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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  3) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร   4) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน ในเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวนประชากร  คือ ผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูจาก 20 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 347 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าประกอบด้วยค าถาม 36 ข้อ วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปจ านวน 347 ฉบับ ได้รับคืน 347 ฉบับ
คิดเป็น 100 % วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพในการสร ้ างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ใน เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้  ด้านการวางแผน 
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า  ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร  ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่าย  ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร พบว่า  2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ้คณะกรรมการสถานศึกษา  และครูเกี่ยวกับสภาพการ
สร้างหลักสูตรสถานศ ้ึกษา้พบว่าทุกด านไม่แตกต่างกัน  3) แนวทางการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง กับสถานศึกษา  ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู เรียน  โครงสร้า งหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น สัดส่วน                  

     ฆ 
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เวลาเรียน ผลการเรียนที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้  การวัดผลและ
ประเมินผล บริหาร จัดการงบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  4) พบว่าปัญหาคือ ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความสนใจในการก าหนดนโยบายในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท า
แผนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ล่วงหน้า และจัดประชุมชี้แจง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท าแผนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   และการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา   
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to 1. study the state of  curriculum development 

approach for Bangkok Metropolitan’s school curriculum in Ladkrabang District. 2. compare 
opinions about  school curriculum development in practice. 3. study curriculum development 
approach for Bangkok Metropolitan’s school curriculum in Ladkrabang District. 4. study 
problems and suggestions of curriculum development approach for Bangkok Metropolitan’s 
school curriculum in Ladkrabang District of 20 schools. 347 samples were studied. Rational- 
scale questionnaire comprises 36 items to analyze level of opinions difference. The researcher 
distributed and returned 347 copies of questionnaire which was 100%. The obtained data were 
analyzed by SPSS for mean, standard deviation. 

The results of the study were as following 
1. The state of  curriculum development approach for Bangkok Metropolitan’s school 

curriculum in Ladkrabang District was high in overall respectively as following (1) planning            
(2) leader’s vision (3) well understanding among staff (4) curriculum development approach and 
use (5) curriculum development follow-up and monitor (6) participation of community and 
network (7) resources for curriculum development. 

2. It was found from comparing administrators’, school committee’ and teachers’ 
opinions about school curriculum development in practice that every aspect was no different. 

3. The curriculum development approach for Bangkok Metropolitan’s school 
curriculum in Ladkrabang District composed of analysis of school data, prescription of vision, 
mission, target of education management,  desirable characteristics of learners, school curriculum 
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for each interval, proportion of learning time, anticipation of learning results and learning feature 
of each academic year and semester, course description covering major contents , learning units 
standardization for each group of subjects,  learning management plan, learner development 
activities, instructional media, buildings, equipments and teachers simulating to school 
curriculum.  

4. Problems of curriculum development approach for Bangkok Metropolitan’s school 
curriculum in Ladkrabang District were leaders’ visions and suggestions were that the 
administrators should concern about designation of curriculum development policy and plan in 
advance and that set the meeting to inform and exchange related ideas and opinions in order to 
design plans for curriculum development approach and improvement being designated in the 
school strategy. 
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 บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ในกระแสโลกาภิวัตน์ สภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทาง ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยี  และวิทยาการ  ที่มีความพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
โลกให้มนุษย์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ปกครอง  ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษา  ได้จัดเวทีพบปะกันอย่างกว้างขวางทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศเพื่อค้นหาค าตอบว่าการจัดการศึกษาในทศวรรษต่อไปจะไปในทิศทางใด
โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีศักยภาพที่จะสามารถ
กอบกู้วิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและสามารถอยู่ในสังคมโลกได้
อย่างปกติสุข (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543: 1) 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3)                
ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ  และ                     
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช,  2550: 23-24) ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับ ต้องจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เน้นความรู้คู่คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึงว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญและตัวจักรที่จะก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่ส าคัญที่สุดก็คือ หลักสูตร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  (วัชรี     
บรูณสิงห์, 2544: 19) 

หลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543 : 14) นอกจากนี้แล้วต้องเปลี่ยนหลักสูตรที่มีความตายตัว ไม่ทัน
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กับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ของโลก  ให้เป็นหลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตาม
ความจ าเป็นไปสู่ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา โดยออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น
และความพร้อมของสถานศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงจากการ
ปฏิบัติ ตลอดจนประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ (ชัยอนันต์  สมุทรวณิช, 2544: 3) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับดังกล่าวข้างต้นคือ
หลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นในส่วนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาท าสาระให้สอดคล้อง
กับชุมชน  สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติรวมถึงจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายโดยค านึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล (กรมวิชาการ, 2545: 1)  

ด้วยเหตุนี้ท าให้สถานศึกษา ต้องจัดท าหลักสูตรที่มีส่วนสาระส่วนหน่ึงเป็นสาระ
แกนกลางและอีกส่วนหน่ึงเป็นสาระที่เกี่ยวกับชุมชน สังคม ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตร
ในสถานศึกษา โดยมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา (กรมวิชาการ, 2542: 2) 

ด้วยเหตุที่สถานศึกษายังไม่เคยด าเนินการจัดท าหลักสูตรด้วยตนเองมาก่อนเป็นผลท า
ให้หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นนั้นยังไม่ได้คุณภาพ  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายที่ส่งเสริมให้สถานศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดท าหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโครงการทดลองรูปแบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรายชื่อต้ังแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้น (ถวัลย์  มาศจรัส, 2545: 18) 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2545 จ านวน 13 โรงเรียนโดยได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนน าร่อง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองมะขามเทศ ส านักงาน
เขตประเวศ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวก็จะเป็นแกนน าในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (โสภณ        
ค านึงเนตร,  2548: 55) เน่ืองจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก การมีโรงเรียนน า
ร่องเพียง 1 โรงเรียนจึงไม่เพียงพอที่จะสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ทั้งหมด ท าให้ประสบ
ปัญหาในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และรับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียน
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ในสังกัดทั้งหมด 435 โรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร กระจาย
อยู่ตามพื้นที่ส านักงานเขตทั้งหมด 50 เขต  (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2548 : 10) ซึ่งผู้วิจัยมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในส านักงานเขตลาดกระบัง
ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 20 โรงเรียนว่ามีแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรุงปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันให้สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  อีกทั้งได้พัฒนาและปรังปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง
กับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรสถานศึกษาในอนาคตอันใกล้   
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง                  

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
1.2.4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                     

เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ศึกษาดังนี้ 

1.3.1  ขอบเขตเนื้อหา 
ขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน              

เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
1) ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า   
2) ด้านการวางแผน  
3) ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร   
4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย  

DPU



4 
 

 

5) ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร 
6) ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร 
7) ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  

 1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาคร้ังนี้ ใช้เคร่ืองมือในการจัดเก็บรวมรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์

สถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และ
แบบสอบถามสถานศึกษาในเขตลาดกระบังเกี่ยวกับสภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

 1.  ประชากรของสถานศึกษาเพื่อศึกษาตัวอย่างที่ดีในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
จากสถานศึกษา 2 แห่ง โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้ 

1)   ผู้บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาละ  2   รวม 4 คน 
2)   หัวหน้าหมวด 8 กลุ่มสาระ สถานศึกษาละ 8 คน รวม 16 คน 
3)   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาละ 2 คน รวม 4 คน 

2.  สถานศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาใน
เขตลาดกระบังจ านวน 18  แห่ง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวนกลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้ 

 1)   ผู้บริหารสถานศึกษา  รวม 40 คน 
 2)   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาละ 5 คน รวม 90 คน 
 3)   ครู รวม 217 คน 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม  อบรม  
สัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้ังอยู่ในเขตลาดกระบัง  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
และสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ่ืนๆได้  นอกจากนี้ผลการศึกษาสามารถใช้เป็น
แนวทางส าหรับโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
1.5 นิยามศัพท ์ 

หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง มวลประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่โรงเรียนจัดท าขึ้น และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในโรงเรียนนั้น 
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แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง  รูปแบบวิธีการสร้างหลักสูตรของ
โรงเรียนที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน      
พ.ศ. 2551 

สภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะการสร้างหลักสูตรของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่พิจารณาด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า ด้านการวางแผน ด้านการสร้างความเข้าใจ
แก่บุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย  ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร 
และด้านการติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือรักษาการในต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนในส านักงานเขต
ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 
ได้แก่ 

1) ผู้แทนผู้ปกครอง  หมายถึง  ผู้แทนของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ปกครองตามทะเบียน   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น  จ านวนไม่เกินสองคน 

2) ผู้แทนครู  หมายถึง  ผู้แทนของข้าราชการครูผู้ปฏิบัติการสอนและผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษานั้น จ านวนไม่เกินสองคน 

3) ผู้แทนองค์กรเอกชน หมายถึง ผู้แทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน
หรือกลุ่มบุคคลในรูปอ่ืนใดที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และมีที่ตั้งอยู่ในเขต
บริการของสถานศึกษานั้น จ านวนไม่เกินสองคน 

4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้แทนเทศบาล องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  จ านวนไม่เกินสอง
คน 

5) ผู้แทนศิษย์เก่า  หมายถึง  ผู้แทนของสมาคมศิษย์เก่า  ชมรมศิษย์เก่า  หรือบุคคลที่
เคยศึกษาจากสถานศึกษานั้น จ านวนไม่เกินสองคน 

6) ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  ผู้น าทางศาสนาผู้ทรงภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น          
ข้าราชการบ านาญ  ข้าราชการอ่ืนนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ใน
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หน่วยงานอื่นของรัฐ เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของ
สถานศึกษานั้น จ านวนไม่เกินสี่คน 

ครู หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร DPU
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  

เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน  เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาใน
เขตอ่ืนๆได้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางประกอบการด าเนินการวิจัยที่
ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระต่างๆให้มากที่สุด  ซึ่งจะปรากฏว่ามีแนวคิด  หลักการ และทฤษฎี
รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ผู้วิจัยได้เรียบเรียง สรุป และน าเสนอ ดังนี้   

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตร 
2.3 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4 แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
2.5 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2.7 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2.8 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ใน

สถานศึกษา 
2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       2.9.1  งานวิจัยภายในประเทศ  
       2.9.2  งานวิจัยต่างประเทศ  

 
 

 

DPU



8 
 

2.1   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1.1  ความจ าเป็นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา  อันเนื่องมาจากปัญหาทาง
การศึกษาของประเทศไทยที่ก าลังประสบอยู่ในขั้นวิกฤต ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น  สมรรถนะ
และศักยภาพในการแข่งขันของคนไทยด้อยกว่าในหลายประเทศ ปัญหาสังคม ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบความอ่อนแอของระบบการเมือง
การปกครอง  ที่ส าคัญยิ่งไปกว่าเหตุผลที่กล่าวมาแล้วคือ  ระบบการศึกษาไทยยังมีข้อจ ากัดและ
ข้อด้อยอยู่มาก ท าให้ไม่มีบทบาทและพลังที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
คนไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคสารสนเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
บนฐานของความรู้ ดังนั้นการลงทุนเพื่อการศึกษาที่ผ่านมาจึงยังไม่คุ้มค่า อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุผลดังนี ้

1. ความล้มเหลวของการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตสาธารณะมี
ศักยภาพพอในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้ 

1) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนออกจากระบ บ
โรงเรียนโดยไม่จบชั้นประถมศึกษาประมาณร้อยละ 15 หรือประมาณ 4 แสนคน ทั้งๆที่เป็น
การศึกษาภาคบังคับ กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลด้อยโอกาสทางการศึกษาเพราะความยากจนและ
อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารและผู้พิการ 
 2) ผู้ส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนความรู้ที่ได้รับตลอดการศึกษาและยัง
ขาดความสามารถในด้านการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการพูดและการเขียน 
 3)  การบริหารจัดการ เป็นอีกปัญหาหนึ่ง เพราะการศึกษาไทยมีการบริหารแบบ
รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางท าให้การบริหารขาดการมีส่วนร่วม ขาดเอกภาพด้านนโยบาย และ
ขาดการประสานงานด้านนโยบาย 
 4) ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพราะการศึกษาของไทยถูกมองว่าเป็น
หน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการจัดการของสถานศึกษา ผู้บริหารและครู ท าให้การศึกษาไทยไม่ค่อยมี
บทบาทกับวิถีชีวิต ขาดการตรวจสอบท าให้การจัดการศึกษาขาดคุณภาพ 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศ
ไทยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมากขึ้นท าให้สินค้า

DPU



9 
 

ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นสินค้าหลักที่ท ารายได้ให้กับประเทศ  ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของ
ประเทศและรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเจริญที่ไม่ยั่งยืน เมื่อสภาพการณ์ของโลก
และเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรง 

3. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเป็นอันมากและแผ่กระจายไปทั่วไม่จ ากัดขอบเขตท าให้เกิดผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยมากขึ้นจากเดิม 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มีเจตนาให้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคน คุ้มครองสิทธิ สร้างความเสมอภาค ให้โอกาสคนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  และให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล               
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม  การสืบสานวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 3)        

จากปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย
อย่างมีทิศทางมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นการศึกษามีศักยภาพและมีพลังเพียงพอในการท าหน้าที่ใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในสังคมด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้
และภูมิปัญญาให้แก่สังคมเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.1.2   แนวนโยบายและหลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  49  

ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในการจัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก   
การอบรม  การสืบสานวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้าง        
องค์ความรู้จากสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต และได้ให้ความหมายของ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง การศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2545  ได้น าสนอหลักการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นกัน โดยในหมวด  3 ระบบการศึกษา  มาตรา 15  
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่วนการจัดการศึกษาในระบบนั้นมีการแบ่งออกเป็นสองระดับคือ  การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย  การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อย
กว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา  และมีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี  โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่าง
เข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบไล่ได้ชั้นปีที่เก้า
ของการศึกษาภาคบังคับ    

ส าหรับภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายงาน
ไว้ 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณและการเงิน และงานบริหารทั่วไป  โดยงาน
วิชาการจัดเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย                      
งานหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอน งานนิเทศการศึกษา งานจัดแหล่งการเรียนรู้ งานสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา และอ่ืนๆ ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ฯลฯ คือกรอบแนวทางที่สถานศึกษาด าเนินการตามหลักสูตร ทั้งหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
2.2  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตร 

หลักสูตรมีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติที่จะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่อการด ารงชีวิตรวมทั้ง
เป็นแนวทางในการให้การศึกษา ความรู้ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การปลูกฝังเจตคติหรือค่านิยม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา  ฉะนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างถูกต้องและสามารถน า
ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและสัมฤทธิ์ผล 

2.2.1  ความหมายของหลักสูตร 
ค าว่าหลักสูตร( Curriculum)มีความหมายได้หลายความหมายสามารถจัดเป็นกลุ่ม

ใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวัง (Intended) กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง  (Actualized) และกลุ่มที่มองหลักสูตรครอบคลุมทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา  กลุ่มที่มอง
หลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวังได้แก่กลุ่มที่ให้ความหมายว่าหลักสูตรคือ  วิชาและเนื้อหาวิชา  
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หลักสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา  หลักสูตรเป็นเอกสาร  และหลักสูตรเป็นแม่บท ส่วนกลุ่มที่มอง
ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ ประสบการณ์  ดังเขียนเป็นแผนภาพดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546: 7) 

 

 
                            

 
 

จากแผนภาพดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่  
1. หลักสูตรแม่บท  คือ  ข้อก าหนด  แนวทาง  จุดหมาย โครงสร้างเนื้อหาสาระ  และ

กิจกรรมที่ก าหนดให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตาม ผู้ก าหนดหลักสูตร คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เอกสารประกอบหลักสูตรและวัสดุการเรียน  สื่อการสอนต่างๆ เช่น  คู่มือครู   

แผนการสอน  หนังสือเรียน  ต ารา  อุปกรณ์การสอน  แบบฟอร์มต่างๆ  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้จัดท าโดย
นักวิชาการหลายระดับ เช่น กรมวิชาการ  เขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัด  อ าเภอ  และแม้แต่โรงเรียน
เอกชนก็ท าขึ้นเพียงแต่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่บทและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน   

3. กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบัติ เช่น การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิชาการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล   

ภิญโญ สาธร (2516) กล่าวว่า หลักสูตร คือ บรรดาประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้แก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ปรารถนา 

สวัสดิ์  จงกล (2539) กล่าวว่า หลักสูตร คือ ข้อก าหนดซึ่งระบุจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
เน้ือหาสาระ และเกณฑ์การใช้หลักสูตร ซึ่งจัดให้นักเรียนเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้เจตคติ ทักษะและ
พฤติกรรมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มที่มองหลักสูตรว่า 
เป็นสิ่งที่คาดหวัง 

กลุ่มที่มองหลักสูตรว่า 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง             

 

 

หลักสูตรคือวิชาและเนื้อหาวิชา 
     หลักสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา 
     หลักสูตรเป็นเอกสาร 
     หลักสูตรเป็นแม่บท 

 

 

หลักสูตรคือประสบการณ์ 
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ธ ารง  บัวศรี (2542) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้นเพื่อแสดง
จุดหมายการจัดเน้ือหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

กรมวิชาการ (2542) ได้ก าหนดความหมายของ หลักสูตรว่าหมายถึง มวลประสบการณ์
ต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ไปในทิศทางที่เหมาะสม 

วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537) ให้ความหมายของ หลักสูตรว่า หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้ง
ปวงที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานความเป็นชาติไทยและมาตรฐาน
ที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการ 

กาญจนา  คุณารักษ์ (2540)  กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง โครงการ หรือแผนงาน อัน
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวัสดุต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
อันที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมตามศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง 

เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ ( Saylor and Alexander,1974) กล่าวว่า หลักสูตร คือบรรดา
ความพยายามทั้งหลายของโรงเรียน ในการที่จะส่งผลให้เกิดผลของการเรียนที่โรงเรียนพึง
ปรารถนา ทั้งในสภาพการณ์ภายใน ตลอดจนภายนอกโรงเรียน 

โบแชมพ์ (Beauchamp,1981: 61-62) กล่าวว่า หลักสูตรมีความหมาย 3 สถานะ 
1. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตศาสตร์สาขาวิชาหนึ่ง 
2. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตเกี่ยวกับการเรียนที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ 
3. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

ชูศรี  สุวรรณโชติ (2544) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียน รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่ครูก าหนดไว้ให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดหมาย
ที่ตั้งไว้  

เทื้อน  ทองแก้ว (2546) กล่าว่า หลักสูตรหมายถึง การวางแผน หรือการออกแบบ
หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                                                              

จากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า หลักสูตรมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่
เอกสาร แนวทางการจัดการศึกษาแต่ละระดับช่วงชั้น ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาระวิชา ขอบข่ายของ
เน้ือหา โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรวมถึงมวลประสบการณ์ต่างๆที่
ทางโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

DPU



13 
 

2.2.2  ความส าคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรมีความส าคัญต่อการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทั้งนี้

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนในแต่ละวัยแต่ละระดับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร 
สันต์  ธรรมบ ารุง(2527 ก: 152) สรุปความส าคัญของหลักสูตรไว้ 9 ประการ คือ 

1.  หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานของครู เพราะว่าหลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย
เน้ือหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล 

2.  หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอนอันเป็นส่วนรวมของประเทศ เพื่อ
น าไปสู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาชาติ 

3.  หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นธรรมนูญในการจัดการศึกษาเพื่อให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัติตาม 

4.  หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาในระดับต่างๆ 

5.  หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา 
6.  หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการ

ของเด็กตามจุดมุ่งหมายการศึกษา 
7.  หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดรูปร่างของสังคมในอนาคต 
8.  หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนาก าลังคนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
9.  หลักสูตรเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ 

ธ ารง  บัวศรี(2542ข : 9-10) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นหัวใจของการศึกษา เป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างไร และสามารถให้ความรู้ 
เสริมสร้างทักษะ และเจตคติในด้านใดบ้าง  

2.2.3  องค์ประกอบของหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตร ได้มีผู้ให้แนวคิดไว้หลายลักษณะกล่าวคือ 
บุญมี  เณรยอด (2531) ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4ข้อ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร 
กรมวิชาการ  (2532)  ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรประถมศึกษา  และ

มัธยมศึกษาฉบับปรุง พ.ศ.2533 ประกอบด้วย  หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน                      
แนวด าเนินการและการวัดผล ประเมินผลและการติดตาม  

สงบ  ลักษณะ (2542) จ าแนกองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 5 ส่วน คือ 
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1. ผลการเรียนรู้ ซึ่งนิยมเรียกว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา หรือ สาระการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. แผนการใช้สื่อการเรียนการสอน 
5. แผนการวัดผลประเมินผล เพื่อแสดงหลักฐานการบรรลุผลการเรียนรู้ 

ทาบา (Taba, 1962) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร  ได้แก่ วัตถุประสงค์ทั่วไป
และวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา  เนื้อหาวิชาและจ านวนชั่วโมงส าหรับการสอนแต่ละวิชา  กระบวนการ
เรียนการสอนหรือการน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร  สามารถสรุปเป็น
องค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน ดังแสดงใน ภาพที่ 2.1 

 
  
                                                   วัตถุประสงค์ 
 
     เน้ือหาวิชา                               กิจกรรม 
 
    

            ประเมินผล 
  
ภาพที่ 2.1  องค์ประกอบของหลักสูตร  
ที่มา:  Taba  Hilda , 1962: 422-423 

 
2.2.4  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร เป็นการก าหนดรายละเอียดหลักสูตรต่อเน่ืองจากที่เลือกรูปแบบ
หลักสูตรแล้ว คือเป็นการก าหนดแจกแจงรายวิชา หรือกลุ่มวิชา การก าหนดเวลาเรียนตั้งแต่ต้นจน
จบหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรจึงเป็นผังโดยรวมของหลักสูตรที่เป็นข้อก าหนดหลักที่มี
ความส าคัญมาก 

ไทเลอร์ (Tyler ,1960) กล่าวว่าโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
1. จุดมุ่งหมาย(Educational Purpose) ที่โรงเรียนต้องการให้เกิดผล 
2. ประสบการณ์ (Educational Experience) เพื่อให้จุดมุ่งหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
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3. วิธีการจัดประสบการณ์ ( Organization of Educational Experience) เพื่อให้การ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการประเมิน ( Determination of  What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ 
ดังนี ้

ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสารระการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และ
ผู้เรียนต้องมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด         

ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ให้จัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
ปีละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 จ านวน 360 ชั่วโมง เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม  และสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรม                
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  รวมเวลา 6 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)  รวมเวลา 3 ปี จ านวน 45 ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-6)  รวมเวลา 3 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง  

2.2.5 รูปแบบของหลักสูตร 
หลักสูตรแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือแนวความคิด

หรือปรัชญาในการจัดการศึกษา จุดเน้นของความมุ่งหมาย เกณฑ์การเลือกเนื้อหาบรรจุในหลักสูตร 
การจัดเน้ือหาประสบการณ์การเรียนรู้ การเน้นวิธีการเรียนการสอน จุดเน้นการประเมินผลการเรียน 
จากหลักเกณฑ์ความแตกต่างของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น อาจจ าแนกรูปแบบของหลักสูตรได้ 8 
รูปแบบ (ฆนัท  ธาตุทอง, 2550: 17-19) ดังนี้  
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1.  หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา เป็นหลักสูตรดั้งเดิมหรือหลักสูตรเก่า
ที่เน้นการถ่ายทอดเน้ือหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เนื้อหาความรู้ต่างๆจะจัดเนื้อหาไว้เพื่อ
การถ่ายทอดอย่างมีระเบียบตามที่ผู้รู้ในแต่ละวิชาได้ก าหนดไว้ โดยจัดแยกออกเป็นรายวิชาย่อยๆ 
เช่น จัดเป็นวิชาอ่านเล่าเร่ือง เรียงความ หลักภาษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เขียนไทย คัดไทย           
เป็นต้น วิธีการถ่ายทอดใช้วิธีการบรรยาย  ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน นักเรียนไม่ค่อยมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น ทุกอย่างครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ทั้งสิ้น การวัดผลและประเมินผลใช้
วิธีวัดความจ าเป็นส่วนใหญ่ จัดได้ว่าหลักสูตรแบบนี้เน้นการสอนหนังสือมากกว่าสอนคน 

2.  หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา  เป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบ
รายวิชา เนื่องจากเมื่อน าหลักสูตรรายวิชาไปใช้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาแตกแยกกัน              
มากขึ้น ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เพื่อแก้ปัญหานี้จึงน าเน้ือหาวิชาต่างๆที่มีลักษณะ
คล้ายคลึง และมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน เช่น น าวิชาวรรณคดีไทยไปสัมพันธ์กับ   
วิชาศิลปะ น าวิชาวิทยาศาสตร์ไปสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรแบบนี้
ยังคงมีเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาอยู่เช่นเดิม การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้น
การสอนแบบสัมพันธ์วิชาในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกัน ท าให้ครูที่สอนวิชาต่างกันมีโอกาสวางแผน
ร่วมกัน การวัดผลจะมุ่งวัดด้านเนื้อหาวิชาและพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นส าคัญ โดยมีข้อดีคือครูมี
การวางแผนการเรียนการสอนร่วมกัน และนักเรียนจะได้รู้เน้ือหาวิชาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ต่าง ๆ แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าจัดโปรแกรมการสอนให้เน้ือหาวิชาสัมพันธ์กันท าได้ยาก การเรียนการสอน
ยังเน้นเนื้อหาวิชาเช่นเดียวกับหลักสูตรแบบรายวิชาและครูต่างหมวดวิชากันอาจมีทัศนคติต่างกัน
หรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน 

3.  หลักสูตรแบบหมวดวิชา หรือสหสัมพันธ์ หลักสูตรแบบนี้มีจุดมุ่งหมายจะ
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสาขาเดียวกัน ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างวิชามาก
ขึ้น ในลักษณะหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม หมวดวิชาคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย  วิชาเลขคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ 
เรขาคณิต ตัวอย่างหลักสูตรแบบหมวดวิชา ได้แก่ หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2503  ด้านการสอนยังยึดการบรรยาย การวัดผลจะเน้นวัดความรู้ด้านเนื้อหาวิชาและพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาเป็นส าคัญ 

4.  หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์  หลักสูตรลักษณะแบบนี้ต้องการแก้ไข
ข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชา ที่ไม่ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
หลักสูตรนี้จึงยึดเอากิจกรรม ความสนใจและประสบการณ์แวดล้อมมาเป็นแนวทางในการจัดล าดับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง โดยยึดปรัชญาพิพัฒ
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นาการเป็นแนวทางด้านการวัดผลให้ความส าคัญกับการพัฒนาตัวผู้เรียนมากกว่าปริมาณความรู้
ความจ า โดยมีข้อดี คือสนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นการเรียนอย่างมี
ความหมาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนและการแก้ปัญหาในการเรียน ผู้เรียนและ
ผู้สอนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าผู้เรียนอาจได้
เน้ือหาวิชาน้อย  เพราะเสียเวลากับการท ากิจกรรมมาก ต้องใช้สถานที่เฉพาะ อุปกรณ์ต้องพร้อม 
บางคร้ังท าไม่ได้เพราะมีงบประมาณจ ากัด 

5.  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม หลักสูตรนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญา            
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจาก
ประสบการณ์ และประสบการณ์จะท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและ
ชีวิตของเด็กเป็นหลัก เช่น การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่แวดล้อมอยู่ โดย
พยายามให้เนื้อหามีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  การ
จัดการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีบทบาทในการให้ค าแนะน า  การวัดผลประเมินผล
จะเน้นพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน และความสามารถในการปรับปรุงตนเองและสร้างสรรค์สังคม  
โดยมีข้อดี คือสนองต่อความต้องการในการด ารงชีวิตของผู้เรียนในสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  โดยที่ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าหลักสูตรขาดความสมบูรณ์ในสาระของเน้ือหา  เพราะ
เน้นความสนใจในทางปฏิบัติของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่  การผสมผสานและจัดหมวดหมู่ของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่มีวิธีการที่สมบูรณ์ ผู้เรียนจึงน าความรู้เพียงบางส่วนไปประยุกต์ใช้ได้ 
ครูที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6.  หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแบบนี้มีลักษณะการผสมผสานเนื้อหาวิชาเพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  ส่งเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน หลักสูตรประกอบด้วยสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนเป็นความรู้หลักส่วนหน่ึง  
และส่วนที่ใช้เลือกส่วนหน่ึง หลักส าคัญอยู่ที่การจัดเวลาเรียน  และการจัดเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและขณะเดียวกันเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างมีระบบ หลักสูตรแบบนี้
จะก าหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นศูนย์กลางหรือแกนวิชาอื่นๆจะสนับสนุนแกน นอกจากก าหนด
วิธีการน้ีแล้วอาจใช้ความต้องการของผู้เรียนหรือกิจกรรมในสังคมเป็นแกนก็ได้การเรียนการสอน
วิชาแกนเป็นวิชาส าคัญของหลักสูตรและจะเน้นการผสมผสานความรู้จากหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน ซึ่ง
เรียกว่า บูรณาการในการสอน (integration) หลักสูตรแบบแกนจะเป็นรากฐานของหลักสูตรแบบ
หน่วยกิต  หลักสูตรนี้จะจัดตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) โดยมี ข้อดี คือ 
มีการผสมผสานทางด้านการเรียนรู้และเนื้อหาวิชามีความเกี่ยวพันกับชีวิตและความสนใจของ

DPU



18 
 

ผู้เรียน สนองความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง สภาพการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นแกนกลาง ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทักษะพื้นฐานทางสังคม แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าการจัดการเรียนการสอนใช้งบประมาณ
มาก เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนมีการลงมือปฏิบัติมากขึ้น การสอนแบบปัญหาเป็นแกนกลาง
ยากกว่าธรรมดา  ต้องอาศัยครูที่มีความรู้ดี  มีความสามารถในการวางแผนและการเตรียมการสอน  
การสอนแบบนี้ครูต้องใช้เวลามากในการวางแผนร่วมกับครูคนอ่ืน  ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ท าให้
เกิดความยุ่งยาก ครูจึงมักแยกวิชาออกจากกัน 

7.  หลักสูตรแบบเอกัตภาพ หลักสูตรแบบนี้จัดเน้ือหาสาระของหลักสูตรไปตาม
ความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล  การจัดหลักสูตรแบบนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของครูผู้สอนที่จะวิเคราะห์ความต้องการ ระดับสติปัญญา และความสามารถของผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง จัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปของการจัดชุดการเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนา
ความสามารถของตนไปตามล าดับ มีข้อดีคือผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้
ค าแนะน าปรึกษา ผู้เรียนยึดแนวการสอนที่จัดท าไว้ โดยไม่ต้องพบผู้สอนเป็นประจ า ผู้เรียนที่มี
ความสามารถสูงสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าความสัมพันธ์ในการ
รวมกลุ่มมีน้อย ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีความซื่อสัตย์อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่                          
การแก้ปัญหาต่างๆกระท าได้น้อย และควรจะมาจากความคิดเห็นของกลุ่มมากกว่าคนเดียว 

8.  หลักสูตรบูรณาการ  เป็นการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็นรายวิชา 
โดยพยายามรวมประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยจะคัดเลือกตัดตอนมาจากหลาย 
ๆ สาขา แล้วมาจัดเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ต่อเน่ือง มีคุณค่าต่อ
การด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง การบูรณาการเนื้อหาวิชาต่า ๆ จะเน้นที่ตัวเด็กและปัญหาสังคม
เป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนจะยึดตัวผู้เรียนและสังคมเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน การวัดผลจะเน้นพัฒนาการทุกด้านโดยเฉพาะด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีข้อดีคือ ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ต่อเน่ือง มีประโยชน์โดยตรง
ต่อการด ารงชีวิตเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานกันอย่างดี สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน เนื้อหาและประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้รับการคัดเลือกมาจากสาขาวิชาต่างๆ
โดยมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนสูงสุด 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การก าหนดรูปแบบของหลักสูตรเป็นการพิจารณาเลือกและ
จัดเน้ือหาวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยหลักสูตรแต่ละ

DPU



19 
 

รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการสร้างหลักสูตรแต่
ละคร้ัง ต่างยุคต่างสมัยกัน จึงต้องค านึงถึงพื้นฐานที่แตกต่างกันด้วย 

2.2.6  ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
หลักสูตรที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 

กล่าวคือหลักสูตรที่ดีจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติได้ดีมีประสิทธิภาพ ทางด้าน
ครูสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะ
ดังที่ ฆนัท  ธาตุทอง (2550: 20-21) ได้ระบุไว้คือ  

1. หลักสูตรควรมีความคล่องตัว และสามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 

2. หลักสูตรควรเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนได้บรรลุตามความมุ่ง
หมายที่ก าหนดไว้ 

3. หลักสูตรควรได้รับการจัดท าหรือพัฒนาจากคณะบุคคลหลายฝ่าย เช่น ครู  
ผู้ปกครอง ประชาชน นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรและผู้บริหาร ให้มีส่วนร่วมและรับรู้ในการ
จัดท าหลักสูตร 

4. หลักสูตรจะต้องจัดได้ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ 
5. หลักสูตรควรจะมีกิจกรรมกระบวนการและเนื้อหาสาระของเร่ืองที่สอนบริบูรณ์

เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และพัฒนาการเรียนผู้เรียนในทุกๆด้าน 
6. หลักสูตรควรบอกแนวทางด้านสื่อการสอน  การใช้สื่อ  การวัดและประเมินผล

ไว้อย่างชัดเจน 
7. หลักสูตรควรมีลักษณะที่สนองความต้องการและความสนใจ ทั้งของนักเรียน

และสังคม 
8. หลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกงามในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริม

ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 
9. หลักสูตรควรชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ และเจตคติได้ด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
10. หลักสูตรควรจัดท ามาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น 

ข้อมูลทางด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

11.  เป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื้อหาและกิจกรรมต้องเหมาะสมกับ
ธรรมชาติ และความต้องการของผู้เรียน 

DPU



20 
 

12. เน้ือหาและประสบการณ์ต้องสอดคล้องกับสภาพการด ารงชีวิตของผู้เรียน 
ประสบการณ์ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2.7  ประเภทหลักสูตร 
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2545  

ได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ  การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจ นเพื่อการศึกษาต่อโดยให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดท า
หลักสูตรได้เอง โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษา  โดยก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่
จ าเป็นส าหรับที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ  ส่วนสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ความสามารถ  ความถนัด มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อ  ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ซึ่ง

ประกาศใช้ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293 /2551 สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และ
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้  ที่ก าหนดโดยใน
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี ้

1)  ระดับการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดระดับการศึกษา แบบ            
เป็นระบบดังนี้  

1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

2)  มาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล โดยค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังน้ี 
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(1) ภาษาไทย 
(2) คณิตศาสตร์ 
(3) วิทยาศาสตร์ 
(4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
(6) ศิลปะ 
(7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(8) ภาษาต่างประเทศ 

3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน  ได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 

(1) กิจกรรมแนะแนว 
(2) กิจกรรมนักเรียน 
(3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

4)  มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ที่เป็นข้อก าหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งก าหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2) ตัวชี้วัดชั้นปี ส าหรับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 – ม.6)   

เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับชั้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)  ยังคงใช้ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

5)  การจัดเวลาเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเวลาใน  การ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ดังนี ้

(1)  ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-3 )ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง 

DPU



22 
 

(2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดย
มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40  ชั่วโมง
ต่อภาคเรียนมีน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

(3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
โดยมีเวลาเรียนวันละ  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ 40  
ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2  โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ,2551:17-18 
 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

โครงสร้าง 

สาระการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
5. สุขศึกษา   
 และพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.ภาษาต่างประเทศ 
 

กิจกรรม
แนะแนว 

กิจกรรม
นักเรียน 

ลูกเสือ 
เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
ชุมนุม /  
ชมรม 

ระดับ 
1.ป.1-6 
2.ม.1-3 
3. ม.4-6 

ชั่วโมงต่อปี 
ระดับประถมศึกษา ไม่เกิน 1,000 ชม. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน  1,200 ชม. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน  1,200 ชม. 

 

1.  ระดับชั้นเรียน 
2.  ระดับสถานศึกษา 
3.  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.  ระดับชาต ิ

จบ ม.3 จบการศึกษาภาคบังคับ 
จบ ม.6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การจบหลักสูตร 

การวัดผลประเมินผล กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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2.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่เร่ิมสถาปนาในปี พ.ศ.  2515 

ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 องค์การคือเทศบาลนคร
หลวงและองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซึ่งองค์การทั้งสองถือก าเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2514  
จากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  24  - 25โดยเทศบาลนครหลวงยุบรวมกันและรับโอนการจัด
การศึกษาจากเทศบาลกรุงเทพและเทศบาลธนบุรี และองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็น
การยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดธนบุรี โดยทั้งสองเทศบาลรับโอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  เป็นอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด
ไว้มาตรา 29 (21)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดย
มีการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 

1.  การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา มีการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์เลี้ยงดูเด็ก  
มีส านักงานอนามัยเป็นผู้ดูแล และการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล มีส านักการศึกษาดูแล 

2.  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษา
และส านักงานเขต มีโรงเรียนจ านวน 435 โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 50 ส านักงานเขต 

3.  การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครจ านวน87โรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่ง
ส านักงานเขตเป็นผู้ดูแล 

4.  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักการแพทย์ 

5.  การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นใน
โรงเรียนอาชีพกรุงเทพมหานครและกลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านัก
พัฒนาชุมชน 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนทั้งหมด 43 5 โรงเรียนโดยมีส านัก
การศึกษาเป็นผู้ดูแล ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ 50 ส านักงานเขตเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528  และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31ตุลาคม  
2528 เร่ืองการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่                 
2  เมษายน 2530 เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2535 เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายใน
หน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
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2.3  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าว่าหลักสูตรสถานศึกษาได้มีผู้ที่ให้ค านิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
ปัญญา  แก้วกียูร และ สุภัทร  พันธ์พัฒนกุล (2545 : 26) ได้ให้ความหมายของหลักสูตร

สถานศึกษาว่า หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหรือพัฒนาขึ้นโดยจัดท า
องค์ประกอบต่างๆ  ของหลักสูตรให้เป็นไปตามขอบข่ายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วจัดท าสาระหรือรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน  
ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งความถนัด ความสนใจ ตลอดจนความสามารถของผู้เรียน  หลักสูตรของ
แต่ละโรงเรียนจึงมีส่วนที่เป็นแกนกลางเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนที่เพิ่มเติมตาม
วิสัยทัศน์และความต้องการของบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก : 5) กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแผน 
แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ                      
โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงล าดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบ
ความส าเร็จ 

สรุปได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ เกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจนมีชีวิตอยู่ใน
โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานส าคัญที่มีหน้าที่จัดการศึกษาและเป็นแหล่งของการแสวงหา

ความรู้ส าหรับผู้เรียน  ชุมชนและสังคม  จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรเป็นของตนเองเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 27 จึงได้ก าหนดให้สถานศึกษามีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางและให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ซึ่งเรียกว่า “หลักสูตรสถานศึกษา” 

หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดรวมทั้งล าดับ
ขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม  รู้จักตนเอง  มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน  ชุมชน 
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สังคม อย่างมีความสุข ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ
กระบวนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญมากที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบดังที่  
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข: 5) ได้กล่าวไว้ว่า 

1. หลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความรู้
ความสามารถ  มีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ ๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีโอกาสใช้ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร และส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น มีความมั่นใจ มีก าลังใจ
ในการเรียนรู้และเป็นบุคคลที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

2. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ  จริยธรรม สังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน  ความเชื่อ
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม  สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักคุณธรรม
และความมีอิสระของผู้เรียน มีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็น
อิสระ เข้าใจในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรม  มีความ               
เสมอภาค มีความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลง
ร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก 

3. หลักสูตรสถานศึกษา ควรเกิดจากการที่สถานศึกษาน าสภาพต่างๆที่เป็นปัญหา 
จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มาก าหนดเป็นสาระ
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ หรือรับได้ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียนโดยความร่วมมือของทุกคน
ในโรงเรียนและชุมชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

4. หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากข้อมูล
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  และชุมชนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่า เต็มตามศักยภาพ 

2.3.1  ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 

ในอดีตสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดหมายตาม วัตถุประสงค์หลักสูตรกลางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้เท่านั้นแต่ปัจจุบัน
แนวความคิด ดังกล่าวเปลี่ยนไปได้มี การกระจายอ านาจและมอบหมายให้สถานศึกษามีอ านาจ
ตัดสินใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น จึง มีผู้น าแนวความคิดนี้บรรจุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติดังใน
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มาตรา 27 ที่ว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ใน
วรรคหนึ่ง และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2544: 15) 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องจัดท า
สาระในรายละเอียดตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง และจัดท าหลักสูตรอ่ืนบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อ
สนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นบทบาทของสถานศึกษา
โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะครูจะต้อง รับผิดชอบงานทางด้านการจัดท ารายละเอียด ของหลักสูตร
ในทุกเน้ือหาสาระเพิ่มเติม เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้
มากที่สุด ประกอบกับสถานศึกษามีบุคลากรที่ มีความพร้อมที่จะก าหนด รายละเอียดสาระของ
หลักสูตรเพิ่มเติมได้เอง  (ธวัชชัย ชัยจริยฉายากุล และคณะ,2545: 3-4) 

ในการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษานั้นนอกจาก เป็นบทบาทของ บุคลากรของ
สถานศึกษา โดยตรงแล้ว สถานศึกษาอาจเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาช่วยจัดท าหลักสูตรให้แก่สถานศึกษาได้ มาช (Marsh1,1997: 8) ได้กล่าวว่า  ผู้ที่จะจัดท า
หลักสูตรให้แก่โรงเรียนมาจากหลายแหล่งจากบุคลากรในโรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มบุคคลจากกลุ่มอุตสาหกรรมและชุมชน เจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลจนถึงนักการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น 

2.3.2  องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  (กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ,2545ก: 13 -23)  หลักสูตรสถานศึกษา ควรประกอบด้วยหัวข้อส าคัญๆ ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 

1) ประวัติของโรงเรียน ประวัติที่ตั้ง ขนาด จ านวนพื้นที่ ลักษณะ การจัดตั้ง 
สถานภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาที่เปิดสอน จ านวนนักเรียน ความสามารถพิเศษ  จ านวน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกิจกรรม อัตราการย้ายเข้าออกของนักเรียน 

2) ศักยภาพของสถานศึกษา จุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนา
สถานศึกษา ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา 

3) ความต้องการของชุมชน ความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษาต่อ ความต้องการ
ของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจของชุมชน และผู้ปกครอง สภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สภาพทรัพยากร จ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
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5) แนวทางการจัดการศึกษา ทิศทาง วิสัยทัศน์ กระบวนการจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และเป้าหมายสถานศึกษา ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา 

6) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการนักเรียน จ านวน
คร้ังเข้าร่วมในรอบปี  

2.  สารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

          2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. สารสนเทศของการบริหารงานอาชีพ 
          1) หลักสูตรและการเรียนการสอน จ านวนชั้นเรียน จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน เวลา

เรียนแต่ละกลุ่มวิชา  
          2) ความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น 
          3) เทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้ 
          4) ร้อยละของรายวิชาที่ปรับสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
                      5) การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

          6) บรรยากาศการเรียนการสอน 
          7) การวัดและประเมินผลการเรียน 
              - ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน 
             - ความหลากหลายในวิธีการและการใช้เคร่ืองมือการประเมิน 
              - การมีส่วนร่วมในการวางแผนวัดและประเมินผลการเรียน 
              - การน าผลการวัดและการประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
          8) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              - การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              - ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
          1) สภาพการบริหารและการจัดการ 
              - ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ความคิด 

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ผลงาน กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ การก าหนด
ภารกิจและเป้าหมาย 
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              -  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับวิสัยทัศน์และภารกิจ  
เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รายงานผลความส าเร็จของการด าเนินการ                
ตามแผน 

              -  ภาวะผู้น าและการบริหาร ข้อมูลที่แสดงการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
รับรู้ข้อมูลและการตัดสินใจ ข้อมูลแสดงการสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ตามวาระ ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 

              -  โครงสร้างองค์กร ข้อมูลการจัดบุคลากรตามหน้าที่ การยอมรับในหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการได้รับมอบหมาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร 

2) สภาพและบรรยากาศโดยเรียนรู้ 
- การมาเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน 
- ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
- การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในโรงเรียน  
- สภาพการจัดแหล่งการเรียนรู้ 
- การใช้เทคโนโลยีในแต่ละประเภททั้งในและนอกสถานศึกษา 

                     3) ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- สัดส่วนและงบประมาณพัฒนาคุณภาพแต่ละระดับการศึกษา 
- งบประมาณการศึกษาต่อคนต่อปีแต่ละระดับการศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การใช้งบประมาณตามแผน 
- การบริหารงบประมาณ 

          4) การพัฒนาวิชาชีพ 
- ร้อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียน 
- จุดเน้นของการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการประชุมอบรม 
- ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลที่ครู ผู้เรียนได้รับ  
- ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

          5) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
- การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  
- การรับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
- การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
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2.4  แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4.1  กระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เป็นหลักสูตรแกนกลางที่เป็นกรอบ
แนวทางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาเอง ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกระบวนการดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545
ก : 30-42)  

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อมองอนาคตว่าโลกและสังคมรอบๆจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างใด และสถานศึกษาจะต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรอย่างไรจึงจะพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับยุค
สมัยซึ่งท าได้โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้เรียน ภาคธุรกิจ  
ภาครัฐในชุมชน ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือวิสัยทัศน์ที่
ปรารถนาให้สถานศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียนที่มีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ร่วมกันในการก าหนด
งานหลักที่ส าคัญ ๆ ของสถานศึกษาพร้อมด้วยเป้าหมาย แผนปฏิบัติการและติดตามผล ตลอดจน
จัดท ารายงานแจ้งสาธารณชนและส่งผลย้อนกลับให้สถานศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่ก าหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค์ เป็นการ
คิดไปข้างหน้า มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างศรัทธาและจุดประกายความคิดในสภาพการพัฒนาสูงสุด 

ภารกิจ แสดงวิธีด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และน าไปสู่การวางแผน
ปฏิบัติต่อไป 

เป้าหมาย  ก าหนดเป็นความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   สถานศึกษาต้องร่วมกับชุมชนก าหนดลักษณะอันพึง
ประสงค์  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  สถานศึกษา
สามารถก าหนดได้ตามความต้องการ โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความจ าเป็นที่จะต้องมี 
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนเพิ่มจากที่ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  

2. การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องศึกษาโครงสร้าง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลของสถานศึกษา น ามาก าหนดสาระ
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การเรียนรู้และเวลาเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย หรือจุดหมายของ
สถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระรายปีหรือรายภาค  ทั้งที่ก าหนดไว้ในลักษณะและ
เพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น มีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกภาคเรียน ก าหนดเวลาแต่ละกลุ่มสาระ หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี  หรือ
รายภาค 

3. การจัดท าสาระของหลักสูตร  ในการจัดท าสาระหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระด าเนินการ
ดังนี ้

ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มาจัดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือราย
ภาค  ที่ระบุถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน และคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจาก
การเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาคนั้น  โดยที่สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม  ได้ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 

ก าหนดเวลาและจ านวนหน่วยกิต ส าหรับสาระการเรียนรู้รายภาคทั้งสาระการเรียนรู้
พื้นฐานและสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติมขึ้น ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 
3  ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ก าหนดสาระการเรียนรู้
รายภาคและก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 
ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ส าหรับสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของสายอาชีพหรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ สาระการเรียนรู้ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ระหว่าง 
40 – 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งนี้สถานศึกษาก าหนดได้ตามความเหมาะสม
และใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน จัดท าค าอธิบายรายวิชา โดยการน าเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือ
รายภาค สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาครวมทั้งเวลา และจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดมาเขียนเป็น
ค าอธิบายรายวิชา โดยให้ประกาศด้วย ชื่อรายวิชา จ านวนเวลาหรือจ านวนหน่วยกิต มาตรฐานการ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ ซึ่งสามารถเขียนค าอธิบายรายวิชาได้หลายรูปแบบ  
ส าหรับชื่อรายวิชา  สถานศึกษาก าหนดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน              
มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชานั้น 

4. การออกแบบการเรียนรู้  
การออกแบบการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการที่

หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ความสนใจ และ
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ความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้
รูปแบบ หรือวิธีการที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบ  
บูรณาการ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ทั้งนี้ต้องพยายามน า
กระบวนการจัดการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เน้ือหาและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม 
การบูรณาการ  เป็นการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยกระบวนการ
เรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  
รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทุก
ประเภท  รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอื่นๆ เน้นสื่อที่
ผู้เรียน และผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าสื่อต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันและ
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

5. การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตาม

ศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้า
ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตาม
ความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริงเป็นการพัฒนาที่ส าคัญ สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างมี
เป้าหมาย มีรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่ง
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ผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานท า 

กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิดช่วยกัน
ท า ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้สิทธิหน้าที่ของตนเอง แบ่งตามความแตกต่างระหว่างกิจกรรมได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียนและกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

6. การก าหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การตัดสิน เอกสารหลักฐานการศึกษา 
เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งใช้เวลาประมาณ  12  ปี  ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ 2 ช่วง คือ 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มา

เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 26-28) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษา
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลา

เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ 

ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พื้นฐาน 63 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา

พื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต  
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ 

ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 39 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา
พื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต  

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

เอกสารหลักฐานการศึกษา สถานศึกษาต้องพิจารณาจัดท าเอกสารการประเมินผลการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร เช่น 
เอกสารแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาต่า งๆ 
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพเป็นรายบุคคล ระเบียนสะสมแสดงพัฒนาการด้านต่างๆและแบบ
แสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น 
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7. การพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน 
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนา

ระบบการส่งเสริมสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอ้ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ในเร่ือง
การพัฒนากระบวนการแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพและเครือข่ายวิชาการ 

8. การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น  สถานศึกษาจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุมภาระงานการ

จัดการศึกษาทุกด้าน ในขั้นน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่
สมบูรณ์ประกอบด้วย  1) วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์  3) โครงสร้าง
หลักสูตร  4) รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6) การจัดการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้  7) การวัดและประเมินผล  8) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ 
สถานศึกษาอาจก าหนดหัวข้อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2.4.2 การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก : 9) ได้กล่าวถึงการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น และสัดส่วนเวลาเรียน 
5. ก าหนดผลการเรียนที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
6. จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
7. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
8. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฃ 
9. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. ก าหนดสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
11. ก าหนดการวัดผลและประเมินผล 
12. บริหารจัดการงบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้ 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ถวัลย์  มาศจรัส (2545 : 130) ได้กล่าวถึง การจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษาว่ามี

ขั้นตอน ดังน้ี 
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1. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค 
2. ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
3. ก าหนดเวลาและหรือจ านวนหน่วยกิต 
4. จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
5. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
6. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
พะยอม  แก้วก าเนิด (2537 : 14) กล่าวถึงการจัดท าหลักสูตรที่จะให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตรจะต้องประกอบด้วยการด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดปรัชญาและอุดมการณ์ 
2. วัตถุประสงค์  นโยบายของโรงเรียน 
3. ศึกษา  ส ารวจปัญหา ความต้องการและสภาพท้องถิ่น 
4. ศึกษา ส ารวจปัญหา ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 
5. ศึกษา ส ารวจความถนัด ความสามารถเฉพาะของนักเรียน 
6. แบ่งกลุ่มนักเรียน ตามความถนัด ความสามารถ 
7. จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและส่งเสริมความสามารถของ ผู้เรียน 
8. จัดบริการแนะแนวเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสังคมท้องถิ่นของตน จะไ ด้เลือก

เรียนรายวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง 
9. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด 
10. น าทรัพยากรจากภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
11. จัดท าแผนการสอน เนื้อหา เทคนิคการสอน อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงกับชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมของตน 
12. เตรียมสถานที่  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร 
13. จัดกิจกรรมเสริม เช่น การประกวด  นิทรรศการ  การสาธิต  และจัดปัจจัยที่จะเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาที่สมบูรณ์ 
14. ติดตาม ช่วยเหลือ นิเทศ แก้ปัญหา พัฒนางาน และให้ขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน
ตามหลักสูตร 
15. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู-อาจารย์  และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางาน
หลักสูตร 
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เอกรินทร์  สี่มหาศาล (2546) กล่าวถึงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาว่าจะต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย หรือจุดหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผลิต การเลือก และการใช้สื่อการ
เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาจึงเร่ิมจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางฯ ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่น ที่ก าหนดโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าว มาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 รูปแบบขั้นตอนการสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-8 
 

สรุป การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องด าเนินการโดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ก าหนดปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดโคร งสร้างหลักสูตร  แต่
ละช่วงชั้นและจัดสัดส่วนเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรโดยยึดหลักสูตแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(มาตรฐานการเรียนรู-้โครงสร้างหลักสูตรฯ  
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-คุณลักษณะอันพึงประสงค์-สมรรถนะส าคัญ-การประเมินผล ฯลฯ)  

หลักสูตรระดับท้องถิ่น(เป้าหมายระดับท้องถิ่น ก าหนดโดย สพท.) 

หลักสูตรสถานศึกษา 
-วิสัยทัศน์ 
-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

-โครงสร้างหลักสูตร 
-ค าอธิบายรายวิชา 

-เกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และการจบหลักสูตร 

กรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ 

น าไปใช้ 
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เป็นแม่แบบในการจัดท า ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ ก าหนดสาระของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดสื่อการเรียนรู้และก าหนดการวัดผลและประเมินผล 

กรมวิชาการ (246 : บทคัดย่อ ) ได้ติดตามและประเมินผลการจัดท าหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
เตรียมความพร้อมในการจัดท าหลักสูตร  สิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ด าเนินการแล้วได้แก่การแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระ การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
รับทราบโดยการประชุมชี้แจง แจกเอกสาร ติดป้ายโปสเตอร์ แจ้งผ่านนักเรียน มีการใช้ ข้อมูลใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก ได้แก่ข้อมูลบุคลากร นักเรียน และแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับมากใน 2 อันดับแรกคือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรและการจัดสัดส่วน
เวลาเรียน และเร่ืองที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ได้แก่การใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนรู้และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนมีความพร้อมในการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับน้อย เพราะระยะเวลาในการจัดท าหลักสูตรมีน้อย  บุคลากร
มีความรู้เร่ืองหลักสูตรยังไม่ชัดเจน  ครูยังไม่มั่นใจในการจัดท าหลักสูตรที่ด าเนินการแล้วว่าถูกต้อง
หรือไม่  2) การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนใหญ่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
โดยคณะครูในโรงเรียน  มีการจัดสาระการเรียนรู้ จัดท าผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  หน่วย
การเรียนรู้ และคาดว่าหลักสูตรสถานศึกษาจะเสร็จทันเปิดภาคเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์  คณะอนุกรรมการ
ระดับกลุ่มสาระร่วมจัดท ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์โครงสร้างของหลักสูตร  
ส าหรับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและสอดส่องความประพฤติของนักเรียน 
ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จัดหาเงินทุน และสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ 3) ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน ได้แก่ ครูเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
การศึกษาไม่ชัดเจน ครูขาดความมั่นใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เวลาในการท าหลักสูตร
การศึกษาไม่เพียงพอ และบุคลากรครูมีภาระงานมาก 4) ความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สนับสนุนเอกสารหรือคู่มือในการจัดท าหลักสูตร นิเทศติดตามก ากับดูแล เป็นพี่เลี้ยงใน
การท าหลักสูตรและให้ค าแนะน าตอบข้อสงสัยและปัญหา  หน่วยงานที่ต้องการให้ช่วยเหลือ ได้แก่ 
กรมต้นสังกัด  กรมวิชาการ  มหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฎ 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ฉบับปรับปรุง ) ยังคงยึดมาตรฐานการเรียนรู้  และหลักการเดิม  แต่มี
การ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติในประเด็นส าคัญ ได้แก่  

1. ก าหนดวิสัยทัศน์หลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าวิสัยทัศน์ของหลักสูตรในระดับสถานศึกษา  แต่ขาดการก าหนด
วิสัยทัศน์ในระดับชาติ  ท าให้เป้าหมายและทิศทางของการจัดการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ  ใน
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์หลักสูตรในระดับชาติขึ้น  เพื่อให้เป็น
เป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ  

2. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน : มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญ  5 ด้าน เพื่อเป็น
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  2) การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  3) ทักษะการแก้ปัญหา  4) ทักษะชีวิต  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนต้องปลูกฝังและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะเหล่านี้ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

3. จัดท าตัวชี้วัดชั้นปี: ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดชั้นปีส าหรับการศึกษาภาคบังคับ  จาก
เดิมที่มีการก าหนดมาตรฐานช่วงชั้น แล้วให้โรงเรียนก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละปีเอง  ท า
ให้เกิดความซ้ าซ้อนและมีความแตกต่างระหว่างหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่งมาก  จึงก าหนด
ตัวชี้วัดชั้นปีจะช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพ  และมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  

4. ก าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง : แต่เดิมส่วนกลางก าหนดสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระไว้ในลักษณะของผังมโนทัศน์  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาน าไปพิจารณา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  หลายกลุ่มสาระให้ตัวอย่างเน้ือหาแน่นมาก  และมีความซ้ าซ้อนกันใน
ระหว่างชั้น  ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อสถานศึกษาน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน  การ
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางซึ่งเป็นจุดร่วมที่ผู้เรียนในทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้ ช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษา 

5. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน: ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ ส่วนกลางก าหนดเวลา
เรียนขั้นต่ าใน แต่ละปีไว้ โดยเปิดช่องให้สถานศึกษาสามารถก าหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  
ซึ่งจะช่วย  ให้ การจัดหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆ  และในกลุ่มสาระต่างๆ  
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.5 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
หลังจากที่ได้จัดท าสาระของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการตรวจสอบในแต่ละ

หัวข้อได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข: 2-12) 

2.5.1 การประเมินหลักสูตร 
ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2523 : 203) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation)  

หมายถึง การประเมินคุณค่าของหลักสูตร โดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ น ามาพิจารณา
ร่วมกัน แล้วน ามาสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่ 
อย่างไร เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

เสนีย์  พิทักษ์อรรถณพ (2524 : 5) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวน
การศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร ได้แก่ หลักการ  โครงสร้าง  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหาวิชา  กิจกรรม  สื่อการเรียนการสอน  วิธีสอน  และการวัดผล  โดยการพิจารณาว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542: 30 ) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร คือ การ
รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อน ามาเปรียบเทียบ ระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาแก้ไข 

ทาบา (Taba,1962: 310) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีความหมายครอบคลุมขอบข่าย
หลายประการ อาจเป็นการประเมินจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของหลักสูตร คุณสมบัติของบุคลากรที่
รับผิดชอบเร่ืองหลักสูตร ความสามารถของผู้เรียน ความส าคัญของรายวิชาต่างๆ ผลของการน า
หลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการเรียนต่างๆ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินหลักสูตรหมายถึง การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้ววิเคราะห์ผล เพื่อหาค าตอบให้ได้ว่าหลักสูตรที่สร้างและใช้นั้นมีความเหมาะสมกับสภาพที่เป็น
จริงในขณะนั้นหรือไม่ เพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป 
  
 

DPU



40 
 

2.5.2 ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร 
สครีฟเวน (Scriven,1991) กล่าวว่า ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร แบ่งออกเป็น  2  

ระยะคือ 
1. การประเมินความก้าวหน้าหรือการประเมินระยะสั้น ( Formative  evaluation) 

ได้แก่ การประเมินในระยะที่โครงการก าลังด าเนินอยู่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้ดี
ขึ้น เพราะการประเมินจะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับ  ( Feedback) เพื่อน ามาใช้หาจุดบกพร่อง 

2. การประเมินผลสรุป  ( Summative evaluation )หรือการประเมินระยะยาว ได้แก่ 
การประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดลง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคุณค่าของโครงการ และเพื่อ
พิจารณาน าลักษณะที่ดีของโครงการน้ันไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนต่อไป  
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

2.6.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม   
อนุภาพ  ถิรลาภ (2528: 21-22) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกิดจากพื้นฐาน  

4  ประการ คือ 
1. บุคคลหรือทุกคนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม คือ จะต้องมีศักยภาพที่จะ

เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการค้นหาความต้องการ การวางแผน การ
จัดการการบริหารองค์กรและการใช้ทรัพยากร 

2. บุคคลหรือทุกคนจะต้องมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วม 
3. บุคคลหรือทุกคนต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม ทุกคนจะต้องมีความเต็มใจ 

และเห็นประโยชน์ 
4. บุคคลหรือทุกคนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม คือ ทุกคนต้องมีโอกาสที่

จะเข้าร่วมเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ทุกคนได้ร่วมตัดสินใจ และก าหนดกิจกรรมที่ตนต้องการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนาชุมชนที่จะท าให้
ประชาชนบังเกิดความศรัทธาในตัวเอง (Self – reliance) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence) 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of belonging) ในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน
ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถและประสิทธิภาพในการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  (2537: 182 – 184) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม  
( Participation )ว่าเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ ในเร่ือง
ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร  
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การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้น บุคคลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการหรือปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อกิจกรรมและองค์การในที่สุด  ดังภาพที่ 2.4 ดังนี ้
 

การมีส่วนร่วม 
( Participation ) 

 
 

การมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Involvement  ) 

 
 

การมีความผูกพัน 
( Commitment ) 

 
ภาพที่  2.4  ผลการมีส่วนร่วมในองค์การ   
ที่มา:  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 2537:182 
 

2.6.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
กรรณิกา   ชมดี  (2524: 13) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมหลังจากได้ศึกษาวิจัย

เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสารภี ต .ท่าช้าง อ .วาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 

1) การมีส่วนร่วมประชุม 
2) การมีส่วนร่วมในการออกเงิน 
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 
5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
6) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
7) การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
8) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเร่ิม  หรือผู้เร่ิมการ 
9) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 
10) การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 
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เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ( 2525 : 11 - 13)  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบท ว่ามี 4 ขั้นตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

ยุวัฒน์   วุฒิเมธี   (2534: 12 ) กล่าวว่า หลักความร่วมมือของประชาชนที่ส าคัญยิ่ง  คือ  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างจริงจังและจริงใจ โดยเปิด
โอกาสให้มีการศึกษา(Education)การร่วมพิจารณา (Consensus) และการตัดสินใจร่วมกัน  (Consent)   
ในการแก้ปัญหาหรือการวางโครงการต่างๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็น
การให้ประชาชนได้มีสิทธิและความเสมอภาคกันในอันที่จะรับผิดชอบสังคม ประชาชนจะมีโอกาส
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ 

นรีวรรณ  พรมชุม และคณะ (2537: 7) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของกรรมการ
การศึกษาไว้เป็น 2 ด้าน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย  ได้แก่  การให้ข้อมูล  การให้ค าแนะน า และการ
ร่วมตัดสินใจ 

2) การมีส่วนร่วมในด้านปฏิบัติการเช่น แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์  ประชาสัมพันธ์
และประสานงาน 

เอกชัย  กี่สุขพันธ์  (2538: 328 – 332 )  กล่าวถึง  ระบบการมีส่วนร่วมที่เป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบันมี 3 ระบบ คือ 

1) ระบบการปรึกษาหารือ   (Consulting  management)   เป็นการบริหารแบบเปิด 

โอกาสให้ผู้บริหาร  และการประสานความร่วมมือ 
2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  (Benefits) 
3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  (Evaluation) 

เดวิสและนิวส์ตรอม (Davis and Newstrom อ้างในเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ . 2537 : 182)  
เห็นว่า  การมีส่วนร่วมเป็นความเกี่ยวข้องด้านจิตใจ  และอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของกลุ่ม
เป็นตัวกระตุ้นให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมาย  ซึ่งการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับ 

1) การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  (Involvement) 
2) การช่วยเหลือและท าประโยชน์ (Commitment) 
3) การรับผิดชอบ (Responsibility)  
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พุตตี้ (Putti อ้างใน ทัศนา  แสวงศักดิ์ . 2539: 25 – 26)  สรุปวิธีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมไว้  8  แบบ คือ 

1) การวางแผนแบบสแกนลอน  (The   Scanlon   Plan)  เป็นการท างานแบบทีม 
ระหว่างคนงานกับผู้บริหาร  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต  ค่าจ้างและผลก าไร 

2) จเคกรุ๊ฟ  (Jishu  Kanri – JK) เป็นการจัดตั้งกลุ่มอิสระเล็กๆที่มีอ านาจเด็ดขาด   
กลุ่มเหล่านี้จะพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท างานแล้วพยายามที่จะหาข้อยุติที่สร้างสรรค์ ผู้น า
กลุ่มอาจสับเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

3) การปรึกษาตามสายงานบังคับบัญชา (Consultative  hierarchy) เป็นวิธีการที่
ลูกจ้างมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเครือข่ายคณะกรรมการต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆภายใน
องค์การ 

4) ทีกรุ๊ป  (T – Group approach or sensitivity) ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร 

5) การบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับต่างๆในองค์การ (Multiple –
Management) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร 

6) คิวซีซี  (Quality control circle) เป็นการท างานของกลุ่มเล็กๆ มี 3 – 15 คน โดยมี 
วัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

7) แนวทางการใช้คณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Committee  
approach for participation)   

8) การมีส่วนร่วมและการสร้างทีม (Participation and team building) 
2.6.3 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ท าขึ้นเป็นกระบวนการ อาจแบ่งออกได้เป็นหลาย
ขั้นตอน การมีส่วนร่วมแต่ละขั้นตอนมีความส าคัญแตกต่างกัน  ตามลักษณะกิจกรรม 

ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมนี้มีผู้แบ่งไว้หลายแบบดังนี้ 
ดิเรก  ฤกษ์หร่าย (2527: 73-74)  ชี้ให้เห็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น

ขอบเขตของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 6 แบบ คือ การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนหรือ
ของกลุ่ม  การก าหนดแนวทางการด าเนินการให้บรรลุผล ในการแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมาย  การ
ระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน  การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้  การควบคุมติดตามและ
ประเมินผล  และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างยุติธรรม 
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ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ า และคณะ (2542: 77-78) เสนอว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนควร
มีส่วนร่วมครบทุกขั้นตอน  คือ  นับตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิด  การศึกษาปัญหา  ความต้องการ
วางแผนจัดท าโครงการ การปฏิบัติ จนถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.6.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม 
ชูชาติ   พ่วงสมจิตร์  (2540: 268 – 271 อ้างใน วัลลภ  บุญกิตติเจริญ,2547 : 54) ได้ท า

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร  เห็นว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
(1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะช่วยให้ชุมชนมีความพร้อมใน

การสนับสนุนโรงเรียนด้านการเงิน  เพราะเป็นย่านอุตสาหกรรมย่อมท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจดี 
(2) ลักษณะนิสัยของคนไทยช่วยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน

กล่าวคือโดยทั่วไป คนไทยมีนิสัยชอบท าบุญสุนทานไม่ค่อยจะปฏิเสธค าขอร้องของผู้อ่ืนโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่เป็นสถาบันสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี  มีความรู้ 

(3) ระบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโรงเรียน ซึ่งในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้สมัครมักจะต้องเข้าไปพบประชาชนและช่วยเหลือ
กิจกรรมของสังคม โดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนที่เป็นสถาบันหลักของชุมชน 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน 
ความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน หากโรงเรียนสร้างความศรัทธาให้กับ  

ชุมชนได้ เช่น ผลการเรียนดี นักเรียนสามารถสอบชิงทุนหรือสอบเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียงได้   
โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ ครูอาจารย์เอาใจใส่
นักเรียน  ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะท าให้ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรียน 

ชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของโรงเรียน  และต้องมีหน้าที่ต่อโรงเรียน
ความรู้สึกดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของโรงเรียนของเรา  การเป็นศิษย์เก่า  การเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม
ในการก่อตั้ง  และท านุบ ารุงโรงเรียน  การเป็นผู้ปกครองนักเรียน  ฯลฯ 

ความคาดหวังของชุมชนต่อโรงเรียน ได้แก่  ความคาดหวังว่าโรงเรียนจะสั่งสอน
บุตรหลานของเขาให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และคาดหวังให้โรงเรียนมีคุณภาพไม่เป็นรองโรงเรียนอื่น
ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน  
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3) ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
(1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและครู  ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน  ให้เกียรติและให้ก าลังใจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน  โรงเรียนมีสมาคมศิษย์เก่า
หรือสมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ 

(2) เป็นครูอยู่ในโรงเรียน  มีความสนใจและเอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอน   
(3) ปัจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เช่นโรงเรียนมีชื่อเสียงด้าน

วิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นต้น 
ปรัชญา  เวสารัชช์  ( 2528: 33-35 อ้างใน วัลลภ  บุญกิตติเจริญ,2547 :55) กล่าวถึงปัจจัย

ที่ผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  
1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล  เป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง  
2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
3) ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน 
4) รางวัลตอบแทนคือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยหวังประโยชน์ตอบแทน 
อนุภาพ   ถิรลาภ (2528: 21-26 ) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา  และพบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมมีอยู่ 4 
ประการคือ 

1) ความใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2) การค านึงถึงผลประโยชน์ในการตอบแท 
3) การยอมรับแบบอย่าง 
4) ความเชื่อถือในตัวผู้น า 
เมตต์  เมตต์การุณ์จิต  ( 2541: บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจ าโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยคือ 

1) ปัจจัยเกี่ยวกับกรรมการศึกษา  ได้แก่  การไม่มีเวลาว่าง  ไม่มีถิ่นก าเนิด หรือไม่มีที่
พักอาศัยในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่      

2) ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน  ได้แก่  ผู้บริหารขาดภาวะผู้น า  ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ธวัช  ทันโตพาส (2521: 11) ได้ศึกษาบทบาทของโรงเรียน  ชุมชน ในการพัฒนาชนบท

ในประเทศไทยเขตการศึกษา 12  พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของกรรมการโรงเรียนส่วนใหญ่
กรรมการโรงเรียนมีฐานะยากจนจึงท าให้ไม่สามารถเสียสละเวลาให้กับการท าหน้าที่เป็นกรรมการ
โรงเรียนได้อย่างเต็มที่เพราะต้องค านึงถึงปากท้องตัวเองก่อนที่จะสละเวลามาเพื่อส่วนรวม 
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ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  (2534: 69 – 70) ได้กล่าวถึง ข้อจ ากัดในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กร
ประชาชนที่ท าให้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนั้นมีสาเหตุมาจาก 

1) ผู้น าท้องถิ่นของชุมชนนั้น  ถูกก าหนดบทบาทและสร้างขึ้นโดยขบวนการทาง
ราชการจึงท าให้รู้สึกว่าเป็นคนของทางราชการมากกว่าเป็นของประชาชน  ผลงานที่เกิดจึงเป็นของ
ราชการมากกว่าของประชาชน  ผู้น าท้องถิ่นไม่สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่าง
แท้จริง 

2) ผู้น าท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหาร การจัดการค่อนข้างจ ากัดและมักถูก 
ชี้น าจากทางราชการเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้ขาดความศรัทธาจากประชาชน 

3) ผู้น าท้องถิ่น มักแสวงหาอิทธิพลใส่ตนหรือพวกของตน ซึ่งแทนที่จะพิทักษ์
ประโยชน์ของประชาชน กลับกลายเป็นผู้กดขี่และอาจเป็นเคร่ืองมือของพวกมีอิทธิพล 

4) โครงสร้างและระบบทางสังคมมีผลต่อทัศนคติ ค่านิยมของคนไทยต่อการยอมรับ
สภาพชี้น าโดยผู้น าท้องถิ่นและข้าราชการในท้องถิ่นนั้น 

สุนทร ชอบท าดี (2543: บทคัดย่อ) พบว่ากรรมการศึกษาไม่ทราบว่าการประชาสัมพันธ์
เป็นหน้าที่ของตน สาเหตุมาจากกรรมการศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนและต้องประกอบอาชีพในแต่ละวัน 

จุฬาพร  ดีสุคนธ์  (2537: 97 – 99) กล่าวว่า โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน า
ของกรรมการศึกษาได้ มีสาเหตุมาจากกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้
โรงเรียนยังขาดความพร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน     
 
2.7 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้กับสถานศึกษาในทุกๆ ด้านทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการใช้หลักสูตร เป็น
กระบวนการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  ความส าเร็จ
ของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ในฐานะที่เป็นตัวจักรส าคัญที่จะขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ 

2. ครูผู้สอน เป็นตัวจักรที่ส าคัญรองลงมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเน่ืองจากเป็นผู้รับ
นโยบายจากผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการสอนตามบทบาทของตนเอง 
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3. ผู้เรียน มีส่วนที่ส าคัญและมีผลต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยตรง สัมพันธ์กับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐที่มุ่งหวัง
พัฒนาให้คนไทยมีความสมบรูณ์และสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. ผู้ปกครอง เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพราะว่าผู้ปกครองต้องให้ความ
ร่วมมือและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนดูแลเอาใจใส่ให้บุตรหลานได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

5. ประชาชน การศึกษาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญส่งผลต่อคุณภาพของ
พลเมืองไทยในอนาคตคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  

6. ชุมชน ดังจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้ชุมชน
ร่วมจัดท าหลักสูตรและการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่กลมกลืนกับท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

7. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญใน

การวางแผนการด าเนินงานวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน 
 
2.8 บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวว่าการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษา จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  ทุกฝ่าย  ต้องมีความรู้  ความ
เข้าใจและรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ การสนับสนุนในการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรการศึกษาไป
ใช้ในสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้  และยังมีบทบาท

ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของหลักสูตร  หลักสูตรจะไปถึงผู้เรียนหรือไม่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการ
บริหารงานของผู้บริหาร   อ านาจ  จันทร์แป้น (2532 : 108-109) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ว่า เป็นบุคคลส าคัญมากต่อการบริหารหลักสูตร ควรจะมีบทบาทดังต่อไปนี้ 
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1. ศึกษาวิเคราะห์เจตนารมณ์หรือนโยบายการจัดการศึกษาของชาติและท้องถิ่น 
2. ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ของสถานศึกษาตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
3. ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นในการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
5. เป็นผู้น าทางความคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
6. ก าหนดโครงการกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
7. ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้ครูใช้ความรู้ 

ความสามารถได้เต็มที่ 
8. ประเมินการใช้หลักสูตร 
บทบาทครูผู้สอน 
ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติที่จะท าให้การใช้หลักสูตร

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
ด้วยดี เพราะการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 นั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  
ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนไป 

หน้าที่ของครูผู้สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างชัดแจ้งโดยเฉพาะ

หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง อัตราเวลาเรียน และการวัดประเมินผล 
2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครูให้เข้าใจ และวางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้  

ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ศึกษาท าความเข้าใจวิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

จุดประสงค์ ลักษณะเนื้อหาวิชา และผู้เรียน 
4. วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  

แสดงออกอย่างอิสระ และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 
6. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาจัดหาแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ในชุมชน เช่น ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  สวนสาธารณะ แหล่ง
ผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ 
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7. พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์ พยายามคิดค้นหาวิธีการที่
เหมาะสม หรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 

8. เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติดีต่อเพื่อน ครู และนักเรียน 
9. จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ให้มี

บรรยากาศดึงดูดความสนใจ  ท้าทายให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม 
10. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง  โดยประเมินจาก

การปฏิบัติ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
11. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
12. จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยให้มีการประสานกันระหว่างสถานศึกษา  

บ้านและชุมชน  เพื่อการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังจะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ ที่ส าคัญคือกิจกรรมการสอน  ซึ่ง

หลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของผู้สร้างหลักสูตรมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการสอน
ของครูขณะเดียวกันการสอนของครูต้องพึ่งหลักสูตรควบคู่กันไป 

บทบาทผู้เรียน 
การจัดการศึกษายึดผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดเพราะผู้เรียนเป็นผลผลิตของการจัด

การศึกษา  เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาให้คนไทยมีความสมบูรณ์และ
สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม การจะให้มีผู้เรียนมีคุณสมบัติ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ  เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขนั้น ตัวผู้เรียนเองก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้จากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด  
ความสนใจ  และความสามารถของตนเอง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียน ดังนี้ 
1. มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและครูวาง

แผนการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
2. มีความรับผิดชอบ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  บริหารจัดการเรียนรู้ของตนเองให้

มีคุณภาพ 
3. ปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รู้วิธีแสวงหาความรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง 
4. มีการประเมินและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
5. รักษาสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี 
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6. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน  ช่วยเหลือ  เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
บทบาทผู้ปกครอง 
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึง มี

ดังนี ้
1. ก าหนดแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับครูและผู้เรียน 
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรและก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา 

หรือธรรมนูญสถานศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
4. จัดบรรยากาศในบ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. อบรมเลี้ยงดู  เอาใจใส่ให้ความรัก  ความอบอุ่น  ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
6. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
7. ร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้อง  ประสานงาน  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
8. ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี น าไปสู่

การพัฒนาให้เป็นสถาบันครอบครัวแห่งการเรียนรู้ 
9. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และในการประเมินผลจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
10. จัดให้บุตรธิดา  หรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี 
บทบาทประชาชน 
1. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความ

ต้องการของสังคม และชุมชน 
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากสถานการณ์

จริง 
4. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะท างานและอนุกรรมการต่าง ๆ ที่สถานศึกษา

แต่งตั้ง 
5. สนับสนุน  ส่งเสริมการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 
2.9 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.9.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
เอนก  อัคคีเดช (2549) ได้ท าวิจัยเร่ืองการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาการ
ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผล การ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา การด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการสรุปผลการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับ โดยต้องการให้โรงเรียนพัฒนา ด้านการสรุปผล
การด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดอบรมครูเพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้
ความเข้าในเกี่ยวกับหลักสูตร และสามารถจัดท าแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนได้ตรง
ตามเป้าหมายของหลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อ การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรทุกปี 

ประพันธ์  พุ่มจันทร์ (2549) ได้ท าวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามวัฎจักรคุณภาพของเดมมิ่งในอ าเภอท่าม่วงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   
เขต1 ผลการวิจัยพบว่า ครูยังขาดความตระหนักในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การ
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จัดท าหลักสูตรไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน ครูยังไม่พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อด้วยตนเอง ครูยังขาดความชัดเจนในการวัดและ
การประเมินผล สุดท้ายโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรที่มีอยู่แล้ว 

บาทหลวงวิริยะ  สู้เสงี่ยม (2549)  ได้ท าวิจัยเร่ืองการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสังมณฑลราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ควรพัฒนาตนเองโดย
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ควรจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองหลักสูตรแก่บุคลากรครู และผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเร่ืองหลักสูตรเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ควรจัดให้มีการวางแผน
ร่วมกัน มีคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้ ควรประชาสัมพันธ์และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และควรท าการปรับปรุงหลักสูตรให้พัฒนาสอดคล้อง
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

คนึงนิจ  ศิริ (2549) ได้ท าวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครู ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นอันดับแรกที่ส าคัญที่สุดในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการวางแผนทั้ง
ครูและผู้ปกครองนักเรียนโดยให้ส ารวจความต้องการของชุมชนและผู้เรียน 

ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2541) ได้ท าวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่าคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากที่สุด คือกลุ่มกรรมการการศึกษา  
หรือกลุ่มกรรมการโรงเรียน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์และวัสดุสิ่งของมาก
ที่สุดส่วนวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม
ส าคัญ และร้องขอความร่วมมือแล้วชุมชนจะให้ความร่วมมือ  และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้า
มามีส่วนร่วม ของชุมชนกับโรงเรียนนั้นก็มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง  
สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี  ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน  ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน  ได้แก่  ผู้บริหารและ
ครู  ผลงานและวิธีปฏิบัติงานและปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียนด้านอ่ืนๆ 

เมตต์  เมตต์การุณ์จิต (2541) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ของกรรมการศึกษาประจ าโรงเรียนเทศบาล  ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่ากรรมการมีส่วนร่วมใน
แต่ละด้านมากที่สุด ดังน้ี   ด้านการวางแผน ได้แก่ การร่วมก าหนดความต้องการในการพัฒนา
โรงเรียน  ด้านการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร  ได้แก่ การจัดหาเงิน และจัดหาก าลังคนหรือแรงงาน
ให้โรงเรียน  ด้านการประสานงาน ได้แก่ การประสานกับคนในท้องถิ่น และหน่วยงานของราชการ  
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ด้านการประเมินแผนการหรือการปฏิบัติ ได้แก่ การร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อผล
การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นและได้สรุปการมีส่วนร่วมประสานงาน  ร่วมบริจาคเงินและทรัพย์สิน
ตลอดจนในด้านการเสียสละแรงงานและกล่าวอีกว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีภารกิจส่วนตัว  และ
จะต้องประกอบอาชีพจึงมักไม่มีเวลาที่จะร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเท่าที่ควร 

พิทักษ์  จอมเมือง (2542) ได้ท าการวิจัยเร่ืองความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาใน
การส่งเสริมภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษายัง
ไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร  อาทิเช่น บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ภาระหน้าที่ของตนเอง   ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานและโครงการ ขาดการ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี  ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ  ไม่มีเวลาและมี
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว  ขาดความตระหนักในหน้าที่  ขาดความเสียสละและไม่มี
ความรับผิดชอบ และที่ส าคัญที่สุดก็คือ ขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารโรงเรียนในทุก ๆ 
ด้าน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ธรรมเนียมปฏิบัติในระบบการจัดการศึกษาของไทยเรา
ยังเป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ในส่วนกลางและมักยึดติดกับระเบียบของราชการจนเกินไป 

อุทร  ก้อนสมบัติ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดน่าน  พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และพบปัญหาที่เกิดจากผู้ปกครองคือ โรงเรียนขาดการ
ประชาสัมพันธ์และไม่กระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและยังขาดการ
วางแผนร่วมกัน 

ทิพทยา  สุวรรณภูมิ (2544 : 108) ได้ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนตามการรับรู้ของคณะกรรมการโรงเรียน  กลุ่มศรีนครินทร์  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มี
ข้อเสนอว่าโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับคณะกรรมการโรงเรียนโดยจัดมีการอบรมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการศึกษาของแต่ละคนและ
ต้องมีการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญใน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ลี (Lee. 1995; 1646-Aอ้างใน เอนก  อัคคีเดช 2549,58 ) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดรวบยอด

ใหม่ของหลักสูตรท้องถิ่น พบว่าหลักสูตรแห่งชาติของเกาหลียังไม่เป็นหลักสูตรท้องถิ่น การวิจัยมุ่ง
วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาของเกาหลีและหลักสูตรแห่งชาติของเกาหลีใหม่ ให้ผู้มีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบและให้ครูผู้สอนมีบทบาทในการจัดท าหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
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แอน เทเบอร์ก เอส (Ann Teberg S and others: 2000) ได้ศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาและปฏิรูปหลักสูตร พบว่า ครูมีความต้องการในการวางแผนและการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับการสอน  งบประมาณ ต้องการการยอมรับจากผู้บริหาร  ตลอดจนต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการสอนและการประเมินในชั้นเรียน 

ดอสเลอร์ (Delores. 1998 : Abstract อ้างใน ไพรัช  แสงไพโรจน์,2548 :47) ได้ศึกษา
บทบาทของผู้ปกครองชาวเม็กซิกัน ผลการศึกษาพบว่า  ครูควรมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะ
ผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  เพื่อร่วมกันตัดสินใจ  การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ  หลักสูตร   
การบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ  ผู้บริหารควรมีประชาธิปไตยให้โอกาสกับ
ผู้ปกครองทุกคน 

อเมนุ เทคา (Amenu – TeKaa อ้างใน วัลลภ  บุญกิตติเจริญ, 2547:63) ได้ศึกษาทัศนะ
ของชาวอินเดียน ในประเทศแคนนาดา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จในชุมชนที่มีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  การจัดการศึกษาก็จะประสบ
ผลส าเร็จ 

อิงลิช และสเตฟฟี่ ( English  and   Steffy 1983 : 29-32) ได้ศึกษาความแตกต่างของการ 
สร้างหลักสูตรกับการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่าการสร้างหลักสูตรกับการน าหลักสูตรไปใช้นั้นมี
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน เพราะการสร้างคือ การก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แต่การน าไปใช้ยังไม่สัมพันธ์ กับการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดีต้อง
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

ยูเนสโก (UNESCO : 1978 : 66) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัญหาการใช้หลักสูตรของบางประเทศ
ในทวีปเอเชีย ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย   มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และศรีลังกา  พบว่า ปัญหาของการใช้
หลักสูตรที่มีผลกระทบหรือเป็นปัญหามากที่สุดก็คือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้  ตลอดจนผู้บริหาร  ไม่ให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้น  และการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของครูผู้สอน  ขาดแคลน
ต าราเรียนที่ทันสมัย หนังสืออ่านประกอบ และศูนย์พัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่จะน า
หลักสูตรออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คริสตี แอล.ฉอปเปลคริสเตียน  (HappelChristain Kristi L. : 2006) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง
การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างหลักสูตรศิลปะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน 
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โดยเน้นการศึกษาหาวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่
อยู่ที่โรงเรียนเรียนกับชีวิตนอกโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความสนใจ ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ของผู้เรียนมี
ความเกี่ยวเนื่องกับบทบาทของครูผู้สอนที่จะเกิดความร่วมมือไปสู่แรงจูงในการเรียนรู้ของนักเรียน 

จากแนวความคิดและประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ต้องอาศัยหลักการทั้ง 7 ด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องใช้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาต้องเร่ิมจากผู้บริหารที่เป็นตัว
จักรในการขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้ส าเร็จได้นั้นสิ่งแรกที่ผู้บริหารและครูควรจะ
ปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 1) ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า 2) ด้านการวางแผน  3) ด้านการสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากร 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย  5) ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร  
6) ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร 7) ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร   

 
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า     

วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรร่วมกัน
วาดฝัน  หรือจินตนาการขึ้นโดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริงในปัจจุบันและสามารถ เชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อมั่นเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งพรรณนาให้เห็นทิศทางของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน มีพลังท้าทาย  และมีความเป็นไปได้ (รุ่ง  แก้วแดง, 2539 : 129) วิสัยทัศน์จึง
เป็นเสมือนพิมพ์เขียวของสภาพที่ต้องการเพื่อให้ทุกคนท างานไปสู่ความส าเร็จในอนาคต วิสัยทัศน์
ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ร่วมกับการระดม
ความคิดหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มา  ซึ่งองค์กรอันพึงประสงค์ในอนาคต (บัณฑิต  
แท่นพิทักษ์, 2540: 27) วิสัยทัศน์เป็นเร่ืองของทุก ๆ คน แต่วิสัยทัศน์ไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ 
หากไม่ได้รับการปลูกฝังตลอดจนการเพาะบ่ม ไม่ได้รับการเรียนรู้จากสังคม  (เกรียงศักดิ์          
เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2541: 65) 

วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้บริหารในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร หากผู้บริหาร
ปราศจากวิสัยทัศน์ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และรักษาความเป็นองค์กรไว้ได้ 
(Sergiovanni, 1987: 73) วิสัยทัศน์ท าให้ผู้บริหารมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่แท้จริงขององค์กร 
และสามารถก าหนดภาพในอนาคตขององค์กรได้ว่าต้องการให้เป็นอย่างไร เพื่อก าหนดกิจกรรม         
และแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามต้องการโดยไม่เสียเวลากระท าการในสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ และยังเป็นแรงกระตุ้นให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจ (Duke, 1987: 51) 
วิสัยทัศน์จะช่วยสร้างความผูกพันของสมาชิกเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะสามารถ
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สร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กร และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นสภาพที่เป็นจริง มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดคืออะไร จะต้องท าอะไร และท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น วิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนมาจากการเข้าใจ องค์กรอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง งานวิจัย บทความและวรรณกรรม  ได้ชี้                         
ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้บริหาร (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์,  
2538: 6)   

การสร้างวิสัยทัศน์มีประเด็นที่ควรศึกษาและพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารจะต้องเข้าใจองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจองค์กรอย่างลึกซึ้ง 

เข้าใจภารกิจ  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เดิมของสถานศึกษา เข้าใจวัฒนธรรมของสถานศึกษา เข้า
ใจความต้องการและค่านิยมของครู นักเรียน ตลอดจนกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องวิเคราะห์องค์กรเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไข 

2. ผู้บริหารจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถานศึกษาเป็นระบบสังคม ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม 
และศึกษาแนวโน้มของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อแสวงหาโอกาส และหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

ในการสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีขีด
ความสามารถในด้านต่อไปนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2538 : 27) 

1. การมองการณ์ไกล 
2. การมองย้อนกลับไปข้างหลัง 
3. การมองผลกระทบและแนวโน้มต่าง ๆ 
4. การมององค์กรในภาพรวม 
5. การคาดคะเนแรงต่อต้านต่าง ๆ 
6. การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
7. การมีความมุ่งมั่นหรือความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง 
8. การทดสอบว่าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และ

ความสามารถของสมาชิกในองค์กรหรือไม่  
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะต้องมี

เพื่อน าการเปลี่ยนแปลง มาสู่สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  ดังที่จะเสนอแนวทางในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 2.5 ดังนี ้
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ภาพที่ 2.5  แนวทางในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่มา:  ชลาลัย  นิมิบุตร,2552:1 
 

การสร้างวิสัยทัศน ์ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง ภาพในอนาคตของ
สถานศึกษาได้อย่างชัดเจนว่าประสิทธิผลที่ดีที่สุดของสถานศึกษาที่ต้องการอย่างแท้จริงคืออะไร ทั้งนี้
โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้สมาชิกมีความ
เข้าใจในวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างชัดเจน ยอมรับ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทั้งหลายเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ์หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้เป็นผลส าเร็จ ทั้งนี้โดยวิธีการหลอมวิสัยทัศน์ของตนลงไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ กิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา และโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะครู 

ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข  หมายถึง การที่หลอมรวมทั้งสามด้านแล้วพบ
ปัญหาในการปฏิบัติ ก็ต้องมีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อมาปรับปรุงและแก้ไขในข้อบกพร่องที่
พบในระดับขั้นต่างๆขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องท าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง เพื่อน า
สถานศึกษาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก และมักจะล้มเหลว เน่ืองจากธรรมชาติของบุคคล
ก็ดีย่อมมีการต่อต้านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีการประเมินผลเป็น
ระยะเพื่อทดสอบว่าวิสัยทัศน์นั้นสอดคล้องกับ เป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษาหรือไม่  หากได้ค าตอบปฏิเสธ ผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องน าวิสัยทัศน์
นั้นมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนต่อไป ผู้บริหารที่ดีควรมองการสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขให้มีความเชื่อมโยงกัน 
 

 
 

การเผยแพร่วิสัยทัศน ์

ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข 

การสร้างวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ DPU
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ด้านการวางแผน    
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนย่อมต้องการท างานให้ส าเร็จ  และมีความคิดหลายอย่างที่จะ

หาวิธีให้งาน  บรรลุเป้าหมาย  ความคิดของผู้บริหารอาจเลื่อนลอยไม่ชัดเจนอาจเป็นไปได้หรือ
เป็นไปไม่ได้  แต่สิ่งที่ท าให้ความคิดของผู้บริหารเป็นความจริงก็คือแผน  หากขาดการวางแผน
หนทางที่จะบรรลุผลก็เป็นไปได้ยาก  ในแง่ของการบริหารการวางแผนเป็นหัวใจส าคัญ  และการ
ควบคุมการวางแผน  มีความส าคัญมากที่จะบอกได้ว่าองค์การจะประสบความส าเร็จหรือไม่  แผน
เป็นสิ่งที่แสดงให้เป็นว่าสถานศึกษาพยายามที่จะท าให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ก าลังกระท าอยู่และพยายามท า
ให้ดีกว่า การวางแผนเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริง 

การวางแผน หมายถึง   กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะท า
อย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์  การวางแผนเป็นกระบวนการ
ที่เผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้  
การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน  2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ  จุดหมายปลายทางก็คือจะท า
อะไร วิธีการก็คือจะท าอย่างไร (เสนาะ  ติเยาว์,2543) 

วัตถุประสงค์ในการวางแผน   
การวางแผนอาจตอบได้ว่า  เพื่อลดความไม่แน่นอนลงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อย

ที่สุด หากสถานการณ์ต่างๆ  ในโลกมีความแน่นอนก็ไม่จ าเป็นต้องมีการวางแผนคิดอยากจะท า
อะไรก็ได้และก็ประสบผลส าเร็จตามต้องการด้วย  แต่เพราะสถานการณ์ต่างๆ  ไม่มีความแน่นอน
หรือมีความเสี่ยงจึงต้องมีการวางแผน อาจสรุปได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ (เสนาะ  ติเยาว์, 2543) 

1. การวางแผนท าให้รู้ทิศทางในการด าเนินงาน  เมื่อผู้ปฏิบัติงานรู้ทิศทางการท างานก็
สามารถประสานงานกัน รู้ว่าควรท าอะไรและท าอย่างไรจะได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. การวางแผนท าให้ลดความไม่แน่นอนลง  เพราะผู้บริหารจะมุ่งมั่นไปสู่จุดหมาย
ปลายทางอย่างแน่วแน่  สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น  สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม 

3. การวางแผนท าให้ลดความเสียหายการซ้ าซ้อนกันของงานที่ท า  เน่ืองจากการ
วางแผนท าให้รู้ทั้งวิธีการและเป้าหมายของงานจึงท าให้มีความชัดเจนในการท างาน  รู้ว่ากิจการรม
ใดควรท าก่อนหลังอย่างไร  

4. การวางแผนท าให้รู้มาตรฐานในการควบคุม  หน้าที่ขั้นสุดท้ายของการบริหารคือ  
การควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  กิจกรรมที่ส าคัญของการควบคุมคือมาตรฐานที่ให้
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เปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง การวางแผนจึงก าหนดมาตรฐานได้แน่นอนชัดเจนว่าต้องให้
ได้ผลงานอย่างไร 
 
ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 

สถานศึกษาต้องสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรครูโดยการเชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมให้คณะครูมีความรู้ความสามารถ  เจตคติและทักษะในการท างาน ที่
เป็นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยต้องมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองโดยการพัฒนาบุคลากร
เหล่านั้นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

สมาน  รังสิโยกฤษฏ์ (2524 : 8) ให้ความเห็นว่าการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานดีขึ้น
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการท างานอันจะเกิดผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

สมเดช  สีแสง (2542 :  728) ได้ให้ความหมายการาพัฒนาบุคลากรว่า การพัฒนา
บุคลากร  หมายถึง การด าเนินการให้บุคคลได้เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ ในการพัฒนาบุคลกรดังกล่าว โดยปกติจะด าเนินการในด้าน
ใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านประกอบกันต่อไปนี้ 

1. ความรู้  หมายถึง การพัฒนาให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้น 
2. ความช านาญหรือทักษะ  หมายถึง  พัฒนาให้เกิดความช านาญหรือทักษะในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
3. ทัศนคติ หมายถึง พัฒนาให้เกิด ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

บริหารงานโดยค านึงถึงอย่างมากคือ 
4. มนุษย์มีชีวิตจิตใจ  ปรารถนาการดูแลเอาใจใส่   ต้องการขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งที่

ช่วยให้เกิดพลังในการท างาน 
5. มนุษย์เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถ  ส่วนหน่ึงที่ติดมาอยู่กับตัวอีกส่วนหน่ึงเป็น

ส่วนที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ และยังสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะในรูปแบบต่างๆ 
วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร 
วิธีการในการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธี (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาต,ิ 2534: 113 – 116) กล่าวโดยสรุปไว้ว่า วิธีการส าคัญมีดังน้ี 
1. การฝึกอบรม 
2. การส่งบุคลากรไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน 
3. การพัฒนาบุคคลโดยกระบวนการาปฏิบัติงาน 
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4. การพัฒนาด้วยตนเอง 
5. การพัฒนาทีมงาน หรือการพัฒนาองค์การ 

 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย    

วิชิต  นันทสุวรรณ   และจ านงค์  แรกพินิจ (2541: 21-29) ได้น าเสนอรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาไว้ดังนี ้

1. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  การจัดการศึกษาในลักษณะนี้  เกิดจาก
ความสามารถและความต้องการของคนในชุมชน  ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิต
และตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชน  ได้เข้ามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางนี้  ต้องอาศัยองค์ประกอบ  3 อย่างที่มีอยู่ในชุมชน  ได้แก่ คน  
ความรู้ และทรัพยากร โดยการก าหนดเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ จะเร่ิมจากจุดเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันแล้วขยายออกไปสู่เน้ือหากิจกรรมที่ซับซ้อน  

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
ในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่สัมพันธ์  และสอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพชุมชน สนอง
ความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยบุคคลในท้องถิ่น เช่น  ปราชญ์ชาวบ้าน   ผู้รู้
ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง  มาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน 

3. รูปแบบการเชื่อมประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
มีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง  มี องค์กรชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  มีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนอ่ืนหรือเครือข่ายสถานศึกษาอื่นด้วย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
ในการพัฒนา   การจัดการเรียนการสอนแล้ว จะเป็น การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว  ยังเป็นไปในลักษณะของการร่วมกันจัดการศึกษาให้แก่คนในชุมชน  เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนั้น ๆ  ด้วยบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  เพื่อดึงทุกภาคส่วนให้เข้า
มามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

การให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทและภาระงานของสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนว่ามีอะไรดูบ้างเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตามภาระงานที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น บทบาทหน้าที่ของครู  ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน 
ศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน พระสงฆ์ เพื่อสร้างความตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของ
ตนเอง ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการศึกษา 
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เชิญชวนขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือให้เห็นถึงประโยชน์ หลักเหตุผล ผลดี
ผลเสีย ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์  

มอบบทบาทหน้าที่ตามภาระงานให้ความส าคัญให้เกียรติให้การยอมรับและการยกย่อง
ชมเชยและความภาคภูมิใจในความส าเร็จร่วมกัน 

ร่วมรับรู้ ตรวจสอบพัฒนาแผนงานโครงการ ร่วมประเมินรับทราบถึงปัญหาและการ
พัฒนาสู่ความส าเร็จแห่งเป้าหมายร่วมกัน 

รายงานผลส าเร็จและปัญหา ให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้รับทราบถึงความส าเร็จ 
ความก้าวหน้า และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการเข้ามาร่วมคิด  ร่วมวางแผนงาน
โครงการ ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผลและภูมิใจในความส าเร็จร่วมกัน 
 
ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการสร้างหลักสูตร 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาและภายในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผล
แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด โดยอาจจะระดมทรัพยากรด้านบุคลากรภายในท้องถิ่น อาทิเช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน  เป็นต้น  และการน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักโรงเรียนกับชุมชน  หรือท้องถิ่น  ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ปกติโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ  
แต่ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งก็มีความจ าเป็นที่โรงเรียนอาจเสาะแสวงหาทรัพยากรมาเพิ่มเติม  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนา   ทรัพยากรที่โรงเรียนจะน ามาใช้ได้แก่  (พร เกาทัณฑ์ทอง, 2545: 46) 

1. ด้านก าลังทรัพย์  จากประชาชนที่มีฐานะดีในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 

2. ด้านก าลังความคิด  สติปัญญา ความรู้ หรือมีทักษะช านาญเป็นพิเศษที่ทางโรงเรียน
อาจเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ 

3. ด้านก าลังกาย  เช่น  เป็นกรรมการโรงเรียนในการจัดงานของโรงเรียน  แหล่ง
ทรัพยากรบางอย่างในชุมชนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษา  ต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  การ
ใช้แหล่งทรัพยากร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  

แหล่งทรัพยากรในชุมชนเป็น 6 ประเภท (อุทัย บุญประเสริฐ,2529: 156 –157)  
1. ทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบด้วย  สิ่งที่เป็นตามสภาพธรรมชาติ  เช่น แสงแดด น้ า 

อากาศ แผ่นดิน  ทะเล สัตว์ พืช ป่า ภูเขา แร่ธาตุต่างๆ  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น  ๆ ใน 
ท้องถิ่น 
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2. ทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่ประชาชน  หรือบุคคลประเภทต่าง  ๆ ทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น
โดยเฉพาะและบุคคลจากท้องถิ่นอ่ืนที่มาเยี่ยมเยียน หรือผู้ที่รับเชิญมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

3. ทรัพยากร  ที่เป็นสถาบันในท้องถิ่น  ได้แก่ องค์การต่าง  ๆ เช่น วัด ตลาด ห้องสมุด
ประชาชนสถานีอนามัย ศาลาประชาคม กลุ่มชาวนา เทศบาล  สมาคม ฯลฯ 

4. แหล่งทรัพยากรด้านเทคนิค  หมายถึง  สิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านต่าง  ๆ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา  สิ่งที่มนุษย์ท าการปรับปรุงโรงงานที่
ทันสมัยระบบการสื่อสารคมนาคม  ศูนย์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองมือหรือระบบใหม่  ๆ ที่น าเข้ามาใช้ใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  

5. ทรัพยากรในรูปกิจกรรมของท้องถิ่น  อาจเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ  

6. ทรัพยากรด้านการเงิน  ซึ่งหมายถึง  ทรัพยากรในรูปการเงินทั้งโดยทางตรง  และ
ทางอ้อมจากผู้มีฐานะดี  ผู้ที่ยินดีจะบริจาค  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมของโรงเรียน  
 
ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร   

ด้านน้ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญไปไม่น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ เพราะด้าน
ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการน าไปใช้นั้นเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคคล
และทรัพยากรที่เป็นวัตถุรวบรวมมาเป็นหลักสูตรและน าไปใช้กับผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และการสร้างหลักสูตรก็มีรายละเอียดมากมายที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าความเข้าใจใน
โครงสร้างและบริบทของหลักสูตร และต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสของโลกเพื่อให้เป็นหลักสูตร
แห่งการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยสถานศึกษาจะต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรุง พ.ศ.2545 ตลอดจนมีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดปลีกย่อยเพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้ และรับทราบจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาวางไว้ ท้ายสุดคือการน า
หลักสูตรไปใช้ ก็ต้องมั่นติดตามและท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนประเด็นปัญหาที่พบใน
ระหว่างการใช้หลักสูตรเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาหน้าต่อไป 
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ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร   
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้และปรับปรุงบางส่วนที่

บกพร่องแล้วก็น าหลักสูตรไปใช้จริงและประเมินดูว่า  มีการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หรือไม่  หลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด ปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้หลักสูตรมี
อะไรบ้างซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินและติดตามที่จะน ามาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมที่จะใช้ต่อไปโดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมของบุคคลากรหลายๆ ฝ่าย
เข้ามาร่วมกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขในจุดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือเติมเต็มให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตลอดจนมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อชุมชน 
พร้อมทั้งเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
 
สรุป 

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาข้างต้น สามารถสรุป
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) 
2. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยทั่วไปนั้นด าเนินการโดยคณะกรรมการ  หรือ

คณะท างานซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ  และคณะท างาน : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ : มีแหล่งข้อมูลส าคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อ

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ข้อมูลจากการวิเคราะห์  สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของ
ชุมชน และของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญได้แก่  วิสัยทัศน์  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (เวลาเรียน  รายวิชาพื้นฐาน /เพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 
ค าอธิบายรายวิชา  และเกณฑ์การจบหลักสูตร  พร้อมกันนี้สถานศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารระเบียบ
การวัดผลประเมินผล เพื่อใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา 

4) คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ : น าเสนอร่างเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดประเมินผล  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ก็น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
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ปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร  เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว  ให้จัดท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเร่ืองให้ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม 

5) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา: ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้าง
รายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

6) วิจัยและ  ติดตามผลการใช้หลักสูตร : ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพื่อน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้สมบรูณ์
ยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ส าคัญได้แก่ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นตัวจักรส าคัญที่จะขับเคลื่อน การศึกษาให้ไปในทิศทาง

เดียวกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

2) ครู เป็นตัวจักรที่ต้องให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าผู้บริหารสถานศึกษา เพราะว่า
ครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปใช้ ย่อมจะพบปัญหาในการใช้  มากกว่าและถ้าพบปัญหาก็ต้องสามารถ
แก้ไขได้ทันที แต่บางครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าปล่อยไว้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียน 

3) ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดเพราะผู้เรียนเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา เป็น
เป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาให้คนไทยมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม การจะให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี  มีปัญญา  และมีความสุขนั้น ตัวผู้เรียนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรู้จากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

4) ผู้ปกครอง ต้องดูแลและเอาใจใส่บุตรหลานในเร่ืองการเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบว่าบุตรหลานของตนเองมีปัญหาเร่ืองการเรียนหรือไม่ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

5) กรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะท างานและ
อนุกรรมการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาแต่งต้ัง  ตลอดจนสนับสนุน  ส่งเสริมการบริหารด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกแลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม แล้วน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ SPSS 
(Statistical Package for Social Science)  และได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกซึ่งน ามา
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
       3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย   
      3.4  วิธีการรวบรวมข้อมูล  
      3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร  

การศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดหน่วยที่ศึกษาคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาอัน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ของโรงเรียนในเขตลาดกระบัง 

จ านวนโรงเรียนในเขตลาดกระบังมีทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ในจ านวนน้ีมี 2 โรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้างหลักสูตร จากการเป็นตัวแทนเครือข่ายให้การอบรมในการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาแก่โรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมดในเขตลาดกระบัง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดลาดกระบัง และ
โรงเรียนวัดราชโกษา ผู้ศึกษาจะด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน
หัวหน้าหมวด 8 กลุ่มสาระ สถานศึกษาละ 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน สถานศึกษา
ละ 2 คน เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรของ 2โรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการ
น าเสนอการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จึงแยกโรงเรียน 2 นี้ออกจากกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในข่ายของ
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การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ดังนั้นประชากรจึงหมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร
ของโรงเรียน 18 แห่งได้แก่กลุ่มบุคคลต่อไปนี้ 

(1)  ผู้บริหารสถานศึกษา                           จ านวน      45   คน   
(2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน    270   คน 
(3)  ครู                                                       จ านวน    532   คน 

 
3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

จากบุคคล 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนดให้มีการสอบถาม
จากทั้ง  3  กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้บริหาร ประกอบผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ก าหนดขนาด
ของตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  เครซี่และมอร์แกน Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 40 คน กลุ่มที่
สองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  เน่ืองจากบุคคลในกลุ่มนี้ไม่ได้ประจ าอยู่ที่โรงเรียนการติดต่อสอบถาม
ท าได้ยากมาก  จึงได้ก าหนดขนาดของตัวอย่างเป็น 5 คนจากสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน โดยให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการสถานศึกษา
ด้วยตนเองในการตอบแบบสอบถามในกลุ่มของครูก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  เครซี่
และมอร์แกน Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 217 คน ในการก าหนดจ านวนครูที่เป็นตัวอย่างจาก
แต่ละโรงเรียนจะใช้สัดส่วนจากจ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนโดยส่งแบบสอบถามไปนั้นขึ้นอยู่กับ
โรงเรียนจะแจกให้ครูท่านใดตามจ านวนที่ก าหนด 

รายละเอียดของจ านวนผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูที่เป็น
ตัวอย่างจากแต่ละโรงเรียนแสดงใน ตารางที่ 3.1 และ 3.2 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ  
  สถานศึกษาแต่ละโรงเรียน 
 
  ‘II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
แดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) 1 0 
วัดปลูกศรัทธา 2 2 
วัดสังฆราชา 3 3 
วัดบ ารุงรื่น 3 3 
วัดพลมานีย์ 3 3 
วัดสุทธาโภชน์ 3 3 
แสงหิรัญวิทยา 2 2 
ประสานสามัคคี (บ้านทับยาว) 1 0 
วัดบึงบัว 3 3 
วัดทิพพาวาส 3 3 
ล าพะอง 3 3 
วัดขุมทอง 2 2 
ต าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) 1 0 
ขุมทอง(เพชรทองค าอุปถัมภ์) 1 0 
วัดลานบุญ 4 4 
วัดปากบึง 4 4 
สุเหร่าล านายโส 1 0 
เคหะชุมชนลาดกระบัง 5 5 
รวมทั้งหมด 45 40 
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ตารางที่ 3.2 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูแต่ละโรงเรียน  
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
แดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) 10 4 
วัดปลูกศรัทธา 29 12 
วัดสังฆราชา 41 16 
วัดบ ารุงรื่น 32 13 
วัดพลมานีย์ 36 15 
วัดสุทธาโภชน์ 24 10 
แสงหิรัญวิทยา 26 11 
ประสานสามัคคี (บ้านทับยาว) 9 4 
วัดบึงบัว 25 10 
วัดทิพพาวาส 20 8 
ล าพะอง 30 12 
วัดขุมทอง 10 4 
ต าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) 7 3 
ขุมทอง(เพชรทองค าอุปถัมภ์) 7 3 
วัดลานบุญ 68 28 
วัดปากบึง 49 20 
สุเหร่าล านายโส 15 6 
เคหะชุมชนลาดกระบัง 94 38 
รวมทั้งหมด 532 217 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังนี้ ใช้ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามเป็นค าถามเกี่ยวกับ
สภาพการสร้าง หลักสูตรสถานศึกษา เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับ แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จะ
สัมภาษณ์จากผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวเทนครู 
โรงเรียนวัดลาดกระบัง และโรงเรียนวัดราชโกษา ผู้ศึกษาจะด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน หัวหน้าหมวด 8 กลุ่มสาระสถานศึกษาละ 8 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน สถานศึกษาละ 2 คน 

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในสถานศึกษาจ านวน 18 แห่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ดังนี ้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจ
รายการ   (Check  List )   

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยว สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 0      หมายถึง    ไม่มีการปฏิบัติ 
        ระดับ 1      หมายถึง     มีการปฏิบัติน้อย  

       ระดับ 2      หมายถึง     มีการปฏิบัติปานกลาง  

        ระดับ 3      หมายถึง     มีการปฏิบัติค่อนข้างมาก 
   ระดับ 4      หมายถึง     มีการปฏิบัติมาก  

การแปลค่าของค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเป็นดังนี้ 
0.00 – 0.80  หมายถึง  ไม่มีการปฏิบัติ 
0.81 – 1.60  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
1.61 – 2.40   หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
2.41 – 3.20  หมายถึง  มีการปฏิบัติค่อนข้างมาก 
3.21 – 4.00   หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 

ตอนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
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ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร     
 
3.3 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย   

การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  ดังนี้ 

3.3.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างเคร่ืองมือ  
3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

3.3.2.1 การทดสอบความตรง  (Validity)  
 1) แบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษา   
 2) แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา  การใช้ภาษาตลอดจนโครงสร้างของ
แบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมกับนิยามและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  แล้วน ามาพิจารณาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Congruence : IOC) โดยการน าคะแนนที่เป็นผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อค าถามมารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด ถ้าค่า IOC ของข้อ
ค าถามใดมากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความตรง  ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องได้ก าหนดเงื่อนไขดังนี้  

+1 แสดงว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหาที่ ก าหนด 
0 แสดงว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหาที่ก าหนด  

 -1 แสดงว่า แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่ก าหนด   
  รายนามผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย  
 1. นายอดิศักดิ์   เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโกษา  
 2. นายประทวน  เกาะแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลมานี  
 3. นางส าเนียง  น้ าค้างงาม  ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดราชโกษา  
 4. นางสาวไพเราะ  พุ่มมั่น ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.เขต 1สุพรรณบุรี  
 5. อาจารย์โชติ   แย้มแสง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

3.3.2.2 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ไปท าการ
ทดสอบหรือทดลองใช้  (Try-out) เพื่อทดสอบความเข้าใจในค าถามกับครูในโรงเรียนวัดราชโกษา
จ านวน 30 คน  แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบัค  (Cronbach) ด้วยสูตร
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)   การน าแบบสอบถามไปทดสอบความเข้าใจจะท ากับกลุ่ม
ทดลองซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง  ผลการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ  0.9746  แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงสามารถน าไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้ 

3.3.3 ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ  ได้ปรับปรุงข้อค าถามให้สละสลวยยิ่งขึ้น และรวมข้อความที่มี
หมายหมายเหมือนกันให้อยู่ในข้อเดียวกัน  พร้อมทั้งเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อ
น าไปเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ส าหรับการน าไปเก็บรวมรวมข้อมูลในการท าวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 
 
3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงผู้อ านวยการส านัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ส านักงานเขตลาดกระบัง 

2. ส่งแบบสอบถามให้โรงเรียนโดยแยกเป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนแล้วน าไปส่งด้วย
ตนเองทั้งหมด 

3. ผู้วิจัยจะติดตามเก็บแบบสอบถามคืนในกรณีที่ยังไม่ได้รับคืนตามเป้าหมายด้วยตนเองอีกครั้ง 
4. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดลาดกระบัง  และโรงเรียนวัดราชโกษาที่เป็นตัวอย่าง

ที่ดี 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล
2 ส่วนส าคัญ คือ 

3.5.1 การศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร. 

3.5.2. การศึกษาสภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และเลือกใช้สถิติ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือก ตอบ  
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาความถี่และหาค่าร้อยละ (percentage) 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา และข้อเสนอแนะในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นความคิดเห็น 5 
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ระดับ (Rating scale)  วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรใช้
ค่าสถิติ F-test 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขต
ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด  น าเสนอโดยความเรียง 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติใน

การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขต

ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล

ของการวิจัยคร้ังนี้  จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย  โดย

แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีการหาความถี่ 

และหาค่าร้อยละ  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพใน

การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean : X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)     

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการ

สร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X )  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)     

ตอนที่ 4 แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขตลาดกระบัง  สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอนที่ 5 เพื่อเสนอแนะการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง        

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปรากฏ

ตามตารางที่ 4.1 – 4.2 

 

ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
139 
208 

 
40.1 
59.9 

รวม 347 100.00 
2.อายุ 
   น้อยกว่า 30 ปี 
   30- 40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี 
   มากกว่า 60 ปี 

 
29 
120 
100 
86 
12 

 
8.4 
34.6 
28.8 
24.8 
3.5 

รวม 347 100.00 
3.วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   อนุปริญญา 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 

 
6 
35 
24 
197 
83 
2 

 
1.7 
10.1 
6.9 
56.8 
23.9 
0.6 

รวม 347 100.00 
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ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

 

จากตารางที่ 4.1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ59.9)                    

เพศชาย ร้อยละ 40.1 มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มากที่สุด  (ร้อยละ 36.4) น้อยที่สุด คือ มากกว่า 60 ปี

(ร้อยละ 3.5) ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากที่สุด (ร้อยละ 56.8) ระดับ

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด(ร้อยละ 1.7) ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน มากที่สุด 

คือ ครูผู้สอน (ร้อยละ 62.5)และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 11.5) 

 

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาของครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ประสบการณ์ (ปี)   ค่าเฉลี่ย     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        X      S.D. 

ครูผู้สอน    9.04     8.24 

ผู้บริหารสถานศึกษา   5.53     3.97 

คณะกรรมการสถานศึกษา  3.23     2.26 
 

 

จากตารางที่ 4.2  พบว่าครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 9.04 ปี ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.53 ปี และคณะกรรมการ

สถานศึกษามีประสบการณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23 ป ี

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
4.ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน 
   ครูผู้สอน 
   ผู้บริหารสถานศึกษา  
   คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
217 
40 
90 

 
62.5 
11.5 
25.9 

รวม 347 100.00 DPU
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติ ในการ

สร้าง หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร   

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในการสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร 7 ด้าน ได้แก่ด้าน

วิสัยทัศน์ของผู้น า ด้านการวางแผน ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและเครือข่าย ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร และด้านการติดตามและทบทวน

หลักสูตรแยก แสดงตามกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 

เมื่อค่า X  คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ซึ่งมีค่าระดับความคิดเห็น 0 ถึง 4 และส่วน S.D. คือ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น  ความหมายของระดับความคิดเห็นเป็น มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 0  หมายถึง  ไม่มีการปฏิบัติ 

ระดับ 1  หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย 

 ระดับ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

      ระดับ  3  หมายถึง มีการปฏิบัติค่อนข้างมาก 

 ระดับ  4  หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

การแปลค่าของค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเป็นดังนี้ 

0.00 – 0.80 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ 

0.81 – 1.60 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย 

1.61 – 2.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

2.41 – 3.20 หมายถึง มีการปฏิบัติค่อนข้างมาก 

3.21 – 4.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.3 – 4.14 
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ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง       

 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม  (n = 347) 

สภาพการสร้างหลักสูตร    X             S.D.             แปลผล                   อันดับ 

 1.ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า        3.29 0.67  มาก  2 

2.ด้านการวางแผน        3.32 0.66  มาก  1 

3.ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร      3.29 0.66  มาก  2 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย     3.25 0.71  มาก  4 

5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร     3.15 0.78  ค่อนข้างมาก 5 

6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร    3.29 0.70  มาก  2 

7. ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  3.28 0.65  มาก  3 

  รวม    3.27 0.69  มาก 
 

จากตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าโรงเรียน

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนสูงที่สุด คือ  ด้านการวางแผน  ( X  = 3.32) รองลงมาคือ ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า                    

ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร                        

( X  = 3.29, 3.29) ตามล าดับ ส่วนด้านที่โรงเรียนให้ความส าคัญต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ  ด้านทรัพยากร

ที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร  ( X  = 3.15) 
 

ตารางที่  4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง    

 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา (n = 40) 

สภาพการสร้างหลักสูตร    X            S.D.              แปลผล                 อันดับ 

 1.ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า        3.36 0.61  มาก  4 

2.ด้านการวางแผน        3.46 0.67  มาก  1 

3.ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร      3.39 0.64  มาก  2 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย     3.35 0.69  มาก  5 

5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร     3.38 0.68  มาก  3 

6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร    3.35 0.71  มาก  5 

7. ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  3.35 0.67  มาก  5 

  รวม    3.38 0.67  มาก 
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จากตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าในภาพรวมสภาพการสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียน

ให้ความส าคัญในการปฏิบัติด้านการวางแผนมากที่สุด  ( X   = 3.46) รองลงมาคือ ด้านการสร้าง

ความเข้าใจแก่บุคลากร และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร ( X  = 3.39 , 3.38) ตามล าดับ 

 

ตารางที่  4.5  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง

 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 (n = 90) 

สภาพการสร้างหลักสูตร    X            S.D.           แปลผล              อันดับ 

 1.ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า        3.20 0.66  ค่อนข้างมาก 5 

2.ด้านการวางแผน        3.23 0.59  มาก  3 

3.ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร      3.25 0.61  มาก  2 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย     3.26 0.62  มาก  1 

5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร     3.04 0.83  ค่อนข้างมาก 7 

6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร    3.18 0.68  ค่อนข้างมาก 6 

7. ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  3.22 0.55  มาก  4 

  รวม    3.20 0.65  ค่อนข้างมาก 

 

จากตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน               

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าในภาพรวมสภาพการ

สร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้าน

พบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในการปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายมากที่สุด    

( X  = 3.26) รองลงมาคือ ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และด้านการวางแผน                               

( X  = 3.25 , 3.23) ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.6 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง     

 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู (n = 217) 

 

สภาพการสร้างหลักสูตร    X           S.D.            แปลผล                   อันดับ 

 1.ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า       3.30 0.74  มาก  2 

2.ด้านการวางแผน       3.27 0.73  มาก  4  

3.ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร     3.24 0.74  มาก  5 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย    3.14 0.82  ค่อนข้างมาก 6 

5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร    3.14 0.82  ค่อนข้างมาก 6 

6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร   3.34 0.68  มาก  1 

7. ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร 3.28 0.72  มาก  3 

  รวม   3.24 0.75  มาก 

 

จากตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ครูมีความคิดเห็นว่าในภาพรวมสภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในการ

ปฏิบัติด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตรมากที่สุด  ( X  = 3.34) รองลงมาคือ ด้าน

วิสัยทัศน์ของผู้น า  และด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  ( X  = 3.30 , 3.28) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง       

 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อ ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า (n = 347)    

สภาพการสร้างหลักสูตร    X             S.D.          แปลผล              อันดบัด้าน

วิสัยทัศน์ของผู้น า     

 1.ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรเป็นหนึ่ง                  3.09             0.70        ค่อนข้างมาก                     7                                                                  

ในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา                                                                                                                                                           

2.ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรเป็นหนึ่ง                   3.31             0.72                        มาก                              4                            

ในแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา                                                                                                                                                    

3.ผู้บริหารสถานศึกษาท าความเข้าใจสภาพปัจจุบันและ                    3.36             0.62                        มาก                   2    

ปัญหาในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อก าหนดกรอบ                                                                                                 

ในการจัดท าหลักสูตร                                                                                                                                                                                

4.ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้               3.36             0.62                        มาก                              2                       

บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                                   

5.ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์       3.39             0.62                        มาก                              1                                         

ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                            

ของผู้เรียน                                                                                                                                                                                               

6.ผู้บริหารสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด              3.18             0.73                 ค่อนข้างมาก                      6                                        

วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                                                                                                            

7.ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อองค์กรต่างๆ ผู้น า                3.24             0.70                       มาก                             5             

ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้เข้าร่วมในการจัดท า                                                                                                         

หลักสูตรสถานศึกษาในหัวข้อสาระท้องถิ่น                                                                                                                                              

8.ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร            3.34            0.63                        มาก                            3                           

สถานศึกษาและด าเนินการประชุมวางแผนการบริหาร  

หลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

  รวม                     3.29            0.67              มาก  

 

จากตารางที่ 4.7   ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                     

เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า  พบว่าด้าน

วิสัยทัศน์ของผู้น ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียนให้

ความส าคัญในด้านวิสัยทัศน์ของผู้น าสูงที่สุด คือผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา แล ะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         
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( X  = 3.39) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาท าความเข้าใจสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อก าหนดกรอบในการจัดท าหลักสูตร และผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง

ความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา    

( X  = 3.36, 3.36) ตามล าดับ                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง     

 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการวางแผน (n = 347)   

 

สภาพการสร้างหลักสูตร    X            S.D.          แปลผล              อันดบั 

ด้านการวางแผน  

 9.สถานศึกษาก าหนดนโยบาย ด้านงานวิชาการ ด้านบริหาร               3.20    0.63                ค่อนข้างมาก                4                                        

งานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์                                                                                          

 ระหว่างชุมชน และน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาในการสร้าง                                                                                      

หลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                                                                                             

10.สถานศึกษาศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปี     3.38            0.62                     มาก                         1                                 

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และน าข้อมูลมาประกอบการ                                                                                                            

สร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                                                                                   

11.สถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อ    3.28            0.70                    มาก                         2                      

น าเสนอข้อมูลมาใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                                              

12.สถานศึกษาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน           3.38            0.68                   มาก                          1                                                

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                

ขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                     

13.สถานศึกษาประสานงานกับบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ                    3.24            0.68                  มาก                         3                                   

หลักสูตรท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) เพื่อมาร่วมการวางแผนในการ                                                                                              

ก าหนดกรอบเนื้อหา  

14.สถานศึกษาวางแผนในการจัดครูเข้าสอน โดยส ารวจ                        3.38            0.65                  มาก                        1                      

ความพร้อมของครูภายในโรงเรียน ภาระงานของครู                                                                                                                

คุณสมบัติของครู ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์                                                                                                            

ในการสอนเพื่อประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้                                                                                               

 ในแต่ละกลุ่มสาระของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

  รวม        3.32             0.66           มาก 
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จากตารางที่  4.8  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการวางแผน พบว่าการวางแผนมี

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในการวางแผน

สูงที่สุด คือ  สถานศึกษาศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และน าข้อมูลมาประกอบการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาวางแผนในการจัดครูเข้าสอน โดยส ารวจความพร้อมของครู

ภายในโรงเรียน ภาระงานของครู คุณสมบัติของครู ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน

การสอนเพื่อประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในแต่ละกลุ่มสาระของรายวิชา ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ตนเองรับผิดชอบ  ( X  = 3.38) รองลงมาคือ สถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่นเพื่อน าเสนอข้อมูลมาใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษาประสานงานกับ

บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) เพื่อมาร่วมการวางแผนในการก าหนด

กรอบเนื้อหา ( X  = 3.28, 3.24) ตามล าดับ  
 

ตารางที่  4.9 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง

 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

 (n = 347) 

สภาพการสร้างหลักสูตร    X                 S.D.          แปลผล              อันดบั 

ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  

 15.สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับ 3.26 0.67  มาก 3                     

บุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                   

16.สถานศึกษาพาบุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า  3.26 0.68  มาก  3                       

หลักสูตรสถานศึกษาศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อ                                                                                                               

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                    

17.สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 3.34 0.62  มาก  1                        

แผนการสอน กิจกรรมที่จะต้องจัดขึ้นในการสอนแต่ละระดับ                                                                                                                         

ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน                                                                                                                                                                        

18.สถานศึกษาจัดเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 3.30 0.68  มาก  2                             

ต่อการด าเนินงาน 

  รวม     3.29                0.66                 มาก 
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จากตารางที่ 4.9   ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน    
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 
พบว่าการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
โรงเรียนให้ความส าคัญในการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรสูงที่สุด คือ  สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจง
ในเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษาแผนการสอน กิจกรรมที่จะต้องจัดขึ้นในการสอนแต่ละระดับให้เป็นที่
เข้าใจตรงกัน  ( X  = 3.34) รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน ( X  = 3.30) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง  

 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

 เครือข่าย (n = 347)     
 

สภาพการสร้างหลักสูตร            X           S.D.         แปลผล              อันดบั 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย 

 19.สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ                 3.22            0.71                มาก                         4                       

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย                                                                                               

20.สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดท า         3.29            0.74                มาก                         1                      

หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนนอกเครือข่าย                                                                                                             

21.สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ          3.25            0.71                มาก                         2                            

สร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                                                                                    

22.สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลก ากับติดตาม                 3.24            0.69                มาก                         3                

ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

  รวม             3.25           0.71                มาก 

 
จากตารางที่ 4.10   ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่าย พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายสูงที่สุด คือ   

สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนนอกเครือข่าย  ( X  = 3.29) รองลงมาคือ  สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
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แสดงความคิดเห็นในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ดูแลก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                        
( X  = 3.25 , 3.24) ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้าง

หลักสูตร  (n = 347)     

สภาพการสร้างหลักสูตร            X           S.D.             แปลผล              อันดับ 

ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร 

23.สถานศึกษาก าหนดแนวทางของการระดมทรัพยากรทั้งภายนอก          3.16            0.75               ค่อนข้างมาก                2                                  

ภายในท้องถิ่น  เพื่อน ามาใช้ในการสร้างหลักสูตร                                                                                                                               

24.สถานศึกษาขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ         3.10            0.87              ค่อนข้างมาก                4                                         

กับชุมชนในการสร้างและใช้หลักสูตร                                                                                                                                                 

25.สถานศึกษาน าวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน       3.15            0.77              ค่อนข้างมาก                3                                             

การจัดท าหลักสูตร                                                                                                                                                                             

26.สถานศึกษารวบรวมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ                   3.22           0.72                   มาก                         1                           

ที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 

  รวม         3.15            0.78          ค่อนข้างมาก 

 
จากตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้าง
หลักสูตร พบว่าทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตรสูงที่สุด
คือ  สถานศึกษารวบรวมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเป็นระบบ  ( X  = 3.22) รองลงมาคือ สถานศึกษาก าหนดแนวทางของการระดม
ทรัพยากรทั้งภายนอกภายในท้องถิ่น เพื่อน ามาใช้ในการสร้างหลักสูตร และสถานศึกษาน าวิทยากร
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมการจัดท าหลักสูตร  ( X  = 3.16, 3.15) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง    

 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านขั้นตอนการสร้างและการใช้   

 หลักสูตร (n = 347)     
 

สภาพการสร้างหลักสูตร           X            S.D.         แปลผล              อันดบั 

ด้านขั้นตอนการสร้างและการใช้หลักสูตร 

27.สถานศึกษาวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน           3.27           0.64               มาก                         3                             

กับบุคลากรครู โดยก าหนดหลักการ จุดมุ่งหมาย และโครงสร้าง                                                                                              

หลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                                                                                      

28.สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ            3.34            0.69              มาก                         1                             

หลักสูตรแกนกลาง                                                                                                                                                                             

29.สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ           3.34             0.63              มาก                         1                             

วิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะ                                                                                                             

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                                                                                          

30.สถานศึกษาประชุมชี้แจงเน้นย้ าให้คณะครูน าหลักสูตรไปใช้                3.28            0.72              มาก                         2                                       

31.สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ                                                     3.23            0.85              มาก                          4 

  
  รวม           3.29             0.70             มาก 

 
จากตารางที่ 4.12   ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                              

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านขั้นตอนการสร้างและการใช้
หลักสูตร พบว่าขั้นตอนการสร้างและการใช้หลักสูตรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญในขั้นตอนการสร้างและการใช้หลักสูตรสูงที่สุดคือ 
สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และ
สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัด
การศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ( X  = 3.34,3.34)  ตามล าดับ รองลงมาคือ 
สถานศึกษาประชุมชี้แจงเน้นย้ าให้คณะครูน าหลักสูตรไปใช้ ( X  = 3.28)  
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ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง   

 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร   

 (n = 347)     

สภาพการสร้างหลักสูตร            X     S.D.     แปลผล          อันดับ 

ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

32.สถานศึกษาติดตามและทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดย          3.31        0.68              มาก                      2                         
ใช้ระบบการมีส่วนร่วม 
33.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในเพ่ือติดตามและ              3.23        0.61              มาก                      4                      
ทบทวนการใช้หลักสูตร และรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย                                                                                                
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
34.สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาปรับปรุง        3.29        0.62              มาก                      3                             
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
35.สถานศึกษารายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา      3.23        0.62              มาก                     4                              
ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
36.สถานศึกษามีการเตรียมการด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ          3.37        0.71              มาก                     1                                  
การรองรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก 

  
  รวม            3.28        0.65              มาก 

 
จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                             

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นด้านและรายข้อด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร  
พบว่าการติดตามและทบทวนหลักสูตรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
โรงเรียนให้ความส าคัญในการติดตามและทบทวนหลักสูตรสูงที่สุดคือ สถานศึกษามีการเตรียมการ
ด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก                           
( X  = 3.37) รองลงมาคือ สถานศึกษาติดตามและทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยระบบ
การมีส่วนร่วม และสถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ( X  = 3.31 , 3.29) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้าง   

 หลักสูตรสถานศึกษาตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

สภาพการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(n=40) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

(n=90) 

คร ู
 

(n=217) 

F Sig. 

  X S.D. X S.D. X S.D. 
1. ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า   3.36 0.61 3.20 0.66 3.30 0.74 3.85 0.23 
2. ด้านการวางแผน  3.46 0.67 3.23 0.59 3.27 0.73 2.06 0.26 
3. ด้านการสร้างความ

เข้าใจแก่บุคลากร   
 

3.39 
 

0.64 
 

3.25 
 

0.61 
 

3.24 
 

0.74 1.59 0.38 
4. ด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและเครือข่าย  
 

3.35 
 

0.69 
 

3.26 
 

0.62 
 

3.14 
 

0.82 1.96 0.28 
5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ใน

การสร้างหลักสูตร 
 

3.28 
 

0.68 
 

3.04 
 

0.83 
 

3.14 
 

0.82 2.41 0.16 
6. ด้านขั้นตอนการสร้าง

หลักสูตรและการใช้
หลักสูตร 

 
3.35 

 
0.71 

 
3.18 

 
0.68 

 
3.34 

 
0.72 

2.20 0.17 
7. ด้านการติดตามและ

ทบทวนการสร้าง
หลักสูตร  

 
3.35 

 
0.67 

 
3.22 

 
0.55 

 
3.28 

 
0.72 

1.18 0.44 
 

จากตารางที่ 4.14  หากวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติใน

แต่ละด้านของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน และคะแนนของความคิดเห็นไม่ต่างกันมากนัก  คือ

อยู่ในระหว่าง 3.28 ถึง3.46 ที่มีคะแนนสูงสุดคือด้านการวางแผน ที่น้อยที่สุดคือด้านทรัพยากรที่ใช้

ในการสร้างหลักสูตร ส่วนอีก 5 ด้านคะแนนใกล้เคียงกันมาก ระหว่าง 3.35 ถึง 3.39 

กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาแบ่งด้านต่างๆ เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเห็นว่าปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากมีคะแนนระหว่าง 3.22 ถึง 3.26 ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน อีก 3 ด้านเห็นว่าปฏิบัติอยู่ในระดับ
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ค่อนข้างมาก คะแนนอยู่ระหว่าง 3.04 ถึง 3.20  เรียงจากคะแนนมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและเครือข่าย ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการติดตาม

และทบทวนการสร้างหลักสูตร  ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้

หลักสูตร ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร 

ส่วนกลุ่มครูมีความเห็นว่าด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและด้านทรัพยากรที่ใช้ในการ

สร้างหลักสูตร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  คะแนนเท่ากันคือ 3.14 ที่เหลืออีก 5 ด้าน              

เห็นว่าปฏิบัติในระดับมาก  คะแนนระหว่าง 3.24 ถึง 3.34  โดยด้านขั้นตอนการสร้างและการใช้

หลักสูตรมีคะแนนสูงสุด  

แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยและระดับของความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในแต่ละด้านมีความ

แตกต่างในบางกลุ่ม แต่เมื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล้วพบว่า ทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นของการปฏิบัติในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 7 ด้านไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ตอนท่ี 3 แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง สังกั ด

กรุงเทพมหานคร 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทน

ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จากตัวอย่างโรงเรียน 2 แห่งในเร่ืองแนวทางการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาพบว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งได้น าเสนอแนวทางในการสร้างหลักสูตรโดยอาศัยหลัก

พื้นฐานทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้น า 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวว่า วิสัยทัศน์ของผู้น านั้นส าคัญเป็นอย่างมากในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผู้น าต้องเป็น

ต้นแบบในการด าเนินการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาเมื่อพบ

กับปัญหา อุปสรรคในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและต้องก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน เมื่อก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการ

สร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยค านึงถึงหลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้รู้ในเร่ืองนั้นมาให้ความรู้เพิ่มเติม ยอมรับฟังความคิดเห็นที่

แตกต่าง แล้วพยายามหลอมรวมให้เป็นเร่ืองเดียวกันและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด หรือไม่ก็น าปัญหา

มาบอกกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป กล้าที่จะตัดสินในบางเร่ือง และเปลี่ยนแปลงระบบ

กฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงความสามารถเป็น

หลัก เพื่อประสิทธิภาพของงาน 

2) แนวทางการวางแผนสร้างหลักสูตรสถานศึกษา    

ผู้อ านวยการกล่าวว่าในด้านการวางแผนเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุดก็ว่าได้ เพราะถ้าเรา

วางแผนผิดงานที่ออกมาก็ไม่ประสบผลส าเร็จ  จะต้องให้คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ

สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน ตลอดจนนโยบายหลักของสถานศึกษา และ

ประสานงานกับบุคลากรท้องถิ่นตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของสถานศึกษาตั้งอยู่ โดยให้

บุคคลเหล่านี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและคอยตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และลดข้อผิดพลาด

ที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีหน้าที่ประสานงานกับบุคลากรใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อน าเอาความต้องการของท้องถิ่นมาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นจริงๆ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการ

วางแผนในการจัดครูเข้าสอน โดยต้องส ารวจความสามารถและความพร้อมของครูผู้สอน ความ

ถนัดตลอดจนศึกษาปัญหาและความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

วางแผนงานและตัดสินใจเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันโดยเชิญ

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้วย เพื่อรับฟัง

ข้อมูลที่หลากหลายและให้ครูมีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยครูที่แสดงความคิดเห็นน้ันไม่มีข้อ

ได้เปรียบและเสียเปรียบแต่อย่างไรโดยจะต้องมีการวางแผนที่จะจัดท าหลักสูตรร่วมกันดังต่อไปนี้

หลังจากที่ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทุกด้านเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะต้องมี

การระดมสรรพก าลัง ทั้งด้านความคิด และเวลา ปัจจัยอื่น ๆ เพื่อการด าเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน  

 2. ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 3. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ของหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักและ

เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ ม. 27 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   2542 ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

 4. ก าหนดสมรรถนะผู้เรียนโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง  

 5. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น และสัดส่วนเวลาเรียน  

กลุ่มสาระพื้นฐาน ยึดตามแกนกลางที่ก าหนด ส่วนสาระเพิ่มเติมให้โรงเรียนพิจารณาตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับหลักการที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด 

 6. ก าหนดตัวชี้วัดรายปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายปี ส าหรับชั้น ป. 1 - 6,              

ม.1 - 3 ส่วน ม.4 - 6 ให้ยึดตัวชี้วัดช่วงชั้น สาระการเรียนรู้แกนกลางช่วงชั้น จัดท าเป็นรายภาค  ซึ่ง

หลักสูตรแกนกลาง จัดท าไว้ให้แล้ว ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตัวชี้วัดการเรียนรู้ท้องถิ่นที่

โรงเรียน ชุมชน ร่วมกันก าหนดขึ้น ตามกรอบแนวคิด หรือขอบข่ายการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สพท. 

ประกาศไว้ 

 7. จัดท าค าอธิบายรายวิชา  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  ให้พิจารณาค าส าคัญจาก

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะพบในลักษณะของเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการ และ

คุณลักษณะของนักเรียน ค าส าคัญของเน้ือหาสาระบ่งบอกให้ทราบว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหา

สาระใดบ้าง ส่วนค าส าคัญในลักษณะของทักษะกระบวนการน้ัน มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง

คุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดแก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ก าหนด 

 8. ออกแบบการเรียนรู้ ครูทุกคนเป็นนักออกแบบ  ภารกิจหลักในวิชาชีพครู คือ  

การออกแบบหลักสูตรประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ออกแบบเคร่ืองมือ

ประเมินความต้องการและเครื่องมือประเมินผลว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการกล่าวว่า  ครูจ านวนไม่น้อยวางแผนการเรียนการสอนด้วย

การสื่อหนังสือเรียน แผนการสอน และกิจกรรมที่ถูกใจ แทนที่จะออกแบบเคร่ืองมือเหล่านี้จาก

เป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หนังสือนี้จึงเสนอกระบวนการออกแบบ การเรียนรู้ที่

ย้อนกลับ โดยเร่ิมจากเป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ จากนั้นจึงออกแบบหลักสูตรและแผนการ

เรียนการสอน ทั้งจะไม่รอจนออกแบบการเรียนการสอนแล้วเสร็จ จึงออกแบบการประเมินผล แต่

จะวิเคราะห์ต้ังแต่ช่วงแรกของการออกแบบหลักสูตรว่า  หากผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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จะต้องมีหลักฐานอะไร จึงจะถือว่าผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในระดับที่พึงประสงค์ ต่อเมื่อมีความ

ชัดเจนในเร่ืองเป้าหมาย และหลักฐานจึงออกแบบการเรียนการสอน วิธีการนี้จึงจะช่วยให้ผู้สอนมี

ความชัดเจนในเร่ืองเป้าหมาย และมีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนและ

เป้าหมายที่พึงประสงค์ 

โดยสรุปการออกแบบแบบย้อนกลับจะมี  3  ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้เรียน บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน 

9. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจชองหลักสูตร ก็ว่าได้การก าหนดหน่วยการ

เรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน คือมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เป็น

เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ 

10.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับ

ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์

และวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบส าคัญว่าจัดท าแผน

อย่างไร เพื่อใคร มีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้

จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ 

ขั้นตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

1) วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้

และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 

2) วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  เพื่อน ามาเขียนเป็น

จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและ

ค่านิยม 

3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

DPU



92 
 

4) วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5) วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6) วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้  โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

11. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่าง

เป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลาย  ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์  และสังคม มุ่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและ

ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

12. ก าหนดสื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทุกสิ่ง

ทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เช่น วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจนคน สัตว์ 

สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ หรือแนวความคิด อาจอยู่ในลักษณะที่ถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ หรือเป็นเคร่ืองมือที่กระตุ้นให้เกิดศักยภาพทาง

ความคิด (Cognitive tools) ตลอดจนสิ่งที่กระตุ้นให้เป็นผู้แสวงหาความรู้และมีทักษะในการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง     

13. ก าหนดการวัดและประเมินผล    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นในการ

พิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ 

จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของ

การประเมินเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท จะเห็นว่า การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมี

ประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู และเป็นข้อมูล

ส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย  ดังนั้นครูและ

สถานศึกษาต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งจากการประเมินในระดับชั้นเรียน ระดับ
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สถานศึกษา และระดับอื่นที่สูงขึ้น ผู้อ านวยการวิรัตน์ ตรงแก้ว กล่าวว่าประโยชน์ของการวัดและ

การประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกเป็นด้านๆ ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 ประการ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือ

การจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1 เพื่อจัดต าแหน่ง  ผลจากการวัดบอกได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอยู่
ในระดับใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด การวัดและประเมินเพื่อจัด
ต าแหน่งนี้ มักใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 

1) เพื่อคัดเลือก เป็นการใช้ผลการวัดเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน เข้าร่วม
กิจกรรม-โครงการ เพื่อการท ากิจกรรม หรือการให้ทุนผล การวัดและประเมินผลลักษณะนี้ค านึงถึง
การจัดอันดับที่เป็นส าคัญ 

2) เพื่อแยกประเภท เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตัดสินได้-ตก เป็นต้น   

13.2 เพื่อวินิจฉัย เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อค้นหาจุดเด่น-จุดด้อย
ของผู้เรียนว่ามีปัญหาในเร่ืองใด จุดใด มากน้อยแค่ไหน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

13.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง  การประเมินเพื่อเป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลจากการประเมินใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน (Teaching Media) ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

13.4 เพื่อการเปรียบเทียบ เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเปรียบเทียบว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาการจากเดิมเพียงใด และอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่ 

13.5 เพื่อการตัดสิน การประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการ
ประเมินรวม คือ ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินผลการเรียนว่าผ่าน-ไม่ผ่าน หรือ
ให้ระดับคะแนน   

14. บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

14.1 แนวทางในการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  
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ผู้อ านวยการกล่าวว่าสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร เพื่อให้เห็นความส าคัญและ

ความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้ในการจัดการศึกษาตามแนวทาง

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่ส าคัญ เช่น คณะครูในโรงเรียน กรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน เป็นต้น โดยโรงเรียนจะต้อง 

จัดเตรียมหรือจัดท า ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ เช่น ข้อมูลที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เอกสารประกอบหลักสูตร ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในเร่ืองของ

ทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการสร้างหลักสูตรของบุคลากร ชุมชน เช่น ข้อมูลทั่วไป สภาพ  ศักยภาพ 

จุดเด่น จุดด้อย ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นทางบวกของโรงเรียน เป็นต้น  ครูกล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษา

นอกจะสร้างความตระหนักแล้วต้องเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆมาให้ความรู้ และ

น าออกไปศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และท้ายสุดที่

คณะครูต้องการมากที่สุดคือผู้บริหารต้องจัดเตรียมเอกสารและคู่มือปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 

14.2 แนวทางของการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย  

คณะกรรมการสถานศึกษาและครูกล่าวว่า การจัดอบรม ประชุมทางวิชาการ สร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรมีการแต่งต้ังคณะท างานที่รับผิดชอบการศึกษาเอกสาร

หลักสูตร ในแต่สาระ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

อย่างเป็นระบบ ครบทุกด้าน เช่น ข้อมูลบุคลากร ทั้งโรงเรียน ชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ 

คุณภาพนักเรียน สภาพความส าเร็จความภาคภูมิใจในอดีต ควรจะมีทั้งบุคลากรภายใน และภายนอก

เพื่อร่วมการตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องในส่วนต่างๆ ที่พบปัญหาการแต่งตั้ง

คณะกรรมการของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมสอดคล้องตามภารกิจของการบริหารจัดการหลักสูตร  

เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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14.3 แนวทางการน าทรัพยากรมาใช้ในการสร้างหลักสูตร 

ผู้บริหารสถานศึกษากล่าวว่า ชุมชนมีส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในหารสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี เพราะเน่ืองจากชุมชนแต่ละ

พื้นที่ที่ตั้งอยู่รอบบริเวณโรงเรียนนั้นเต็มไปด้วยบุคลากรที่หลากหลายอาชีพ ถ้าเราเชิญบุคลากร

เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษายิ่งจะท าให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงของโรงเรียน เวลาโรงเรียนขอความช่วยเหลือก็จะระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามา

ช่วยในการพัฒนาโรงเรียน  

14.4 แนวทางการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร   

คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษากล่าวว่าการจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตามภารกิจของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องจัดท าร่วมกันเพื่อจะได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบรูณ์มากที่สุดดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เช่น ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

สภาพการบริหารและจัดการการศึกษา  คุณภาพผู้เรียนทั้งในอดีต ปัจจุบัน ศักยภาพของสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดด้อย โอกาสที่เอ้ืออ านวย ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนา  หรือ SWOT ความต้องการของ

สถานศึกษาที่มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องตอบสนองต่อท้องถิ่น แนวทางการจัดการศึกษา 

ตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ วิสัยทัศน์โรงเรียน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสร้าง

หลักสูตร ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจตรงกัน เพื่อความร่วมมือที่ดีในการด าเนินการจัดการ

การศึกษาต่อไป  

 

ขั้นตอนการด าเนินการสร้างหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา 

1. จัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด โดยการแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการจัดท าร่างสาระหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่ม และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมมอบหมายภารกิจให้ชัดเจน 

2. คณะอนุกรรมการ ฯ ดังกล่าวควรด าเนินการดังนี้ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียน ร่วมกัน

ด าเนินการทุกคนทั้งบุคลากรครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน กรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค์เป็นการ

คิดไปล่วงหน้า มีเอกลักษณ์ ที่สามารถสร้างความศรัทธา การมีส่วนร่วม และจุดประกายความคิดใน

สภาพการพัฒนาสูงสุด มีความเป็นไปได้ มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน 

ภารกิจ  แสดงวิธีด าเนินการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์และน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย ก าหนดเป็นความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ    

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับหลักการ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม ซึ่งโรงเรียน สามารถก าหนดขึ้นได้ตามความต้องการ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สภาพ

ปัญหา และความจ าเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เพิ่มจากที่ก าหนดใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

สมรรถนะผู้เรียน เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่บ่งบอกว่า เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หรือช่วงชั้นที่โรงเรียนจัดการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถที่ปรากฏขึ้นได้อย่างมีรูปธรรม 

หรือปรากฏให้เป็นที่รับรู้รับทราบได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับหรือรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง

ได้จริง 

3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา ทุกคนจัดท าร่วมกั นโดยการศึกษา

วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ร่วมกัน แล้วน ามาก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ก าหนดสาระ

การเรียนรู้ และเวลาเรียนให้ชัดเจน ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรจะต้องประกอบด้วย  

- สาระการเรียนรู้ หรือรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ครบ 8  กลุ่ม

สาระ  สาระรายปี รายภาค ทั้งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจ ความ

ต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น ผู้เรียน 

- มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปีและภาค 

- เวลาแต่ละกลุ่มสาระ ทุกช่วงชั้น ชั้นปี หน่วยการเรียนรู้   
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4. จัดท าสาระหลักสูตร  

4.1 ก าหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้รายปี รายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวชี้วัดการเรียนรู้รายปีที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    

4.2 ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน ตัวชี้วัดการเรียนรู้

รายปี / รายภาค ที่ก าหนดไว้ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

5. ก าหนดเวลาเรียน และ ค่าน้ าหนักกลุ่มสาระ หรือ จ านวนหน่วยกิต  

ชั้นที่ 1 ( ชั้น ป . 1 – 3 ) ช่วงชั้นที่  2  ( ป. 4 – 6 ) ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายปี 

ก าหนดคาบเวลาเป็น ชั่วโมง โดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ

สาระการเรียนรู้รายปี ส่วนช่วงชั้นที่ 3และ4 ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาค 

6. จัดท าค าอธิบายรายวิชา ให้เขียนเป็นความเรียง 

7. จัดท าหน่วยการเรียนรู้โดยการน าเอาสาระการเรียนรู้ วัน ปี ที่ก าหนด ไปบูรณาการ 

เป็นหน่วยการเรียนรู้เยี่ยวๆ  เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะ

องค์รวม หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้ และ

จ านวนคาบ เวลาส าหรับจัดการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อผู้เรียน  เรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ย่อย ก็สามารถ

ตัวชี้วัดรายปีได้  เวลาส าหรับจัดการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อผู้เรียน เรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ย่อย ก็

สามารถตัวชี้วัดรายปีได้ 

8. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชา รายปี แต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ ก าหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอน   

8.1 การจัดการเรียนการสอน ครูต้องค านึงถึง จิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียน                

สภาพความพร้อมของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ความต่อเน่ืองของการเรียนรู้                

เน้นการบูรณาการโดยช่วงชั้นที่  1 ใช้กลุ่มสาระภาษาไทย หรือคณิตศาสตร์ เป็นแกน ช่วงชั้นที่ 2 

เน้นการบูรณาการ โครงงาน โดยใช้หัวเร่ืองเป็นแกน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

8.2 สื่อการเรียนรู้ ใช้สื่อหลากหลาย เน้นของจริง ของจ าลอง ทันสมัย ใกล้ตัว เกิด

การเรียนรู้ง่าย เชิงประจักษ์  
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8.3 การวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีเกณฑ์การวัดที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และสภาพที่แท้จริงขององค์ความรู้ ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

8.4 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้หลักสูตรสามารถเป็นเคร่ืองมือ

ในการเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามที่คาดหวังได้ เช่น การบรรจุแผนงานทางวิชาการลงใน

แผนพัฒนาคุณภาพอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร การจัดการสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก การเตรียมการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

9. คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร น าร่างหลักสูตร เข้าร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

เรียบเรียง เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ 

การเรียบเรียงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนน า คือการแสดงถึง สภาพพื้นฐานทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน 
2.  วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โครงสร้างหลักสูตร 
4. ค าอธิบายรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระ  
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
7. การวัดและประเมินผล 
8. การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา 
9. อ่ืน ๆ  

10. การใช้หลักสูตร 
10.1  การบริหารจัดการการเรียนรู้  

 10.2  การจัดการด้านโครงสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ภายใน ภายนอก 

11. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริง การพัฒนา
และซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียนตามสภาพจริงเชิงประจักษ์ อย่างต่อเน่ือง 

12. การจัดหา เลือก ใช้ จัดท าและพัฒนาสื่อ และส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องตามแผนการเรียนรู้ 

13. การจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นการตอบสนองศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน  
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14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรม
ผู้เรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์และเพื่อสังคม 

15. การวัดประเมินผล  เน้นการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ประเมินตาม
สภาพจริงการจัดท าคู่มือการวัดประเมินผล ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา การผ่านช่วงชั้น การเทียบโอน  

16. การวิจัยในชั้นเรียน  
16.1 การนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  
16.2 การบริหารด้านบุคคล  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการ คณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างเกณฑ์การประเมินอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ 
คณะกรรมการวัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบการวัด
ประเมินผลของสถานศึกษา  

16.3 การบริหารแบบบูรณาการ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในผลผลิตของ
การศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น สถานประกอบการในท้องถิ่น ของ
ชุมชน 

17. แนวทางการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร   

ผู้บริหารโรงเรียนต้องตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยมีตัวแทนแต่

ละฝ่ายจากครู ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมสถานศึกษา เพื่อเป็นการถ่วง  ตลอดจนก าหนด

แผนงาน  โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ในสถานศึกษาเอกสารหลักฐานการด าเนินงานบริหาร

จัดการหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน  รายงานการนิเทศภายใน ภายนอก เป็นปัจจุบัน  ตลอดจนมีระบบ

ก ากับ ติดตามและประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะครูและผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

ตอนท่ี 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบังสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเพิ่มเติมมีขอบข่าย 7 ด้าน ดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บท้ายแต่ละข้อความเป็นความถี่ของ

ความเห็น) 
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ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า 
1)  ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดความสนใจในการก าหนดนโยบายในการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาเป็นหน่ึงในแผนยุทธศาสตร์ และมีความสับสนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมาก
และรวดเร็ว (5) 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องตั้งคณะกรรมการด าเนินการสร้างหลักสูตรโดยค านึงถึง
ความรู้ความสารถของบุคลากรเป็นหลักโดยปราศจากอคติ (4) 

3)  ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความต่อเน่ือง เพราะมีการย้ายเข้าย้ายออก บ่อยจึงท า ให้มา
สามารถไปฏิบัติอย่างจริงจัง และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรต้องตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา (3) 

4)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทางความคิด ความทันสมัย ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เป็นนักพัฒนาโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ยึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
ด้านการวางแผน 

1)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมายในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน (10) 

2)  ก าหนดแผนงานล่วงหน้า และประชุมชี้แจงพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน  ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้าสายชั้น และคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเท่านั้นเพราะการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากบุ
คลกรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่แค่คณะกรรมการด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น (7) 

3)  ก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน  (4) 

4)  วางแผนจัดครูผู้สอนให้เข้าสอนโดยค านึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 

1)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดประชุมชี้แจง ในเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการ
จัดการศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจตรงกันอย่างสม่ าเสมอภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการศึกษาดู
งานทั้งนอกและในสถานที่ 
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3)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับบุคลากรครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งภาระ
งานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
  
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย 

1)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียน
ต่างๆ เพื่อสร้างพันธมิตรในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของเครือข่าย (11) 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการรียนการ
สอน เพื่อให้ชุมชนนั้นได้ตระหนักถึงผลดีในการจัดการเรียนการสอนโดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู่มาถ่ายทอดให้กับลูกหลานของพวกเขาเอง เพื่อสืบสานให้คงอยู่คู่กับชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน (11) 

3)  ผู้บริหารต้องท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญของสถานศึกษาว่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ   
 
ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการสร้างหลักสูตร 

1)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรวบรวมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถ
ส่งเสริมให้น ามาใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเครือข่ายกับ
สถานศึกษาอื่นในการใช้แหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ร่วมกัน (8) 

2)  ขาดสื่อการเรียนการสอนและงบประมาณ ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ด าเนินการขอความร่วมมือจากชุมชน ห้างร้าน สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง
เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ ใช้สื่อการสอนระบบ
เครือข่ายของโรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนใกล้เคียง รวบรวมสื่อไว้ในห้องสื่อ และมีการสร้างสื่อ
เพิ่มเติม (8) 
 
ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร 

1)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแกนหลักในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับ
คณะครู และเชิญให้คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาโดยก าหนดกรอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มาแล้วโดยมาเสริมในหลักสูตรสาระท้องถิ่นที่ต้องการจะเติมเต็ม 
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2)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการสร้างหลักสูตรเน่ืองจากที่ผ่านมาผู้บริหารยังขาดความสนใจในเคร่ืองมืออ านวยความ
สะดวกในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา อาทิเช่น  คอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือต่างๆ ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ค าปรึกษาในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

3)  ผู้บริหารต้องให้ขวัญและก าลังใจแก่คณะครูอย่างทั่วหน้าโดยไม่ค านึงถึงพวกพ้อง
ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนมากที่ไม่พอใจผู้บริหาร 

4)  ควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย หรือสังกัด เพื่อให้
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

5)  ควรมีการวางแผนขั้นตอนในการสร้างและการใช้หลักสูตร เมื่อทดลองใช้ควร 
น ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 

ปัญหาที่ส าคัญในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คือ  นโยบายทางด้านการศึกษาของ
ไทยไม่นิ่งเปลี่ยนไปตามกระแสความคิดของนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่ท าให้การศึกษาของประเทศ
ไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น 
 
ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  

1)  ข้อจ ากัดของเวลาและภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ ท าให้ขาดการนิเทศอย่างจริงจัง และ
การนิเทศติดตามไม่เป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด 

2)  ขาดเคร่ืองมือและรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจน 
3)  การนิเทศติดตามผลไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะผู้นิเทศขาดความรู้ขาด

ประสบการณ์ในการนิเทศ และไม่มีแนวทางที่แน่นอนในทางปฏิบัติ 
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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติใน
การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขต
ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้คือบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของโรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 90 คน 
และครู 217 คน รวมทั้งสิ้น 347 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังน้ี   

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน    
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean : X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบของระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

 ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง               

(ร้อยละ59.9) มากกว่าเพศชาย  (ร้อยละ40.1) มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปีมากที่สุด  (ร้อยละ 34.6) 

และน้อยที่สุดมีอายุมากว่า 60 ปี  (ร้อยละ 3.5) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสูงสุด              

(ร้อยละ 56.8) และการศึกษาระดับปริญญาเอก  (ร้อยละ 0.6) น้อยที่สุดตามล าดับ โดยมี

ประสบการณ์การการท างานในระดับครูผู้สอนมากที่สุดโดยเฉลี่ย 9.04 ปี ผู้บริหารสถานศึกษาโดย

เฉลี่ย 5.53 ปี และน้อยที่สุดคือคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.23 ปีตามล าดับ 

ตอนท่ี 2  จากความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัตใินการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ของผู้น ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็น

ได้จากผู้บริหารในสถานศึกษาให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายในการจัด

การศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรใน

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

ตลอดจนปัญหาในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อก าหนดกรอบในการจัดท าหลักสูตรและสิ่งที่

ส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหน่ึงในแผนยุทธศาสตร์

ของสถานศึกษา และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัด

การศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเองยังอยู่ในระดับการปฏิบัติค่อนข้างมาก              

ด้านการวางแผน 

พบว่าการวางแผนมีการปฏิบัติยู่ในระดับมากทั้งหมดเมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า

สถานศึกษาศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน และน าข้อมูลมาประกอบการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมในการวางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา                        

ขั้นพื้นฐาน โดยจะต้องค านึงถึงความพร้อมของครูภายในโรงเรียน ภาระงานของครู ตลอดจน
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ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอนเพื่อประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไป

ใช้ในแต่ละกลุ่มสาระของวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และสถานศึกษาควรก าหนดนโยบายด้านงาน

วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชน และน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น 

เพราะยังอยู่ในระดับการปฏิบัติค่อนข้างมาก 

ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 

การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งหมด และ

พบว่าประเด็นที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือสถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงในเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนการสอน กิจกรมที่ต้องจัดขึ้นในการสอนแต่ละระดับให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน โดยเชิญวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ ตลอดจนศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย 

ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ  

และสถานศึกษาให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนนอกเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุนช่วยเหลือ และสิ่งส าคัญที่สุดคือ มีส่วนดูแลก ากับติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร 

ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตรของโรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งมีจากหลายปัจจัยซึ่งสถานศึกษา ต้องให้ความ

เอาใจใส่ในการขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือ เร่ืองงบประมาณกับชุมชนในการสร้างและใช้

หลักสูตรตลอดจน การน าเอาวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า

หลักสูตร ท้ายที่สุดสถานศึกษาต้องรวบรวมสื่ออุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 

ด้านขั้นตอนการสร้างและการใช้หลักสูตร 

พบว่าขั้นตอนการสร้างและการใช้หลักสูตรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งหมด 

และสถานศึกษายังให้ความส าคัญในการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
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หลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ดังจะเห็นได้จากสถานศึกษามีการ

ประชุมชี้แจง เน้นย้ าให้คณะครูก่อนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จริง 

ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

พบว่าโรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในด้านนี้อย่าง

เห็นได้ชัดจากผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งหมดในรายข้อ เนื่องจากสถานศึกษามีความตื่นตัวใน

การเตรียมการด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการรับรอง การประเมินคุณภาพจากองค์กร

ภายนอก และสิ่งส าคัญที่สุดก็คือมีการติดตาม และทบทวนการใช้หลักสูตร โดยใช้ระบบการมีส่วน

ร่วมโดยตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายใน เพื่อติดตามการใช้หลักสูตรและรายงานผลให้

คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษาทราบ โดยมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษาตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา และครูมีความเห็นสอดคล้องกันโดยคะแนนของความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมากนัก 

โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจในเร่ืองการวางแผนมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้ความสนใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย และครูให้ความสนใจใน

เร่ืองขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นเหล่านี้เมื่อน ามา

หลอมรวมเข้าด้วยกันก็น่าจะบังเกิดผลในการปฏิบัติมากขึ้น เพราะถ้าบุคคลทั้ง 3 ฝ่ายมีความเข้าใจ

ในทิศทางเดียวกันแล้ว การปฏิบัติงานก็จะด าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น และประสบผลส าเร็จใน

การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ตอนท่ี 4  แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขตลาดกระบัง  สังกัด

กรุงเทพมหานคร   

จากผลการวิจั ย พบว่า แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                         

เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ได้ยึดหลักการสร้างหลักสูตรสูตรจาก กรมวิชาการ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 9) ได้กล่าวถึงการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
3. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น และสัดส่วนเวลา

เรียน 
5. ก าหนดผลการเรียนที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
6. จัดท าค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา 
7. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
8. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
9. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นการเสริมเนื้อหาสาระนอกจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
10. ก าหนดสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
11. ก าหนดการวัดผลและประเมินผล 
12. บริหารจัดการงบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งแนวทางการสร้างของแต่ละโรงเรียนนั้นคล้ายกันมากอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 

มีส่วนน้อยที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เน่ืองจากปัจจัยหลายอย่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับด้านวิสัยทัศน์ของ
ผู้น า ด้านการวางแผน ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่าย ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้
หลักสูตร ด้านการติดตามและทบทวนการสร้างหลักสูตร  แต่ปัจจัยด้านขนาดของโรงเรียนไม่มีผล
ต่อการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของส านักงานเขตลาดกระบัง เพราะได้มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่าย และจะมีการอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดยให้
ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมหมดทุกคน แต่ คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่มีการจัดอบรมและสอบถาม
ข้อคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย ที่
คณะกรรมการสถานศึกษาต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างหลักสูตรอย่างแท้จริง
ไม่ใช่เพียงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบหลักสูตรเท่านั้น
เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตรและประสิทธิผลของผู้เรียน และผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
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และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง หลักสูตร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้การอบรม
อย่างต่อเน่ืองให้กับบุคลากรครูและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และควรจัดให้มีการวางแผนการด าเนิน
ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
วางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สุดท้ายเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษามากขึ้น โดยเชิญมาเป็นกรรมการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

ตอนท่ี 5  เพื่อเสนอแนะการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง   สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขต
ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร จะต้องจัดท าในลักษณะเครือข่ายร่วมกันจัดท าเพื่อประสิทธิภาพ
การสร้างหลักสูตรได้ค้นพบว่าการจะสร้างหลักสูตรให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยหลัก ทั้ง               
7 ด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวิธีการสร้างหลักสูตร จะต้องมีการเตรียมความพร้อม  
ซึ่งการเตรียมความพร้อมจะต้องมีทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักสูตรที่จะจัดท าโดยท าการอบรมและศึกษาดูงานทั้งใน               
และนอกสถานที่ตามสมควร  การวางแผนในการจัดท าหลักสูตรจะต้องยึดรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาให้อย่างเคร่งครัด แต่ด้านเนื้อหาสาระเพิ่มเติมจากหลักสูตร
แกนกลาง ทางกลุ่มโรงเรียนในส านักงานเขตลาดกระบัง จะมีการรวมกลุ่มแยกย่อยเป็นเครือข่าย
ย่อยแล้ว น าเสนอร่วมกันละน ามาเสนอกลุ่มใหญ่เพื่อความเป็นเอกภาพของเนื้อหาที่เป็นแบบฉบับ
เดียวกัน กระบวนการจัดท า จะประชุมอบรมเป็นเครือข่ายแล้วแยกย้ายกันท าในแต่ละโรงเรียนแต่
จุดเด่นที่ได้ค้นพบคือจะมีทีมจากศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตออกตรวจและให้ความช่วยเหลือ
ด้านข้อมูล เมื่อโรงเรียนใดมีปัญหาทางกลุ่มใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตร ส่วนด้าน
การใช้หลักสูตรจะประกาศใช้พร้อมกันและเมื่อมีปัญหาในการใช้หลักสูตรก็จะมีการปรับปรุงแก้ไข
ในทุกภาคเรียน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ก็จะมีทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนสลับกันตรวจ
และเสนอแนะให้ความช่วยเหลือในบางโรงเรียนที่พบปัญหา 
 
5.2  อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขต

ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่จ าน ามาอภิปราย   ได้ดังนี้ 

1.  จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าสภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับครูมีส่วนร่วมใน                        
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การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

มากแต่ยังความความเอาใจใส่ในส่วนของผู้เรียนที่ยังไม่เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นมากนักและ

จุดด้อยที่ค้นพบคือผู้บริหารควรจะก าหนดแผนกลยุทธ์ในเร่ืองการสร้างหลักสูตรให้อยู่ใน

แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการก าหนดนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาในการสร้างหลักสูตร และที่ส าคัญต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้การ

อบรมแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนน าไปศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น โดยอาจจะมี

การพบปะในรูปแบบของกลุ่มโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเป็นตัวประสาน

ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันเพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมและครบกระบวนความ 

รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ 

ตามความเหมาะสมในแต่ละเร่ือง รวมทั้งสถานศึกษาต้องน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาน าไปใช้ใน

บางคร้ังอาจจะพบปัญหาในการใช้เน่ืองจากเป็นช่วงแรกๆที่สถานศึกษาต้องสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาขึ้นมาใช้เอง ก็จะพบปัญหา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ครูต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและน าผลที่ได้จากการติดตามมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยูเนสโก (UNESCO: 1978: 66) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัญหาการใช้หลักสูตรของบางประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์และศรีลังกา พบว่า ปัญหาของการใช้หลักสูตรที่มีผลกระทบหรือเป็นปัญหามากที่สุดก็

คือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้  

ตลอดจนผู้บริหาร ไม่ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้น และการนิเทศติดตาม

การใช้หลักสูตรของครูผู้สอน ซึ่งพบในช่วงแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แต่บัดน้ีปัญหา

เหล่านี้เร่ิมคลี่คลายลงบ้างแล้ว ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนในเขตลาดกระบังนั้นเร่ิมมีความตื่นตัวใน

การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและมีการติดตามและปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมการ

รองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกเป็นอันดับที่ 1 ในด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้บริหาร

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีความเห็นสอดคล้องกันเป็นอย่างมากแต่ยังมีบาง

ประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปอาทิเช่นผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
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สถานศึกษา และครูควรจะให้ความสนใจเร่ืองทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตรให้มากขึ้น   

เน่ืองจากทรัพยากรที่ใช้ในการจัดสร้างหลักสูตรนั้นมีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาปัจจัยหนึ่งที่ควรได้รับความสนใจและด าเนินการให้ครบองค์ประกอบเหมือนด้านอ่ืนๆ  

3.  จากผลวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดย

โรงเรียนให้ความสนใจในเร่ืองของการวางแผนเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่าโรงเรียนของเขต

ลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการเตรียมการในเร่ืองการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่าง

ดีโดยเฉพาะด้านวิสัยทัศน์ของผู้น าก็อยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งท าให้โรงเรียนในเขตน้ีมีความตื่นตัว 

เน่ืองจากผู้น าหรือผู้บริหารโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ในกระบวนการสร้างและตระหนักถึง

ความส าคัญของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในทั้งเร่ืองการ

สร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตรอยู่ในอันดับที่ 2 เหมือนกัน แต่ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้าง

หลักสูตรมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เน่ืองจากมีปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น 

งบประมาณที่ทางราชการให้นั้นมีอย่างจ ากัดซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในบาง

โรงเรียน เป็นสิ่งที่ท้ายทายของผู้บริหารสถานศึกษาต้องคิดค้นหาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดนั้นมาใช้ในกระบวนบริหารจัดการให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ไปด้วยดีและ โรงเรียนจะต้อง

ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในในการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามาใช้ในการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา ตลอดจนด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ และน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า

มาผนวกไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพราะโรงเรียนยังขาดในส่วนน้ีอยู่มากที่เป็นจุดอ่อนอย่างเห็น

ได้ชัดในผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยแยกออกเป็นความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

ก็ให้ความส าคัญในเร่ืองการวางแผนมากที่สุด และด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรแต่ด้าน

วิสัยทัศน์ของผู้น ายังไม่เด่นชัด เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา แต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกัน

ออกไป และปรับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งบ่อยมากตามค าสั่งของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

จึงท าให้ไมเกิดความต่อเน่ืองในด้านนโยบายการบริหารโรงเรียน ท าให้เกิดความสะดุดในบาง

ช่วงเวลาเมื่อต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือมีรักษาการปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในด้านความ

คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความสนใจในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

เครือข่ายมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งด้านวิสัยทัศน์ของผู้น าอยู่ในอันดับเกือบสุดท้ายนั้นชี้ให้เห็นว่า
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คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่ให้ความสนใจในเร่ืองการสร้างหลักสูตรสถานศึกษามากเท่าไหร่ 

จะมุ่งประเด็นไปที่การมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามาสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่อาจ

สรุปได้ว่าเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรมากกว่าขั้นตอนการสร้างและการใช้หลักสูตร 

อาจจะส่งผลต่อเน้ือหาของหลักสูตรสถานศึกษาได้ ในส่วนความคิดเห็นของครูเห็นว่าขั้นตอนการ

สร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร นั้นส าคัญควบคู่ไปกับด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า ที่จะเป็นตัวการ

เชื่อมความส าเร็จในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แต่ยังมีจุดบอดที่ครูยังขาดความสนใจในเร่ือง

ของการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการสร้าง

หลักสูตร ซึ่งเป็นจุดอ่อนของครูที่ยังขาดความเอาใจใส่ในเร่ืองนี้เพราะเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน

กระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ขาดเสียมิได้ ซึ่งในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาจะต้อง

อาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่าย เพราะครูจะด าเนินการฝ่ายเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน

ทั้ง 3 ฝ่าย จึงจะประสบผลส าเร็จในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น

ตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อน รวมทั้งระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจน

เครือข่ายของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น วารสารโรงเรียน จดหมายข่าว หรือให้ครูประจ าชั้นช่วยสื่อสาร

โดยตรงกับผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนวางแผนเตรียมความพร้อมและการ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจะต้องมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ ทั้งนี้เพราะ ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป็นเสมือนหางเสือในการน าพาสถานศึกษาไปสู่จุดม่งหมายซึ่งเปรียบได้กับ

วิสัยทัศน์ของผู้น า ถ้าโรงเรียนใดมีการพัฒนามากซึ่งอาจจะหมายความว่า ผู้น ามีวิสัยทัศน์ในการ

เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าโรงเรียนไม่มีการพัฒนา เปรียบเสมือนผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ในการ

เปลี่ยนแปลงได้แต่คงเดิมไว้อย่างเดียวก็เปรียบเหมือนกับหลักสูตรสถานศึกษาก็ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงตามยุคและสมัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

เอนก  อัคคีเดช (2549) ได้ท าวิจัยเร่ืองการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาการก าหนด

แผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผล การเตรียมความ

พร้อมของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐานและ
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หลักสูตรสถานศึกษา การด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการสรุปผลการด าเนินการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับ โดยต้องการให้โรงเรียนพัฒนา ด้านการสรุปผลการด าเนินการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดอบรมครูเพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใน

เกี่ยวกับหลักสูตร และสามารถจัดท าแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามเป้าหมาย

ของหลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

หลักสูตรทุกปี มีการรายงานผลการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และมีการติดตามประเมินผลในทุก

ช่วงปีการศึกษา ที่ส าคัญในกระบวนการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังมีความเห็นสอดคล้องและความ

เป็นไปได้กับ เมตต์  เมตต์การุณ์จิต (2541) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

ของกรรมการศึกษาประจ าโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่ากรรมการมีส่วนร่วมใน

แต่ละด้านมากที่สุด ดังน้ี ด้านการวางแผน ได้แก่ การร่วมก าหนดความต้องการในการพัฒนา

โรงเรียน ด้านการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ การจัดหาเงิน และจัดหาก าลังคนหรือแรงงาน

ให้โรงเรียน ด้านการประสานงาน ได้แก่ การประสานกับคนในท้องถิ่น และหน่วยงานของราชการ  

ด้านการประเมินแผนการหรือการปฏิบัติ ได้แก่ การร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อผล

การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นและได้สรุปการมีส่วนร่วมประสานงาน ร่วมบริจาคเงินและทรัพย์สิน

ตลอดจนในด้านการเสียสละแรงงานและกล่าวอีกว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีภารกิจส่วนตัว  และ

จะต้องประกอบอาชีพจึงมักไม่มีเวลาที่จะร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเท่าที่ควร ซึ่งมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญในด้านการวางแผนมากที่สุด แต่ยัง

มีจุดอ่อนในการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายซึ่งโรงเรียนในเขตลาดกระบัง ควร

จะมีการสร้างเครือข่ายกับภายนอกมากขึ้นโดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยท าให้

ชุมชนนั้นมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนให้ได้ 

4.  จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร จะต้องจัดท าในลักษณะเครือข่ายร่วมกันจัดท าเพื่อ

ประสิทธิภาพการสร้างหลักสูตรได้ค้นพบว่าการจะสร้างหลักสูตรให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้อง

อาศัยหลัก ทั้ง 7 ด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวิธีการสร้างหลักสูตร จะต้องมีการ

เตรียมความพร้อม ซึ่งการเตรียมความพร้อมจะต้องมีทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา และครู จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักสูตรที่จะจัดท าโดยท าการอบรมและ
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ศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ตามสมควร การวางแผนในการจัดท าหลักสูตร จะต้องยึดรูปแบบ

ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาให้อย่างเคร่งครัด แต่ด้านเนื้อหาสาระเพิ่มเติมจากหลักสูตร

แกนกลาง ทางกลุ่มโรงเรียนในส านักงานเขตลาดกระบัง จะมีการรวมกลุ่มแยกย่อยเป็นเครือข่าย

ย่อยแล้ว น าเสนอร่วมกันละน ามาเสนอกลุ่มใหญ่เพื่อความเป็นเอกภาพของเนื้อหาที่เป็นแบบฉบับ

เดียวกัน กระบวนการจัดท า จะประชุมอบรมเป็นเครือข่ายแล้วแยกย้ายกันท าในแต่ละโรงเรียนแต่

จุดเด่นที่ได้ค้นพบคือจะมีทีมจากศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตออกตรวจและให้ความช่วยเหลือ

ด้านข้อมูล เมื่อโรงเรียนใดมีปัญหาทางกลุ่มใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตร ส่วนด้าน

การใช้หลักสูตรจะประกาศใช้พร้อมกันและเมื่อมีปัญหาในการใช้หลักสูตรก็จะมีการปรับปรุงแก้ไข

ในทุกภาคเรียน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ก็จะมีทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนสลับกันตรวจ

และเสนอแนะให้ความช่วยเหลือในบางโรงเรียนที่พบปัญหา 

 
5.3  ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสนใจในการก าหนดนโยบายในการสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดท าแผนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ

สถานศึกษา   

2.  ผู้บริหารควรมีก าหนดแผนงานการจัดสร้างหลักสูตรสถานศึกษาล่วงหน้า และประชุมชี้แจง

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

มีอยู่มาถ่ายทอดให้กับลูกหลาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน

อย่างยั่งยืน  

3.  จากการศึกษาพบว่าสถานศึกษายังขาดสื่อการเรียนการสอนและงบประมาณ ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรด าเนินการขอความร่วมมือจากชุมชน ห้างร้าน สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หรือใกล้เคียงเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ การใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ การ

ใช้สื่อการสอนจากระบบเครือข่ายของโรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนใกล้เคียง  
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5.4  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาหาวิธีการบริหารหลักสูตรแนวใหม่ เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอ 

2.  ควรท าการศึกษาการประเมินผลการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

3.  ควรมีการศึกษา เร่ืองผลที่ผู้เรียนได้รับจากการจัดการศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 

แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เขตลาดกระบัง  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 

ตอนท่ี  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2   ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   
ตอนท่ี  3   ข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   

 
การตอบแบบสอบถามของท่านครั้งน้ี  ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับใช้เฉพาะงานวิจัยในคร้ังนี้

เท่านั้น   
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  มา  ณ  โอกาสนี้  

 
 
  
          นายวีรภัทร     ไม้ไหว  

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                  
              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ตอนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย     ลงใน     ตามสภาพที่เป็นจริงของท่าน 
 

  1.  เพศ 
      ชาย       หญิง 
 2. ปัจจุบันท่านอายุ  
     น้อยกว่า 30  ปี     30 – 40  ปี   
     41 – 50 ปี      51 – 60 ปี  
     มากกว่า  60 ปี  
 3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน  
     ต่่ากว่ามัธยมตอนปลาย   มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     อนุปริญญา     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. ต่าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้  
  ครูผู้สอน     หัวหน้ากลุ่มสาระ 

     ผู้บริหารสถานศึกษา    คณะกรรมการสถานศึกษา  
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษานี้…………………………ปี 

    
ตอนท่ี 2   ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   
ค าชี้แจง    โปรดระบุระดับการปฏิบัติในแต่ละรายการโดยท่าเคร่ืองหมาย  /  ในช่องที่ตรงกับระดับ
ปฏิบัติในโรงเรียนของท่าน โดยระดับการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
       ระดับ 0      หมายถึง    ไม่มีการปฏิบัติ  

       ระดับ 1      หมายถึง     มีการปฏิบัติน้อย  

      ระดับ 2      หมายถึง     มีการปฏิบัติปานกลาง  

       ระดับ 3      หมายถึง     มีการปฏิบัติค่อนข้างมาก  
  ระดับ 4      หมายถึง     มีการปฏิบัติมาก  
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ตอนท่ี 2 
 

ข้อ สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
  0 1 2 3 4 
 1. ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า      
1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรเป็นหนึ่งในแผน

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
     

2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรเป็นหนึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 

     

3 ผู้บริหารสถานศึกษาท่าความเข้าใจสภาพปัจจุบันและปัญหาใน
การด่าเนินงานของสถานศึกษา  เพื่อก่าหนดกรอบในการจัดท่า
หลักสูตร 

     

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

     

5 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูมีส่วนร่วมในการก่าหนดวิสัยทัศน์  
ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

     

6 ผู้บริหารสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก่าหนด
วิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     

7 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส่าคัญต่อองค์กรต่างๆ ผู้น่าชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้เข้าร่วมในการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษาในหัวข้อสาระท้องถิ่น 

     

8 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา และด่าเนินการประชุมวางแผนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
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ข้อ สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
  0 1 2 3 4 

 2. ด้านการวางแผน      
9 สถานศึกษาก่าหนดนโยบาย ด้านงานวิชาการ ด้านบริหารงาน

บุคคล ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่  ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน และน่ามาประกอบการจัดท่าแผนพัฒนาในการ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

     

10 สถานศึกษาศึกษาท่าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ่าปีที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และน่าข้อมูลมาประกอบการ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

     

11 สถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อ
น่าเสนอข้อมูลมาใช้ในการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา 

     

12 สถานศึกษาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

13 สถานศึกษาประสานงานกับบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) เพื่อมาร่วมการวางแผนในการก่าหนด
กรอบเนื้อหา 

     

14 สถานศึกษาวางแผนในการจัดครูเข้าสอน โดยส่ารวจความพร้อม
ของครูภายในโรงเรียน ภาระงานของครู  คุณสมบัติของครู 
ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการน่าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในแต่ละกลุ่ม
สาระของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

     

 3. ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร      
15 สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับ

บุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา 
     

16 สถานศึกษาพาบุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษาศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
  0 1 2 3 4 
17 สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงในเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษา แผนการ

สอน กิจกรรมที่จะต้องจัดขึ้นในการสอนแต่ละระดับให้เป็นที่
เข้าใจตรงกัน 

     

18 สถานศึกษาจัดเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการ
ด่าเนินงาน 

     

 4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย      
19 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดท่า

หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 
     

20 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดท่า
หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนนอกเครือข่าย 

     

21 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

     

22 สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลก่ากับติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

 5. ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการสร้างหลักสูตร      
23 สถานศึกษาก่าหนดแนวทางของการระดมทรัพยากรทั้งภายนอก

ภายในท้องถิ่น  เพื่อน่ามาใช้ในการสร้างหลักสูตร 
     

24 สถานศึกษาขอความร่วมมืองบประมาณกับชุมชน ในการสร้าง
และใช้หลักสูตร 

     

25 สถานศึกษาน่าวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท่าหลักสูตร 

     

26 สถานศึกษารวบรวมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่
สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 

     

 6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร      
27 สถานศึกษาวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับบุคลากรครู  โดยก่าหนดหลักการ จุดมุ่งหมาย และโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา 
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ข้อ สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
  0 1 2 3 4 
28 สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง 
     

29 สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ   
วิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     

30 สถานศึกษาประชุมชี้แจงเน้นย้่าให้คณะครูน่าหลักสูตรไปใช้      
31 สถานศึกษาน่าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ      
 7. ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร      
32 สถานศึกษาติดตามและทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดย

ใช้ระบบการมีส่วนร่วม 
     

       
33 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อติดตามและ

ทบทวนการใช้หลักสูตร และรายงานผลการด่าเนินงานอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

     

34 สถานศึกษาน่าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

35 สถานศึกษารายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ่าทุกปี
การศึกษา 

     

36 สถานศึกษามีการเตรียมการด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
การรองรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
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ตอนที ่ 3 ข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   
ค่าชี้แจง     ขอให้ท่านเขียนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

1. ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น่า 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ด้านการวางแผน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและผลการหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม 
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คุณภาพเครื่องมือ 
ตาราง     ค่าดัชนีความสอดคล้อง เร่ือง “ แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   

 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ” 

 สภาพการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คะแนนการพิจารณาของ 
ผู้เชียวชาญ R  

 
IOC 

  คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 1. ด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า        
1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรเป็นหนึ่งใน

แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้การสร้างหลักสูตรเป็นหนึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาท่าความเข้าใจสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในการด่าเนินงานของสถานศึกษา  เพื่อก่าหนด
กรอบในการจัดท่าหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูมีส่วนร่วมในการก่าหนด
วิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 +1 +1 5 1 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก่าหนด
วิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส่าคัญต่อองค์กรต่างๆ ผู้น่า
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้เข้าร่วมในการ
จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาในหัวข้อสาระท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา และด่าเนินการประชุมวางแผนการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 
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 2. ด้านการวางแผน        
9 สถานศึกษาก่าหนดนโยบาย ด้านงานวิชาการ ด้าน

บริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และน่ามาประกอบการ
จัดท่าแผนพัฒนาในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

10 สถานศึกษาศึกษาท่าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และน่า
ข้อมูลมาประกอบการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

11 สถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นเพื่อน่าเสนอข้อมูลมาใช้ในการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

12 สถานศึกษาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผน จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13 สถานศึกษาประสานงานกับบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) เพื่อมาร่วมการวางแผน
ในการก่าหนดกรอบเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 +1 +1 5 1 

14 สถานศึกษาวางแผนในการจัดครูเข้าสอน โดยส่ารวจ
ความพร้อมของครูภายในโรงเรียน ภาระงานของครู  
คุณสมบัติของครู ตลอดจนความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการสอนเพื่อประสิทธิภาพในการน่า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในแต่ละกลุ่มสาระของรายวิชา
ที่ตนเองรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 3. ด้านการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร        
15 สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับ

บุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

16 สถานศึกษาพาบุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท่า
หลักสูตรสถานศึกษาศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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17 สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงในเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการสอน กิจกรรมที่จะต้องจัดขึ้นในการสอนแต่ละ
ระดับให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

18 สถานศึกษาจัดเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
ต่อการด่าเนินงาน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย        
19 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

20 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน
นอกเครือข่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 +1 +1 5 1 

21 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

22 สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลก่ากับ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการ
จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 5. ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการสร้างหลักสูตร        
23 สถานศึกษาก่าหนดแนวทางของการระดมทรัพยากรทั้ง

ภายนอกภายในท้องถิ่น  เพื่อน่ามาใช้ในการสร้าง
หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

24 สถานศึกษาขอความร่วมมืองบประมาณกับชุมชน ในการ
สร้างและใช้หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

25 สถานศึกษาน่าวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท่าหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

26 สถานศึกษารวบรวมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เป็นระบบ 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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 6. ด้านขั้นตอนการสร้างหลักสูตรและการใช้หลักสูตร        
27 สถานศึกษาวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานกับบุคลากรครู  โดยก่าหนดหลักการ จุดมุ่งหมาย 
และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 +1 +1 5 1 

28 สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

29 สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ   วิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมายการจัด
การศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

30 สถานศึกษาประชุมชี้แจงเน้นย้่าให้คณะครูน่าหลักสูตรไป
ใช้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

31 สถานศึกษาน่าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
 7. ด้านการติดตามและทบทวนหลักสูตร        
32 สถานศึกษาติดตามและทบทวนการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาโดยใช้ระบบการมีส่วนร่วม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
33 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อติดตาม

และทบทวนการใช้หลักสูตร และรายงานผลการ
ด่าเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

34 สถานศึกษาน่าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

35 สถานศึกษารายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ่า
ทุกปีการศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 +1 +1 5 1 

36 สถานศึกษามีการเตรียมการด้านการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพจาก
องค์กรภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ข้อ_1             3.3214          .7228        28.0 
  2.     ข้อ_2             3.2500          .7005        28.0 
  3.     ข้อ_3             3.2857          .7629        28.0 
  4.     ข้อ_4             3.3571          .7310        28.0 
  5.     ข้อ_5             3.3571          .7800        28.0 
  6.     ข้อ_6             2.8571          .9705        28.0 
  7.     ข้อ_7             3.0714          .6042        28.0 
  8.     ข้อ_8             3.1786          .7228        28.0 
  9.     ข้อ_9             3.1786          .7724        28.0 
 10.     ข้อ_10            3.3214          .6696        28.0 
 11.     ข้อ_11            3.1786          .6118        28.0 
 12.     ข้อ_12            3.2500          .6455        28.0 
 13.     ข้อ_13            3.0000          .7201        28.0 
 14.     ข้อ_14            3.1786          .7228        28.0 
 15.     ข้อ_15            3.1429          .6506        28.0 
 16.     ข้อ_16            2.7500          .7515        28.0 
 17.     ข้อ_17            3.0714          .6042        28.0 
 18.     ข้อ_18            3.0357          .7445        28.0 
 19.     ข้อ_19            2.5357          .7445        28.0 
 20.     ข้อ_20            2.7143          .8968        28.0 
 21.     ข้อ_21            2.7857          .7382        28.0 
 22.     ข้อ_22            2.7857          .8325        28.0 
 23.     ข้อ_23            2.7857          .8325        28.0 
 24.     ข้อ_24            2.4643          .9616        28.0 
 25.     ข้อ_25            2.8929          .8317        28.0 
 26.     ข้อ_26            3.1786          .8189        28.0 
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 27.     ข้อ_27            3.1786          .7724        28.0 
 28.     ข้อ_28            3.3214          .7228        28.0 
 29.     ข้อ_29            3.3571          .7310        28.0 
 30.     ข้อ_30            3.3929          .7860        28.0 
 31.     ข้อ_31            3.4286          .6901        28.0 
 32.     ข้อ_32            3.1429          .7559        28.0 
 33.     ข้อ_33            3.3214          .7724        28.0 
 34.     ข้อ_34            3.3214          .8189        28.0 
 35.     ข้อ_35            3.0714          .8133        28.0 
 36.     ข้อ36             3.4286          .7902        28.0 
_ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
        N of Cases =        28.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale      111.8929   351.5066    18.7485         36 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                   3.1081     2.4643     3.4286      .9643     1.3913      .0649 
 
Reliability Coefficients    36 items 
 
Alpha =   .9677           Standardized item alpha =   .9691 
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ภาคผนวก  ค 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 1.  นายอดิศักดิ์     เลขะวัฒนะ   ผู้อ่านวยการโรงเรียนวัดราชโกษา 
 2.  นายประทวน    เกาะแก้ว     ผู้อ่านวยการโรงเรียนวัดพลมานีย์ 
 3.  นางส่าเนียง      น้่าค้างงาม   ครู คศ.2  โรงเรียนวัดราชโกษา 
 4.  นางสาวไพเราะ   พุ่มมั่น     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สพท.เขต 1สุพรรณบุรี 
 5.  อาจารย์โชติ      แย้มแสง      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก  จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



151 
 

  

DPU



152 
 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
ชื่อ – นามสกุล    นายวีรภัทร  ไม้ไหว 
ประวัติการศึกษา    ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

     วิชาโท บริหารการศึกษา  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์  
ปีการศึกษา 2544 
 
การศึกษาบัณฑิต   
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ปีการศึกษา 2549 

 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  

ครู ค.ศ. 1  
โรงเรียนวัดราชโกษา  ส านักงานเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 
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