามนี้ตามสภาพที่ปรากฏจริง 

ผูตอบแบบสอบถาม  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ  ครูผูสอน ชวงชั้นที่ 1 และ
ชวงชั้นที่ 2 

แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน   ขอความกรุณาใหผูตอบแบบสอบถาม  ตอบแบบสอบถาม
ครบทั้ง 2 ตอน 

ตอนที่  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และขอเสนอแนะ 
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ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 
คําชี้แจง ใหกรอกขอมลูลงในชองวางและกาเครื่องหมาย  / ใน ชอง             

หนาขอความที่เปนความจรงิ 
 
1. ช่ือสถานศึกษา…………………….………อําเภอ……...……………….จังหวดั นครปฐม 
2. ผูตอบแบบสอบถาม   

2.1 ตําแหนงหนาที่        
ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูวิชาการ 
ครูผูสอน  
 ชวงชั้นที่  1 
 ชวงชั้นที่  2 

2.2 เพศ  
ชาย   
หญิง 

2.3 อายุ 
 25 – 35 ป 
 36 – 45 ป 
 46 – 55 ป 
 56 ป ขึ้นไป 

2.4 ประสบการณการทํางานในโรงเรียนปจจบุัน 
1 – 5 ป 

  6 – 10 ป 
 11 – 20 ป 
 21 ปขึ้นไป 
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ตอนที่  2 การบริหารหลักสูตรสถานศกึษา – ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
คําชี้แจง       

1.   ใหกาเครื่องหมาย   /   ในชองระดับการปฏิบัติ ของ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
       และตอบคําถามปลายเปดดานขอเสนอแนะในตอนทายของแตละขั้นตอน 
      ของ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพที่ปรากฏจริงในสถานศึกษาของทาน  
2.    ระดับการปฏิบัติของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  แบงออกเปน  5  ระดับ คือ 

ระดับ   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
ระดับ   2  หมายถึง  มกีารปฏิบัติอยูในระดับนอย  
ระดับ   3  หมายถึง  มกีารปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
ระดับ   4  หมายถึง  มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก  
ระดับ   5  หมายถึง  มกีารปฏิบัติอยูในระดับมากทีสุ่ด 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
1. 

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
โรงเรียนสรางความตระหนกัในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ใหแก ผูบริหาร ครู และนักเรยีน   

     

2. โรงเรียนสรางความตระหนกัใหเห็นความสําคัญในการจดัทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหแก ผูปกครอง และชุมชน  

     

3. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถนํา
ความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     

4. คณะกรรมการสถานศึกษา มคีวามรู  ความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปใชในการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     

5. คณะกรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  และ
คณะกรรมการกลุมสาระมีความรู ความเขาใจ และสามารถนํา
ความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     

6. จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
เพียงพอแกการนําไปใชจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษา 

     

7. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษามีความสอดคลองกับสภาพของ
สถานศึกษา 

     

8. ประชาสัมพันธใหผูบริหาร ครู นักเรียน รับทราบการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

9. เผยแพรประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน รับทราบการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     

 
ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษากอนจัดทําหลักสูตรในโรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
10. 

การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผูบริหาร ครู นักเรียน มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  
ภารกิจ เปาหมายการจัดการศกึษา และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน 

     

11. ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ
เปาหมายการจดัการศึกษาและคุณลักษณะอนัพึงประสงคของ
ผูเรียน 

     

12. วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน สอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน 

     

13. นําขอมูลสารสนเทศใชในการวางแผนจดัทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

14. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 

     

15. หลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้นมีการจดัสัดสวนเวลาเรียน
ตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

16. หลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น มีการจัดสาระการเรยีนรูที่
มุงเนนตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

17. คําอธิบายรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูทัง้พื้นฐานและสาระ
การเรียนรูเพิ่มเติมมีความชัดเจน 

     

18. คําอธิบายรายวิชามีการกําหนดสาระการเรยีนรูสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

     

19. จัดทําหนวยการเรียนรูโดยการบูรณาการระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู 

     

20. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการจดัสวนเวลาเรียนตามโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

21. การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนมีความหลากหลายสอดคลองกับ
ความถนัดความสนใจของผูเรียน 

     

22. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาเปนรายปหรือรายภาค และ 
รายหนวยการเรียนรูเพื่อกําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู 

     

23. จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง
กลุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 

     

24. มีแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนทุก
คนเขารวมกิจกรรมไดเหมาะสมกับวยั  วฒุิภาวะและความ
แตกตางระหวางบุคคล 

     

 
ขอเสนอแนะในการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
25. 

การกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดทําเอกสาร/หลักฐาน  เพื่อสรางความเขาใจเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 

     

26. จัดทําสาระการเรียนรูของกลุมสาระและหรือรายวิชาที่
สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถ 
ของผูเรียน 

     

27. จัดทํากิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูที่หลากหลาย  
สอดคลองกับ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
ผูเรียน 

     

28. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  คิด  และ สรุป
เปนความรูและแนวคิดดวยตนเอง 

     

29. สอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถ
ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและ
ตรวจสอบได 

     

30. จัดระบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง      

31. ปฏิบัติตามระเบียบการเทยีบโอนผลการเรียนของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

     

32. จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนและกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

33. จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู ความ
เขาใจและสามารถทําหนาที่แนะแนวใหกับผูเรียน 

     

34. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา 

     

35. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา      
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

36. สรางเครือขายการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา      

37. จัดใหมีส่ือการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพียงพอตามความเหมาะสมของผูเรียน 

     

38. จัดแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาใหหลากหลายเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาและชุมชน 

     

39. สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู      

40. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชัน้เรียน      

41. จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง      

 
ขอเสนอแนะในการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
42. 

การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน ตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ 

     

43. ประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชระบบ 
การมีสวนรวม          

     

44. สถานศึกษารายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาตอชุมชนและหนวยงานที่เกีย่วของเปนประจํา 
ทุกปการศึกษา 

     

45. สถานศึกษามกีารเตรียมการดานการใชหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก 

     

 
ขอเสนอแนะในการดําเนนิการใชหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
46. 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยให 
ทุกฝายมีสวนรวม 

     

47. จัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามในสถานศึกษา      

48. จัดทําเอกสารหลักฐานนเิทศ กํากับ ติดตามที่เปนปจจุบนั      

49. จัดทํารายงานการนิเทศ กํากบั ติดตามและประเมินผล      

50. จัดระบบการนเิทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล      

 
ขอเสนอแนะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
51. 

สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษาตอผูที่เกี่ยวของและชุมชนเปนประจํา 
 

     

52. ดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
ทุกภาคเรียน 

     

 
ขอเสนอแนะในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอที่ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 4 3 2 1 

 
 

53. 

การปรับปรงุและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร 
และหลักสูตรสถานศึกษา 
นําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา 

     

54. นําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

55. ปรับปรุงและพัฒนาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาในปตอไป 

     

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบรหิารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนของทาน 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 

 ( ขอขอบพระคุณทุกทาน ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

130

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ   นายเอนก    อัคคีเดช 
ที่อยูปจจุบนั  20/1  หมู 5   ตาํบลสามงาม   อําเภอดอนตูม   จังหวดันครปฐม   73150 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ(ฉินเกตุออนอุทิศ)  บานเขื่อนขันธพัฒนา 
    หมู 9  ตําบลตลาดจินดา   อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม  73110 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2520  จบชั้นประถมศึกษาปที่ 7  โรงเรียนสหบํารุงวิทยา  อําเภอดอนตูม 
   จังหวดันครปฐม   
พ.ศ.  2523  จบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  โรงเรียนคงทองวิทยา  อําเภอดอนตูม   

 จังหวดันครปฐม 
พ.ศ.  2525  จบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  โรงเรียนบํารุงวิทยา  อําเภอเมือง    

 จังหวดันครปฐม 
พ.ศ.  2529  จบปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา   

วิทยาลัยครูนครปฐม    อําเภอเมือง   จังหวดันครปฐม 
พ.ศ.  2545  ศึกษาตอปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  จังหวัดนครปฐม 
 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.  2529  อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนบานหนองไกตอ  อําเภอเลาขวัญ   

จังหวดักาญจนบุรี 
พ.ศ. 2535  อาจารย 1 ระดับ 4  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล  อําเภอกําแพงแสน   
   จังหวดันครปฐม  
พ.ศ. 2539  ผูชวยอาจารยใหญ  โรงเรียนวัดลําเหย   อําเภอดอนตูม  จงัหวัดนครปฐม  
พ.ศ.  2542  ผูชวยผูอํานวยการ  โรงเรียนวัดลําเหย   อําเภอดอนตูม  จงัหวัดนครปฐม  
พ.ศ.  2544   ครูใหญ  โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ(ฉินเกตุออนอุทิศ)  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ.  2548 – ปจจุบัน ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ(ฉินเกตุออนอุทิศ)  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History



