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บทคัดย่อ 

 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
และด้านการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ และเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน 3 ด้านนั้น 
จ าแนกตามสถานภาพบุคลากรและขนาดสถานศึกษา เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 19 คน และครูผูส้อน จ านวน 238 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
  

ผลการวจัิยพบว่า  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหาร

หลกัสูตรสถานศึกษาในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
จดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา และด้านการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารเหลักสูตรสถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพ
บุคลากร พบว่า แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาทั้ง 3 ดา้น แตกต่างจาก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

หัวข้อสารนิพนธ์ : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

ช่ือนักศึกษา : รังสันต์ โยศรีคุณ 
สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษา : รศ.ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม : ดร.กติติ์กาญจน์ ปฏิพนัธ์ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this survey research were to study the level of school curriculum 
administration of basic education schools under Chaiyaphum Provincial Administration 
Organization in 3 aspects namely supporting the preparation and implementation of curriculum, 
preparation and implementation of curriculum, and supervising quality of curriculum and to 
compare the level of school curriculum administration in above-mentioned 3 aspects classified by 
personnel status and school sizes. The data were collected from 19 school administrators and 238 
teachers using a constructed 5-level rating scale questionnaire with the reliability of 0.95. The 
collected data were analyzed by using computer packaged program. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 
 

The results of the research were as follows: 
The level of school curriculum administration of basic education schools under 

Chaiyaphum Provincial Administration Organization was high in the aspect of supporting the 
preparation and implementation of curriculum, preparation and implementation of curriculum, 
and supervising quality of curriculum. The comparison on the level of school curriculum 
administration classified by personnel status showed no significant differences in each aspect. 
The comparison on the level of school curriculum administration classified by school sizes found 
that the difference was statistically significant at 0.01 in each aspect. The schools with small sizes 
were different from the medium and large schools. 
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แห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญผู ้
 

รังสันต ์โยศรีคุณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 

   
บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ข 
กติติกรรมประกาศ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญแผนภาพ ฌ 
  
บทที ่1 บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
  1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย              3        
  1.3 สมมติฐานการวจัิย 4 
  1.4 ขอบเขตของการวจัิย             4 
  1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 5 
  1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 7 

 

บทที ่2 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 8 
  2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา            8 
  2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 11 
  2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 23 
  2.4 การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 33 
  2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 51 
  2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 57 
  2.7 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 61 

 



 จ 

บทที ่3 วธิีด าเนินการวิจัย 63 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง            63 
  3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 64 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  65 
  3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 66 
  3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 67 
   3.6 การแปลผลข้อมูล 67 
   

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 68 

  4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 68 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 69 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 70 
 

บทที ่5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
          

       85 

  5.1 สรุปผลการวจัิย 86 
  5.2 อภิปรายผลการวจัิย 89 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 

            
98 

บรรณานุกรม 100 
 
ภาคผนวก 

 
105 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 106 
ภาคผนวก ข รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 114 
ภาคผนวก ค หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 116 
ภาคผนวก ง  การวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 120 
ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 123 
ภาคผนวก ฉ  การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 125 



 ฉ 

ประวตัิผู้วจิัย 128 
 

 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 

  
ตารางที ่2.1 แสดงจ านวนครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั ปีการศึกษา 2555  55 
ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 64 
ตารางที ่3.2 ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น

รายด้าน 
66 

ตารางที ่4.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม 

69 

ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา    

71 

ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   จ าแนก
ตามสถานภาพบุคลากร 

72 

ตารางที ่4.4 ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าและการใช้ หลักสูตรด้านหลักสูตรสถานศึกษา  
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

73 

ตารางที ่4.5 ผลการการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
และการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  ด้วยวธีิการ ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

74 

ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  ด้านการจัดท าและ
การใช้หลกัสูตรสถานศึกษา    
 

75 

 



 ซ 

ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ    
ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  จ าแนกตามสถานภาพ
บุคลากร 

77 

ตารางที ่4.8 ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการจัดท า
และการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

78 

ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

79 

ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการก ากับ
ดูแลหลกัสูตรสถานศึกษา    

80 

ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ด้านการก ากับดูแล
คุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร 

82 

ตารางที ่4.12 ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการก ากับดูแล
คุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

83 

ตารางที ่4.13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การ บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา  ด้วยวธีิการ วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 

84  

 
 
 

 



 ฌ 

สารบัญแผนภาพ 
 

 หน้า 

 
แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมาโดยตลอด อาจจะเป็นเพราะมีปัจจยัทั้งภายใน
และภายนอกประเทศท าให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง  กล่าวคือ ปัจจยัภายในเกิดจากความตอ้งการ
พฒันาสังคมใหมี้ความเจริญและทนัสมยั ส่วนปัจจยัภายนอกเกิดจากกระแสความเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสารกนัท าให้ประเทศไทยตอ้ง
ปรับตวัใหท้นัสมยั เพื่อความอยูร่อดและประเทศไดเ้กิดการพฒันาใหท้ดัเทียมกบันานาประเทศ ดว้ย
เหตุผลท่ีกล่าวมาท าใหก้ารจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการเร่ือยมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมความ
เจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชาติให้มัน่คงและเจริญกา้วหนา้ เพื่อให้
การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญกา้วหน้าด้าน
วิทยาการ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนั และร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลก1 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาคน คุม้ครองสิทธิ สร้างความเสมอภาค ใหโ้อกาสทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงไม่
น้อยกว่า  12 ปี  และให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เป็นกฎหมายแม่บทในการจดัการศึกษาของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในสาระส าคญัคือมุ่งเนน้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต การจดัการศึกษาเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข นโยบายหลกัเพื่อขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)

                                                        
1รุ่งนภา นุตรวงศ,์ สรุปผลกำรงิจัยน ำร่องกำรใช้หลักสูตรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั, 2553), หนา้ 2. 
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ไดว้างเป้าหมายยทุธศาสตร์ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล
คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนดว้ยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง คนไทยใฝ่ดี มี
คุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มี
วฒันธรรมประชาธิปไตย คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทกัษะในการคิดและปฏิบติั มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร จาก
ความส าคญัของการจดัการพฒันาการใช้หลกัสูตรจะประสบความส าเร็จได้ จ  าเป็นตอ้งอาศยัการ
บริหารจดัการหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องมีความเข้าใจท่ีชัดเจนตรงกัน
เก่ียวกับหลักสูตร รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การบริหารจัดการ
หลกัสูตรในปัจจุบนัซ่ึงมีการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมคิดร่วมตดัสินใจ
ในการพฒันาหลักสูตรของตนเองนั้น ต้องอาศัยวิธีการเปล่ียนแนวคิด วิธีการ รูปแบบ และ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์จากกรอบแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการบริหารจดัการ 
และแนวปฏิบติัใหม่ๆ ซ่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัสถานศึกษา 2 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีโรงเรียนถ่ายโอนมาจากส านักงานพื้นท่ีการศึกษา
ชยัภูมิ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ านวน 26 โรงเรียน เม่ือปีการศึกษา 2550 และในปีการศึกษา 2552   
มีโรงเรียนแกนน าในการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จ านวน 3 
โรงเรียน และโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 จ านวน 23 โรงเรียน มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาร่วมกนัทุกโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการจดัการศึกษาของชาติ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จากรายงานการติดตามการ
ใช้หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ พ.ศ. 
2553 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดา้นหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช ้การเตรียมการค่อนขา้งนอ้ย วิทยากรท่ีมาให้การอบรมเร่ืองจดัท าหลกัสูตรเป็นครูท่ี
ไปรับการอบรมแลว้มาขยายผลจึงขาดความชดัเจน หลกัสูตรท่ีท าเสร็จยงัไม่สมบูรณ์ สาระทอ้งถ่ิน
นอ้ยดา้นการจดัการเรียนการสอน ครูไม่ค่อยไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ครูไม่ค่อยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมี

                                                        
2ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทำงกำรบริหำรหลักสูตรตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2552), หนา้ 1. 
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อยู่ในชุมชน ครูยงัไม่ค่อยใช้วิธีการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นส าคญั ครูบางคนสอนโดยไม่ค  านึงถึง
โครงสร้างของหลกัสูตร ดา้นส่ือการเรียนการสอน การจดัเก็บส่ือยงัไม่เป็นระบบ ครูใช้ส่ือในการ
เรียนการสอนนอ้ย ครูไม่ค่อยผลิตส่ือใชเ้องไม่ค่อยใชส่ื้อเทคโนโลยี การจดัสรรงบประมาณในการ
จดัซ้ือส่ือนอ้ย ดา้นการวดัและการประเมินผล การประเมินตวัหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัสาระ
ทอ้งถ่ินนอ้ย ส่วนความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ไม่สามารถจดัให้สนองความตอ้งการ
ของนกัเรียนไดเ้ท่าท่ีควร ครูขาดความรู้และขาดเทคนิคการวดัและประเมินผลการคิดวิเคราะห์ ดา้น
การสนบัสนุนส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร โรงเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการบริหาร
หลักสูตรน้อย ผูป้กครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการสนับสนุน
ส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรนอ้ย การนิเทศการเรียนการสอนยงัมีนอ้ย3 

ผูว้ิจยัในฐานะบุคลากรของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จึงมีความ
สนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นพื้นฐานส าคญั
ในการน าไปสู่การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลในการจดัการศึกษาและ
พฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมต่อความตอ้งการของสังคม ทอ้งถ่ิน น าแนวทางการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาแกไ้ขปรับปรุง ให้การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ให้ด าเนินต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนใน
อนาคต 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาใน 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรของสถานศึกษา และ
ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ และเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาใน 3 ดา้นจ าแนกตาม
สถานภาพบุคลากรและขนาดสถานศึกษา  
 

                                                        
3องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ, รำยงำนกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2554, (ชยัภูมิ : องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ, 2554), หนา้ 15-20. 
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1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการท าวิจยัของ มงคล สุวรรณกล่อม ศึกษาระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 และมีการเปรียบเทียบ
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา 
พบวา่มีความแตกต่างกนั และจากการวจิยัของ บงัอร วเิศษศกัด์ิ ไดศึ้กษาการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร
และขนาดสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การวจิยัคร้ังน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท า
และการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใช้หลกัสูตรของสถานศึกษา และดา้นการ
ก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย  
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 722 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

ปีการศึกษา 2555 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา  
 ตวัแปรตาม ได้แก่การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใช้หลกัสูตรของสถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแล
คุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
 กำรบริหำร หมายถึง การด าเนินการร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้บรรลุถึง
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามามีส่วนสนับสนุนในการ
ด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 หลกัสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง หลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนตามแนวการจดัท าหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นแผนหรือแนวทางหรือขอ้ก าหนดของการ
จดัการศึกษา ด้วยความร่วมมือของบุคลากรละผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึง
ครอบคลุมภาระงานการจดัการศึกษาทุกดา้นท่ีประกอบดว้ยการจดัการเรียนรู้ทั้งมวล ประสบการณ์
อ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคล
พฒันาศกัยภาพสูงสุดของตน 
 กำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร การด าเนินการใชห้ลกัสูตร การ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงพฒันา ตามกรอบแนวคิด
เร่ืองการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ1) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา 2) ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรของสถานศึกษา และ 3) ดา้นการก ากบั
ดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา 
 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง การช่วยเหลือ
ของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากร การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนส่งเสริมดา้นวชิาการ 
 กำรจัดท ำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
ก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน เรียนรู้แบบบูรณาการ การจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ การใชก้ระบวนการวจิยัเพี่อพฒันาการเรียนรู้ และการวดั
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 กำรก ำกับดูแลคุณภำพหลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจดัการหลกัสูตรและงานวิชาการภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการ 
นิเทศ ก ากบั ติดตามการใชห้ลกัสูตร ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ตรวจสอบและประเมินผลพฒันา
ผูเ้รียน  
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 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 สถำนภำพบุคลำกร จ  าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติั
หน้าท่ีในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2555 และครูผูส้อน หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ี
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2555 
 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งสถานศึกษาตามเกณฑ์จ านวนนักเรียนของส านัก
ประสานและพฒันาจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
แบ่งไดเ้ป็นขนาดเล็ก(จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 400 คน) ขนาดกลาง(จ านวนนกัเรียน 401-800 คน)
และ ขนาดใหญ่(มจ านวนนกัเรียน 801 คนข้ึนไป) 
 สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีจดัการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีมีการสอนในระดบัมธัยมศึกษา สังกดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัชัยภูมิ หมายถึง หน่วยราชการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมี
อ านาจหน้า ท่ีพัฒนาจังหวัด ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดั 26 โรงเรียน โดยมีกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้พฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีรัฐก าหนด โดยรับผิดชอบการ
วางแผนการศึกษา ก าหนดนโยบายและแผนโครงการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนของจงัหวดั
และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมหอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
1.6.1 ไดท้ราบขอ้มูลการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
1.6.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 
1.6.4 ได้ข้อสนเทศ น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อปรับปรุง พฒันา และ

สนบัสนุนการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ใหมี้ประสิทธิภาพ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากต ารา เอกสาร ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.4 การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
  2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 สมศักดิ์ คงเที่ยง ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร “หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายๆอยา่งท่ี
บุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่าง
เหมาะสม”1 
 จันทรานี สงวนนามกอธิบายว่า “การบริหารเป็นวิชาชีพ (Professional) เพราะเป็นการ
ท างานท่ีตอ้งอาศยัวิชาความรู้ ความช านาญ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ทางการบริหาร การบริหารเป็น

                                                        
1สมศักด์ิ คงเท่ียง,  การบริหารบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ ,  (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 162. 
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สาขาวิชาท่ีมีการจดัระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้ อนัเกิดจาก
การศึกษาคน้ควา้เชิงวทิยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน”2 
 ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น ้ากกล่าวว่า “การบริหาร คือ การท างานโดยอาศัยบุคคลอ่ืน โดยใช้
กระบวนการท างานร่วมกับคนและทรัพยากรขององค์การ ภายใต้กิจกรรมการบริหารและ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู่เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล”3 
 สุนทร โคตรบรรเทากกล่าววา่ “ การบริหารหรือการจดัการ หมายถึง กระบวนการท างาน
กบัคนและโดยคน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร”4 
 ภารดี  อนันต์นาวกีใหค้วามหมายของการบริหารวา่ “การบริหารเป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไป มีการร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั”5 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การด าเนินการร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไปใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ เขา้มามีส่วนสนบัสนุน
ในการด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 2.1.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์กไดใ้ห้ความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
บุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของ
สังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร 

                                                        
 2จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
บุคพอ้ยท,์ 2545), หนา้ 12. 
 3ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่น ้ า, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : บุค
พอ้ยท,์ 2550), หนา้ 5. 
 4สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีการบริหารศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ปัญญาชน, 2551), หนา้ 3. 
 5ภารดี อนนัตน์าวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา , (ชลบุรี : มนตรี, 
2551), หนา้ 1. 



10 
 
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตน
ด าเนินชีวติอยู”่6 
 ชาญชัย อาจินสมาจารกไดก้ล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้อิทธิพลต่อคน
กลุ่มหน่ึง นัน่คือ นกัเรียน เพื่อให้มีความเจริญงอกงามสู่วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดโดยการใช้กลุ่ม
คนกลุ่มท่ีสองซ่ึงไดแ้ก่ ครูในฐานะตวัแทนด าเนินการเพื่อใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุผลส าเร็จ7 
 ปราชญา กล้าผจญ ได้กล่าวว่า “การบริหารการศึกษา หมายถึง การให้ความรู้แก่เยาวชน 
เป็นหนา้ท่ีส าคญัของครูอาจารยท่ี์จะตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม”8 
 สมคิด บางโมก ไดก้ล่าววา่ “การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนั
ด า เนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน เช่น 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ทั้งในดา้นการสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในและนอกโรงเรียน”9 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชน ตามรูปแบบของการศึกษาประเภทต่าง ๆทั้งในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต่อหลกัการบริหาร เพื่อให้มีความเจริญงอกงามสู่วตัถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัการ
พฒันาประเทศโดยส่วนรวม 
 
 
 
 
 

                                                        
 6นพพงษก์บุญจิตราดุลย,์ หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพบ์พิธ
การพิมพ,์ 2534), หนา้ 3. 
 7ชาญชยั อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา,ก(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพบ์พิธการ
พิมพ,์ 2541), หนา้ 25. 
 8ปราชญา กลา้ผจญ, การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้,ก(กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การ
พิมพ,์ 2545), หนา้ 24. 
 9สมคิด บางโม,กการพฒันาบุคลากร,ก(กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การพิมพ,์ 2545), หนา้15. 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การบริหารสถานศึกษาสามารถจ าแนกแบ่งส่วนงานได้ในหลายวิธี หรือหลายด้าน ซ่ึง
นกัวิชาการและองคก์รหรือหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษาไดมี้การจดัแบ่งแตกต่างกนัไปใน
สถานศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุไวใ้น มาตรา 39 มี 4 ดา้นคือ การ
บริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 
 2.2.1 การบริหารงานวชิาการ 
 2.2.1.1 ความหมายของงานวชิาการ 
 ภิญโญ สาธร,,, กล่าววา่ “การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
โรงเรียน ซ่ึงเก่ียวข้องกับการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด”10 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การ
บริหารสถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน”11  
 เสรี ลาชโรจน์ ไดใ้ห้ความหมายของงานวิชาการโรงเรียนว่า “เป็นหน่วยงานท่ีรับภารกิจ
หลักของโรงเรียนโดยมีวตัถุประสงค์อยู่ท่ีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการ 
โครงสร้าง และจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและตอบสนองความตอ้งการดา้นวิชาการ ซ่ึงครู
จะตอ้งหาทางช่วยเหลือใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพท่ีแต่ละคนมี”12 
 กิติมา ปรีดีดิลก ให้ความหมายไวว้า่ “การบริหารวิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุก
ชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
เพราะหนา้ท่ีของโรงเรียนทุกแห่ง คือการให้ความรู้ทางดา้นวิชาการแก่ผูเ้รียน โดยมีผูบ้ริหารเป็น

                                                        
 10ภิญโญ สาธร, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2523), หนา้
252. 
 11ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพดี์, 
2546), หนา้ 16. 
 12เสรี ลาชโรจน์, การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพอ์กัษรสมยั, 2531), หนา้ 113. 
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ผูน้ า ทางวิชาการ มีการท า งานร่วมกบัครู ให้ค  า แนะน า และประสานงานให้ทุกคนท างานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ”13 
 อุทัย บุญประเสริฐ กล่าววา่ “งานวิชาการ คืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้เป็น
งานบริหารหลกัสูตรใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามจุดหมายของหลกัสูตรและไดผ้ลผลิตของหลกัสูตร ซ่ึง
หมายถึงตวัเด็กท่ีเป็นผลผลิตของหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
จุดหมายของหลกัสูตร”14 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ก กล่าวว่า “งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน งานธุรการเป็นสมอง 
และงานประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนเป็นใบหนา้ของโรงเรียน”15 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายของงานวิชาการ งานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษาหรือ
โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วยงานย่อยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น หลักสูตร การพฒันา
หลกัสูตร วิธีสอน ส่ือการเรียนการสอนการวดัผลและประเมินผล การประกนัคุณภาพการศึกษา 
และงานอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 2.2.1.2 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
 ภิญโญ สาธร กล่าววา่ “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงเก่ียวกับการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูน้ าดา้นวิชาการ เพราะหนา้ท่ีของสถานศึกษา
ทุกแห่งคือ การใหค้วามรู้แก่นกัเรียนดา้นวชิาการ ดงันั้นการบริหารงานวิชาการจึงมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกของการบริหารสถานศึกษา”16 

                                                        
 13กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : 
อกัษรบณัฑิต, 2532), หนา้ 47. 
 14อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 25. 
 15ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545), หนา้ 19. 
 16ภิญโญ สาธร, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2523), หนา้
254. 
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 กมล ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า “การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา”17 
 สันติ บุญภิรมย์ กล่าววา่ “การบริหารงานวิชาการ เป็นหนา้ท่ีท่ีโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบทาง
วชิาการ เร่ิมตั้งแต่ก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของโรงเรียน โดยค านึงถึงบุคคลใน
อาชีพต่าง ๆ ของชุมชนเป็นพื้นฐานรวมทั้งการประเมินผลโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ
กิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ตลอดจนการวดัผลเพื่อติดตามการเรียนการสอน ให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดี”18 
 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายของการบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารจดัการ
กิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทท่ีเก่ียวกบั การเรียนการสอนและการบริหารส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เปรียบเสมือน
เส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเล้ียงหวัใจ การบริหาร จึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของงานวชิาการท่ีสามารถ
ท าให้งานวิชาการเกิดพลวตัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 2.2.1.2 ความส าคัญของการบริหารงานวชิาการ  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกไดใ้หค้วามส าคญัของการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 19 
 1. เป็นตวัก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน เพราะงานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน 
ดงันั้นเม่ือโรงเรียนมีปริมาณงานวชิาการมาก ปริมาณงานดา้นอ่ืน ๆ ก็ยอ่มมีมากดว้ย 
 2. เป็นตวัก าหนดนโยบายในการบริหารงานโรงเรียน การจดัสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน
ทั้งในรูปของงบประมาณหรือวสัดุครุภณัฑ์จะให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานท่ีโรงเรียนมีอยู ่
โรงเรียนใดท่ีมีปริมาณงานมากก็ยอ่มไดรั้บการจดัสรรงบประมาณหรือทรัพยากรมาก งานวิชาการ
จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองก าหนดทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ทั้ งในด้านปริมาณและประเภทของ
ทรัพยากร 
 3. เป็นเคร่ืองตดัสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาตดัสินคุณภาพของโรงเรียนดา้นหน่ึง
ก็คือ การพิจารณาตัดสินโดยอาศัยผลงานวิชาการของโรงเรียน  โดยดูจากวิธีการและผลผลิ

                                                        
 17กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิบส์พบับ
ลิเคชัน่, 2544), หนา้ 23. 
 18สันติ บุญภิรมย,์การบริหารงานวชิาการ, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอ้ยท,์ 2552), หนา้ 21. 

19มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ,ก(2527 :ก160) ,การจัดระบบงานวิชาการ ,
(กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ,์  2527), หนา้ 160 
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ระบบงานวชิาการ อนัไดแ้ก่ วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และผลส าเร็จ
ของนกัเรียนทั้งในดา้นผลการสอบ ความสามารถในการท างานและจรรยาความประพฤติ ส่ิงเหล่าน้ี
จะเป็นเสมือนตวัแทนน าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งวดัถึงคุณภาพของการจดังานวิชาการของโรงเรียน ทั้งในดา้น
ความส าเร็จ และทิศทางของการบริหาร  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารงาน
วชิาการวา่ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบัจะตอ้งจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันา
เยาวชนให้เจริญงอกงามในทุก ๆ ดา้น โดยมีวตัถุประสงค์ให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีมี
คุณภาพตามท่ีสังคมตอ้งการ20 
 อุทัย บุญประเสริฐ ไดใ้ห้ความส าคญัของงานวิชาการว่าเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บความส าเร็จ
ทางดา้นวิชาการ คือ นกัเรียนท่ีเป็นผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพและมีคุณสมบติัตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด คือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หรือเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้จะท าให้โรงเรียนมี
ช่ือเสียงและไดรั้บการยกยอ่ง21 
 กิติมา ปรีดีดิลก ให้ความหมายไวว้า่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ 
เพราะหน้าท่ีของโรงเรียนทุกแห่ง คือการให้ความรู้ดา้นวิชาการแก่ผูเ้รียน โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ มีการท างานร่วมกบัครู ให้ค  าแนะน าและประสานงาน ให้ทุกคนท างานร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ22 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการว่าเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุด
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดหมายหลกัของ
สถานศึกษา เป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหาร ซ่ึงการบริหารงานวิชาการ
ในดา้นงานของสถานศึกษา ไดแ้ก่ งานควบคุมดูแล หลกัสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การจดั

                                                        
 20ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ, เอกสารประกอบการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองหลกัสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ ์องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2545), หนา้ 84. 

21อุทยั บุญประเสริฐ, หลกัสูตรและการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพเ์อสดีเพรส, 2540), หนา้ 129. 

22กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร 
: อกัษรบณัฑิต, 2532), หนา้ 47. 
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แบบเรียน คู่มือครู การจดัชั้นเรียน การจดัครูเขา้สอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรม 
การนิเทศการเรียนการสอน การเผยแพร่งานวชิาการ การวดัผลการศึกษา การศึกษาวจิยั การประเมิน
มาตรฐานการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพของสถานศึกษา23 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ งานวชิาการเป็นหวัใจหลกัในการบริหารสถานศึกษา เพราะงานวิชาการ
นั้นรวมไปถึงการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมการเรียนการ
สอนซ่ึงจะส่งผลถึงคุณภาพของการศึกษา งานวชิาการเป็นตวัก าหนดหรือตวัท่ีจะท าการจดักิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อท าให้การจดัการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละด าเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2.1.3 กระบวนการบริหารงานวชิาการ 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดเ้สนอกระบวนการบริหารวิชาการส าหรับผูบ้ริหาร
โรงเรียนไว ้4 ขั้น คือ24 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา อาจท าไดใ้นเร่ืองต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยอดรวมแสดงผลสอบรายปี สถิติ
การมาเรียนของนกัเรียน จ านวนอตัราการซ ้ าชั้น ส่ือการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การซ่อม
เสริม โครงการต่าง ๆ 
 2. ขอ้มูล ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งยึดเป็นแนวทาง ไดแ้ก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรเอกสาร
หลักสูตร หนังสือแบบเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตร นโยบายกระทรวง กรม หน่วยงานต้นสังกดั เป็นตน้ ส่วนวิธีการศึกษาอาจท าได้โดย
ส ารวจ บนัทึกรายการ ศึกษาวิจยั ใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือ เช่น เคร่ืองมือประเมินคุณภาพท่ีหน่วยงาน
การศึกษาโดยการจดัสัมมนา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 

                                                        
 23ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซ็ท, 
2535), หนา้ 16. 
 24คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน, คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), หน้า 
124.  
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 การวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบรอบคอบ มีขั้นตอน จะท าให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืน ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัใหมี้การวางแผน โดยปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. จดัท าแผนงาน และโครงการประจ าปี เพื่อให้การวางแผนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูบ้ริหาร
โรงเรียนตอ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการปฏิบติัตั้งแต่ตน้เพื่อทุกคนจะไดมี้
ความส านึกในการเป็นเจา้ของหน่วยงาน และจะไดใ้หค้วามร่วมมือดว้ยดีเม่ือก าหนดแผนเสร็จแลว้ก็
จดัท าโครงการสนบัสนุนแผนวิชาการให้ครอบคลุมงาน โรงเรียนจะมีแผนในแผนงานวิชาการมาก
นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัขนาดของโรงเรียนบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ตลอดจนนโยบาย 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโรงเรียน 
 2. การจดัปฏิทินปฏิบติังาน ในรอบปีการศึกษาหน่ึง ๆ มีกิจกรรมหลายอย่างท่ีโรงเรียน
จะตอ้งปฏิบติัการจดัให้การปฏิบติังานอย่างชดัเจนว่า เดือนใดจะประกอบกิจกรรมอะไรทั้งน้ีเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือเตือนความจ าของผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานให้เสร็จตามเวลา 
 3. การจดัท าแผนการสอน ผูบ้ริหารควรจะควบคุม ติดตามการปฏิบติัการสอนของครูให้
ตรงตามเน้ือหา และก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นคู่มือแต่ละแผนการสอน 
 4. การจดัตารางสอน ผูบ้ริหารควรมอบให้ผูช่้วยฝ่ายวิชาการและคณะท างานเป็นผูจ้ดัท า
ตารางสอน โดยผูบ้ริหารคอยควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัตารางสอน 
 5. การจดัครูเขา้สอน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะค านึงถึงความตอ้งการและความถนดัของครู 
เช่น ครูสอน ป.1 ควรจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจเด็กในวยัน้ีเป็นอยา่งดี รู้ความตอ้งการและความสามารถเป็น
อยา่งดี 
 6. การจดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียน ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการจดันกัเรียนเขา้ ชั้น
เรียน 
  ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการตามแผน 
 ในขั้นน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งด าเนินการตามแผนงานวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตรวจการเตรียมการสอนและบนัทึกการสอน 
 2. ใหค้รูปฏิบติัการสอนตรงตามเวลา 
 3. ควบคุม ก ากบั ติดตาม และนิเทศให้ครูด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการ
สอนหรือคู่มือครู 
 4. จดัครูเขา้สอนแทนในกรณีท่ีครูไม่มาปฏิบติัการสอน 
 5. ควบคุม ดูแล ใหค้รูจดัการสอนซ่อมเสริมนกัเรียน 
 6. สนบัสนุนให้ครูจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 
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 7. ควบคุม ติดตาม ใหค้รูรับผดิชอบงานและโครงการเป็นไปตามปฏิทินงาน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล 
 การประเมินผลงานวิชาการเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะท าให้ทราบว่าการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ จะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไป 
 ในเร่ืองของการประเมินผลทางวชิาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 
 1. การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน มีแนวปฏิบติัคือการจดัหาเคร่ืองมือประเมินผลทุก
ชนิด เพื่อให้ครูสะดวกในการใช้ ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการเรียน เพื่อจะได้แนะน า ช่วยเหลือ 
และให้การนิเทศในลกัษณะต่าง ๆ รับฟังปัญหาในการประเมินผลการเรียน เพื่อจะไดใ้ห้ค  าแนะน า 
ช่วยเหลือ และใหก้ารนิเทศในลกัษณะต่าง ๆ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ หรือการเรียน เพื่อให้ครูสอนซ่อม
เสริมแก่นักเรียน ประสานสัมพนัธ์ทางผูป้กครองของนักเรียน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
นกัเรียนและเพื่อหาทางร่วมมือในการพฒันาเด็ก ประเมินผลความกา้วหน้าทางวิชาการโรงเรียน 
แลว้น าผลมา เปรียบเทียบกบัปีก่อน เพื่อปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึนตลอดเวลา 
 2. การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียนมีแนวปฏิบติั ดงัน้ีเป็นผูริ้เร่ิมและส่งเสริม
การจดัท าโครงการวิชาการของโรงเรียนพิจารณาและประเมินความส าคญัของโครงการร่วมกบัครู
ติดตามการช่วยเหลือการด าเนินงานตามโครงการให้ขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ
เป็นผูป้ระเมินและแต่งตั้ งคณะท างานประเมินโครงการเป็นผูต้รวจสอบและตัดสินใจในการ
ปรับปรุงหรือปฏิบติังานตามโครงการต่อเน่ือง 
 3. การประเมินผลการปฏิบติังานของครู มีแนวปฏิบติัดงัน้ีสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
ตรวจสอบการท างานของครูโดยวิธีต่าง ๆ เช่น สังเกตความกา้วหน้าของเก ตรวจสอบผลงานของ
เด็กรับฟังขอ้มูลจากผูป้กครองเก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูจดัประชุมประเมินผลงานของครูสรุป
ประเมินผลการท างานในโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายจดัท าการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน 
 สรุปไดว้่า กระบวนการบริหารงานวิชาการมีความส าคญัมากส าหรับการจดัการศึกษาทุก
ระดบัและทุกสถานศึกษา สามารถท าให้งานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ สามารถพฒันางาน
วิชาการไดส้ม ่าเสมอและต่อเน่ืองซ่ึงน ามาสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลกัสูตร ผูป้กครองให้การ
ยอมรับ และเด็กนกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 2.2.1.4 ขอบข่ายของงานบริหารวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญั และถือว่าเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานวชิาการ เขา้ใจถึงการด าเนินงานวชิาการ และขอบข่ายของงาน
วิชาการตามบทบาทหน้าท่ีของตนเพื่อจะได้บริหารให้ครอบคลุมงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีนกัวชิาการไดใ้หข้อบข่ายของการบริหารงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดก้ล่าวเก่ียวกบัขอบข่ายของงานวิชาการจะประกอบดว้ยงาน
ต่อไปน้ี25 
 1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร และ การ
น าหลกัสูตรไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงานคือ 
 1.1 แผนการปฏิบติังานวิชาการ ไดแ้ก่ การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรการจดัปฏิทิน
การศึกษา ความรับผดิชอบงานตามภาระหนา้ท่ี การจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
 1.2 โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวชิาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 
 1.3 บนัทึกการสอนเป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอนใน
แต่ละคาบเวลาของแต่ละวนัหรือสัปดาห์โดยการวางแผนไวล่้วงหนา้ และยดึโครงการสอนเป็นหลกั 
 2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไป
ดว้ยดี และสามารถปฏิบติัได ้จึงตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวชิาเวลาผูส้อนสถานท่ีตลอดจนผูเ้รียนใน 
แต่ละรายวชิา 

2.2 การจัดชั้ นเรียนเป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการต้องประสานกับฝ่ายอาคารสถานท่ี
รวมทั้ง การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 

2.3 การจัดครูเข้าสอน การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ
สถานศึกษาและความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวทิยากรภายนอกมาช่วยสอน 

2.4 การจดัแบบเรียนโดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้
แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนั้นครูอาจใชห้นงัสืออ่ืนเป็นหนงัสือประกอบหรือเอกสารท่ี
ครูเตรียมเอง 

                                                        
 25ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพดี์จ ากดั, 
2545), หนา้ 3-4. 
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2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูผูส้อนให้ทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความกา้วหน้า
ของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรมเป็นตน้ 

2.6 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นกัเรียนนกัศึกษารู้จกัน าเอา
ทฤษฎีมาประยุกต์ใชก้บัชีวิตจริง ทั้งยงัมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงในสาขาวิชา และอาชีพ
นั้น เพื่อใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวิตจริงต่อไป 

3. การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัส่ิงอ านวยวามสะดวกและส่งเสริม
การจดัหลกัสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแ้ก่ 

3.1 การจดัส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนกัเรียนนกัศึกษา 
เนน้เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูไดเ้ลือกใชใ้นการสอน 

3.2 การจดัห้องสมุด เป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ์ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งวทิยาการ ใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.3 การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอน 

4. การวดัผลประเมินผล เป็นกระบวนการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบและ
วเิคราะห์การเรียน 

2.2.2 การบริหารงบประมาณ 
2.2.2.1 ความหมายการบริหารงบประมาณ 
ณรงค์ สัจพนัโรจน์ ไดใ้หค้วามหมาย งบประมาณ คือ แผนเบด็เสร็จท่ีแสดงออกในรูปแบบ

ตวัเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง แผนน้ีจะรวมถึง การกะประมาณบริหาร 
กิจกรรม โครงการและค่าใชจ่้ายตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุนด าเนินงานให้บรรลุ
ตามแผนน้ียอ่มประกอบดว้ยการกระท า 3 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ26 

1. การจดัเตรียม 
2. การอนุมติั 
3. การบริหาร 

                                                        
 26ณรงค์ สัจพันโรจน์,  การจัดท า  การอนุมัติ  และการบริหารงบประมาณแผ่นดิน , 
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2539), หนา้ 2. 
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วิศิษฏ์ กมลานนท์ ให้ความหมาย “การงบประมาณ หมายถึง การจดัท างบประมาณ การ
จดัท าบญัชีการใชจ่้ายเงิน การควบคุมตรวจสอบทางดา้นการเงินและทรัพยสิ์น”27 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงงบประมาณวา่ “เป็นแผนการ
ใชเ้งินเพื่อใหก้ารด าเนินการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมดูแลการด าเนินงานไดอี้กดว้ย”28 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ หมายถึงการจดัท าแผนท่ี
ออกมาในรูปตวัเงิน เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีสิทธิภาพ  

2.2.2.2 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความ

เป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน โดยมีขอบข่ายการบริหารงบประมาณ ดงัน้ี29 

1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 
 
 

                                                        
 27วิศิษฏ์ กมลานนท์, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนแออัด, (ม.ป.ท. : โรงเรียน
ประถมนนทรี, ม.ป.ป.), หนา้ 13. 
 28ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การบริหารธุรการและการเงิน, 
(กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ,์ 2543), หนา้ 19. 
 29กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 41. 
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2.2.3 การบริหารงานบุคคล 
2.2.3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
เสนาะ ติเยาว์ กล่าวถึง การบริหารงานบุคคลเป็นขบวนการท่ีท าให้ได้คนใช้คนและ

บ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม นั้น คือ หน้าท่ี
ทางการรับสมคัร การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาตวับุคคล การรักษาระเบียบวินัย การให้
สวสัดิการและการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน30  

ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีไดม้า
และพฒันาคนใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2.3.2 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้

สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลใหเ้กิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกวา้หนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี31 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและบรรจุต าแหน่ง 
3. การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
5. งานออกจากราชการ 
2.2.4 การบริหารทัว่ไป 
2.2.4.1 ความหมายของการบริหารงานทัว่ไป 
สุรพันธ์ ยันต์ทอง การบริหารทัว่ไป หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัเอกสารต่าง ๆของโรงเรียนท่ี

จ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัทั้งท่ีเป็นงานภายในและงานท่ีติดต่อกบับุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อให้
โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการไปไดอ้ย่างดีมีประสิทธิภาพถูตอ้งตามระเบียบของทางราชการให้
การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งคล่องตวัยิ่งข้ึนอนัท่ีจริงแลว้งานธุรการในโรงเรียนเป็นงานทุกชนิดท่ี

                                                        
 30เสนาะ  ติ เย าว์ ,  การบ ริหารงานบุคคล ,  (ก รุ ง เทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2534), หนา้ 8. 
 31เร่ืองเดียวกนั. 
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ไม่ใช่งานสอน งานธุรการเป็นงานประจ าท่ีตอ้งท าอยู่ทุกวนัไม่มีก าหนดเสร็จ ผูท้  างานธุรการของ
โรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นแม่บา้นของโรงเรียนนั้น32 

หวน พินธุพันธ์ การบริหารงานธุรการ คือ การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในโรงเรียนทั้งในดา้นงานสารบรรณ งานการเงิน งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ี งานบุคคล 
และงานบริการทัว่ ๆ ไป เพื่อให้การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้จึง
มกัจะเรียกวา่การบริหารงานธุรการ การเงินและบริการ33 

พนัส หันนาคินทร์ การบริหารงานดา้นธุรการ เป็นการบริการหน่วยต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
สามารถด าเนินไปตามจุดหมายท่ีตอ้งการหรือท่ีวางไวแ้ลว้  โดยเหตุน้ีจึงมกัเรียกงานบริหารของ
สถานบนัว่างานธุรการ และบางคร้ังเรียกผูช่้วยครูใหญ่ท่ีควบคุมงานธุรการว่า ผูช่้วยครูใหญ่ฝ่าย
บริหาร34 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหนา้ท่ีหลกั แต่ก็มีความส าคญั
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในการให้บริการแก่หน่วยต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินไป
ตามจุดหมายท่ีตอ้งการหรือท่ีก าหนดไว ้

2.2.4.2 ขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไปในสถานศึกษา 
การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ให้บริการบริหารงานอ่ืน ๆ 

บรรลุผลความตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ 
มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดย
เนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 

                                                        
 32สุรพนัธ์ ยนัต์ทอง, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :ทิพยอ์กัษร, 
2526), หนา้ 164 
 33หวน พินธุพนัธ์, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2528), หนา้ 59.  
 34พนสั หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : วฒันา, 2529), หน้า 
325.  
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.3.1 ความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรสถานศึกษามีความส าคญัต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทาง

การศึกษาในการท่ีจะให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างทกัษะ ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติท่ีดี
ใหก้บัผูเ้รียนเพื่อน าไปพฒันาตนเองทุกๆดา้น จึงมีผูใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาไวด้งัน้ี  

อรนันท์ น่ิมนุช ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาไวห้มายถึง เน้ือหากิจกรรม
ประสบการณ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมตามความเหมาะสมกบัวยั
ของเด็ก ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ความสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข35 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวไวว้่า หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นแผนหรือแนวทางหรือ
ขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามรถโดยส่งเสริมให้แต่ละ
บุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน รวมถึงล าดบัขั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีสะสม ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัไดป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวติอยูใ่นโรงเรียน ชุมชน สังคมและโลกอยา่งมีความสุข36 

ธวัธชัย ชัยจิรฉายากุล กล่าววา่ หลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ยการเรียนรู้ ทั้งมวลและ
ประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยจะตอ้งจดัท าสาระการ
เรียนรู้ทั้งรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานและรายวิชาท่ีตอ้งเรียนเพิ่มเติมเป็นรายปีหรือรายภาคจกักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนทุกภาคเรียนและก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาจะตอ้งท างานร่วมกบัครอบครัวและชุมชน ทอ้งถ่ิน วดั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในทอ้งถ่ิน37 

                                                        
 35อรนนัท ์ น่ิมนุช, “ความคิดเห็นการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาของครูปฐมวยัในโรงเรียน
ของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวโิรฒ), 2551, หนา้ 89.  

36วฒันาพร ระงบัทุกข์, เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2545), หนา้ 2-3.  

37ธวธัชยั ชยัจิรฉายากุล , หลกัสูตรสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์ 2545), หนา้ 
16-17.  
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาคือเป็นแนวทางหรือขอ้ก าหนด
และประสบการณ์ต่างๆ การบูรณาการการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผูเ้รียนได้เรียนรู้มี
ความสามารถ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน มาก าหนดเป็นสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน  

2.3.2 ความส าคัญของหลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรถือวา่มีความส าคญัต่อสถานศึกษา เป็นแผนท่ีท างานแก่บุคคลกรในโรงเรียนเป็น

เคร่ืองมือท่ีท าใหก้ารจดัการศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
กรมวิชาการ กล่าวไวว้า่ หลกัสูตรสถานศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนในทุกๆ 

ดา้น มีจุดมุ่งหมายส าคญั 2 ประการคือ38 
1. สามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ท าใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการ

เรียนรู้ท่ีส าคญั มีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล มีโอกาสใชข้อ้สารสนเทศ ละเทคโนโลยีส่ือสาร 
หลกัสูตรสถานศึกษาช่วยส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น สร้างความมัน่ใจละให้ก าลงัใจในการ
เรียนรู้และเป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

2. ช่วยส่งเสริมการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจและศรัทธาในความเช่ือของตน ความเช่ือและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
มีอิทธิพลต่อวตัถุ สถานศึกษาสามารถพฒันาหลกัและคุณธรรมและความอิสระของผูเ้รียน  มีความ
พร้อมในการเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจแบบมีขอ้มูล  และอิสระ เขา้ใจความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม
โดยรวมสามารถช่วยพฒันาสังคมให้เป็นธรรม มีความสามารถ มีความตระหนกั เขา้ใจและยอมรับ
สภาพแวดลอ้มท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมัน่ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระดบัส่วนตน 
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบัโลก 

ฆนัท ธาตุทอง กล่าววา่ หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการพฒันาคนในสังคมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ท าให้การจดัการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมความ
เจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดท่ีเป็น

                                                        
 38กรมวิชาการ, แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 5-6.  
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การสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ท าให้ผูเ้รียนคน้พบ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ท่ีแทจ้ริงของตนเอง และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ39 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดใ้ห้ความส าคญัของหลกัสูตรไวคื้อ หลกัสูตรเป็นหลกัและ
หวัใจของการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความเขา้ใจในเร่ืองของหลกัสูตร
และการเรียนการสอนจะท าใหก้ารจดัการศึกษาด าเนินไปดว้ยดีทั้งแก่ตวัผูเ้รียนเอง และช่วยให้ครูได้
มีทิศทางและส่ิงส าคญัในการสอน มีความส าคญัของหลกัสูตรดงัน้ี 1. งานดา้นหลกัสูตรและการ
สอนท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่ท่ีวางไว ้2. งานดา้นหลกัสูตรท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย 3. หลกัสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนการจดัการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตรบอกไวว้า่ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการมีอะไรบา้ง จะใชอ้ะไรเป็นวสัดุอุปกรณ์ จะสอนอยา่งไร 
จดัเตรียมการสอนอยา่งไรบา้งเพื่อช่วยในดา้นการเรียนการสอน หลกัสูตรจึงมีความส าคญั เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามตอ้งการ เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครูท่ีจะจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ ทกัษะ ความประพฤติ มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ40 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ หลกัสูตรสถานศึกษามีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา เป็นขอ้ก าหนด
และแนวทางการด าเนินงานการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ หลกัสูตรสามารถ
พฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการเรียนรู้ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหวัใจขอการจดัการเรียนการ
สอนใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จไดต้ามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.3.3 องค์ประกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีก าหนดทิศทางในการเรียนการสอนและยงัเป็นพื้นฐาน

ในการพฒันามนุษย ์หลกัสูตรจึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อไปน้ี 
เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล กล่าวถึงหลกัสูตรสถานศึกษามีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ41  
1. ทิศทางและเป้าหมายของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
2. จุดหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา  
3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

                                                        
 39ฆนทั ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ,์ 2545), หนา้ 5. 
 40ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 23-24.  

41เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล, กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดสู่การปฏิบัติ,
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 2534-2535. 
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4. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
5. มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  
6. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
7. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 8. ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ธ ารง บัวศรี กล่าววา่องคป์ระกอบท่ีส าคญัของหลกัสูตรไวด้งัน้ี42 
1. จุดประสงคแ์ละนโยบายการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษา 
2. จุดหมายของหลกัสูตรหมายถึง ผลส่วนรวมท่ีตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากท่ีเรียนจบ

หลกัสูตรไปแลว้ 
3. รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตรหมายถึง ลกัษณะและแผนผงัท่ีแสดงการแจกแจงวิชา

หรือกลุ่มวชิาหรือประสบการณ์ 
4. จุดประสงคข์องวิชาหมายถึง ผลท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนวิชานั้นไป

แลว้ 
5. เน้ือหาหมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะและความสามารถท่ีตอ้งการให้มี 

รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 
6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ไดมี้ทกัษะและ

ความสามารถหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีก าหนดไว ้
7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนหมายถึง กระบวนการและวิธีการจดัการเรียนการสอน

รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทางความรู้และอ่ืนๆตามจุดประสงค์
และจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

8. การประเมินผลหมายถึงการประถะเมินผลการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

9. วสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนหมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ ์แผน่ฟิล์ม แถบวีดีทศัน์ 
และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืนๆท่ีช่วยส่งเสริม
คุณภาพประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
 
 

                                                        
42ธ ารง บวัศรี, ทฤษฎหีลกัสูตร, (กรุงเทพมหานคร : ธนรัช, 2542), หนา้ 8-9. 
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รุจิร์ ภู่สาระ  กล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรมี 4 ประการคือ43  
1. จุดมุ่งหมายท่ีโรงเรียนตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดผล  
2. ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัใหเ้พื่อจุดมุ่งหมายบรรลุ  
3. วธีิการจดัประสบการณ์เพื่อใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. วธีิการประเมินเพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษาคือ ทิศทางและเป้าหมายการจดั

การศึกษารวมทั้งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหา รูปแบบและการพฒันา การน าไปใช้ และการ
ประเมินผล ทุกส่วนตอ้งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัทุกขั้นตอน เม่ือมาประกอบกนัจะเกิดผลสมบูรณ์ 

2.3.4 การบริหารหลกัสูตร 
สงัด อุทรานันท์ อธิบายถึงการบริหารหลกัสูตรในระดบัโรงเรียนว่า การบริหารหลกัสูตร

เก่ียวกบัการจดับุคลากรเขา้สอนตามความถนดัและความเหมาะสม ส่วนการบริหารหลกัสูตรนั้น
อธิบายวา่ ไดแ้ก่ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผูใ้ชห้ลกัสูตร เช่น การบริการห้องสอน
วิชาเฉพาะ บริการเก่ียวกับห้องสมุด ส่ือการเรียนการสอน บริการเก่ียวกับเคร่ืองมือในการวดั
ประเมินผลและบริการแนะแนว ฯลฯ44 

สันต์ ธรรมบ ารุง กล่าววา่ “การบริหารหลกัสูตรเป็นการบริหารงาน ดา้นวิชาการ หรือการ
น าหลักสูตรไปใช้ ซ่ึงเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด”45 

อ านาจ จันทร์แป้น กล่าวว่า “การบริหารหลักสูตร หมายถึง การน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบติัการเรียนการสอนและการจดัโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
อยา่งมีประสิทธิภาพ”46 

                                                        
43รุจิร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุคพอ้ยท,์ 2548), 

หนา้ 8. 
 44สงดั อุทรานนัท์, พืน้ฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร , (กรุงเทพมหานคร : วงเดือนการ
พิมพ,์ 2537), หนา้ 265.  

45สันต์ ธรรมบ ารุง, หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, 2527), หนา้ 132.  

46อ านาจ จนัทร์แป้น, การพัฒนาหลักสูตรทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติในโรงเรียน, (เชียงใหม่ : ส.
ทรัพยก์ารพิมพ,์ 2532), หนา้ 15.  



28 
 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ กล่าววา่ “การบริหารหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรม
ท่ีบุคคลร่วมมือกนัด าเนินการ โดยมีเคร่ืองมือคือหลกัสูตรซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของโรงเรียน 
ในอนัท่ีจะเตรียมเด็กหรือเยาวชนให้เกิดความรู้ทกัษะ ทศันคติ และประสบการณ์ท่ีดี ในการด าเนิน
และด ารงชีวติในสังคมของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม”47 

วชัิย วงษ์ใหญ่ กล่าววา่ “การบริหารหลกัสูตร หมายถึง การวางแผน การควบคุมก ากบัดูแล 
การจดัระบบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน โครงการวิชาการท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน
เพื่อส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรและการสอน โดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนตามลกัษณะธรรมชาติ
การเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร”48 

ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ ให้ความหมายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรว่า เป็นการบริหารและ
ด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ผูบ้ริหารจะเป็น
แกนน าโดยมีผูช่้วยในฝ่ายต่าง ๆ ครูวิชาการ ครูผูส้อน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการบริหาร
หลกัสูตร เช่น กรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นตน้49  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การบริหารหลกัสูตร หมายถึงการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เพื่อให้การใช้
หลกัสูตรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุจุดหมายของหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ยการใชท้รัพยากร
คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีเหมาะสม โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูวชิาการ ครูผูส้อน 

2.3.5 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พุทธศกัราช 

2551 ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา

                                                        
47นพพงษ์ บุญจิตราดุลย,์ หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 

2534), หนา้ 159.  
48วิชยั วงษใ์หญ่, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : 

สุวริียาสาส์น, 2537), หนา้ 174.  
49ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์,  การพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพอ์ลีนเพรส, 2539), หนา้ 159.  
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ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ และ ความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 50 

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไดทุ้ก
ฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

วสิัยทศัน์  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็น

ก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

หลกัการ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั 
การเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

                                                        
 50กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551), หนา้ 1-10.  
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 จุดหมาย หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด
กบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ในการพฒันาผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการ

ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้ง การเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึง  ถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
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มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ ท่ี
เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและ ความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้สอดคลอ้งตามบริบท
และจุดเนน้ของตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3.วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของ การ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่
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ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือใน การตรวจสอบเพื่อ การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบ การตรวจสอบ
เพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตวัช้ีวดั 
ตัวช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ งคุณลักษณะของผู ้เรียนในแต่ละ

ระดบัชั้น ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้
ในการก าหนดเน้ือหา จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการ
วดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน  

1. ตวัช้ีวดัชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3)  

2. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4- 6)  

หลกัสูตรไดมี้การก าหนดรหัสก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เพื่อความเขา้ใจและ
ใหส่ื้อสารตรงกนั ดงัน้ี 

ต 2.2 ม.4-6/3 
ม.4-/3 ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ขอ้ท่ี 3 
2.3 สาระท่ี 2 มาตรฐานขอ้ท่ี 2 
ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค์ ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ โดย
แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.4 การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 รัจนียา แพไธสง และวัลลภา อารีรัตน์ กล่าวว่า การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยการด าเนินงานใน 3 ดา้น ไดแ้ก51 
 1. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน หมายถึง การท่ีสถานศึกษาตอ้งมีการพฒันาบุคลากร การ
จดัสรรงบประมาณและทรัพยากร การด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม และการส่งเสริมสนบัสนุนทาง
วชิาการ 
 2. ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง  ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซ่ึง
หลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการท างาน การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ การจดัท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
 3. ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพ หมายถึง การนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การ
จดัระบบประกนัคุณภาพภายใน การวิจยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สามารถ
จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้กล่าวถึงการบริหารจดัการหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี52  
 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาอย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และด าเนินการน า
หลกัสูตรสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนหารสอนในชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งสร้าง
ความมัน่ใจต่อพ่อแม่ผูป้กครอง และชุมชนวา่ ผูเ้รียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั 
และเกิดสมรรถนะส าคญั ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เพื่อให้

                                                        
 51 รัจนียา แพไธสง และวลัลภา อารีรัตน์, “การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2”, . วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั  :  มหาวทิยาลยัขอนแก่น),  2553, หนา้ 5. 
 52ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553), หนา้ 36-37.  
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บรรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว สถานศึกษาจะตอ้งออกแบบหลกัสูตรให้ครอบคลุมส่วนท่ีเป็นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ
ถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อนัเป็นความคาดหวงัท่ีก าหนดไวร่้วมกนัในการพฒันาเยาชนทุกคนใน
ชาติ นอกจากนั้นหลกัสูตรสถานศึกษายงัตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ ปัญหา และความตอ้งการของ
ชุมชน และทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถอยูใ่นสังคมแวดลอ้มได้
อย่างมีความสุข และเกิดความรักความผกูพนัในบา้นเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพฒันา
ชุมชน 
 ในการจดัการศึกษาให้บรรลุมรรคผลดงักล่าว นอกจากสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาหลกัสูตร
ท่ีครอบคลุมส่วนส าคัญดังกล่าวแล้ว ยงัต้องมีการบริหารจดัการหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาตอ้งมีการเตรียมวางแผนเพื่อใชห้ลกัสูตรใหม่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัสูตรใหม่ และเตรียมความพร้อมในการใชห้ลกัสูตร 
พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานท่ีว่าพอเพียงหรือไม่ การเตรียมบุคลากรเก่ียวกบัการใช้
หลกัสูตรจะด าเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพื่อใช้หลกัสูตรอย่างละเอียดรอบคอบและมี
ขั้นตอน จะท าให้การใช้หลกัสูตรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนควรมีการส่งเสริม
สนบัสนุนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัอย่างเหมาะสม เน่ืองจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบท
ต่างกนั ความพร้อมต่างกนั อีกทั้งมีความแตกต่างกนัในดา้นงบประมาณ ทรัพยากร สถานท่ี และ
บุคลากร รวมทั้งผูเ้รียนในสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพื้นเพครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคมท่ีต่างกนั มีความรู้ความสามารถตลอดจนความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การ
วางแผนในการบริหารจดัการหลกัสูตรจึงควรพิจารณาใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว
ดว้ย 
 นอกจากนั้น สถานศึกษาจะตอ้งมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจดัท าหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองและครบวงจร และน าผลจากการติดตาม ก ากบัดูแลคุณภาพ
นั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบั
การเตรียมความพร้อม การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร การ
ด าเนินการใช้หลักสูตร การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงพฒันา ตามกรอบแนวคิดเร่ืองการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านกัวิชาการและมาตรฐานการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ1) ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 2) ดา้นการจดัท าและการใช้หลกัสูตรของ
สถานศึกษา และ 3) ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา 
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 1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
 สุนีย์ ภู่พนัธ์ กล่าววา่ การสนบัสนุนและส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ การจดังบประมาณ
เพื่อการเรียนการสอนซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงและยงัประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว  ้ ตลอดจนการ
สนับสนุนในเร่ืองอาคารสถานท่ีซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัต่อการเรียนการสอน เน่ืองจาก
สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีปริมาณและคุณภาพของอาคารสถานท่ีแตกต่างกนัผูบ้ริหารจ าเป็น
จะตอ้งวางโครงการและแผนการใชอ้าคารสถานท่ีให้เหมาะสมโดยจะตอ้งส ารวจ  ศึกษาวิเคราะห์
อย่างละเอียดรอบคอบแลว้จึงวางแผนว่าควรจะด าเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์
หรืออุดมการณ์ของหลกัสูตรท่ีก าหนด53 
 กรมวชิาการ ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในส่งเสริมให้การจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี54 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารอย่างถ่องแท้และน าไปปฏิบติัอย่างจริงจงัแบบต่อเน่ือง จะช่วยให้การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตอ้ง
ปรับเปล่ียนบทบาทจากการสั่งการมาเป็นผู ้ร่วม คือ ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีบทบาทดงัน้ี 
 1.1 จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการด าเนินการจดัการศึกษา 
 1.2 เป็นผูน้ าในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประสานกบับุคลากรทุกฝ่าย เพื่อ
ก าหนดวสิัยทศัน์ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดจนสาระตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 1.3 ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
 1.4 สนบัสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษามีความรู้และความสามารถในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.5 มีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งมีระบบ 

                                                        
53สุนีย ์ภู่พนัธ์, แนวคิดพืน้ฐานการสร้างและพฒันาหลกัสูตร, (เชียงใหม่ : โรงพิมพแ์สงศิลป์, 

2546), หนา้ 230-233.  
54กรมวิชาการ, แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 50-58.  
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 1.6 จดัให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง พฒันาสาระของ
หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 2. ครูผูส้อน 
 ครูผูส้อนมีบทบาทโดยตรงในการร่วมพฒันาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ ครูในยุคปฏิรูป
การศึกษาจะตอ้งปรับเปล่ียนจากการเป็นผูส้อน เป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน โดยการช้ีแนวทางการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ท าให้ผูเ้รียนรู้
วิธีการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล มีทกัษะในการใชส่ื้อ ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบคน้
ขอ้มูลมาใช้ได้สะดวก วิธีการท่ีครูสามารถท าได้ในฐานะผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวกท่ีดี เช่น ให้
โอกาสผูเ้รียนเขา้ไปใชบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลจากห้องสมุดของโรงเรียน บอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลให้
ผูเ้รียนท่ีสนใจสามารถสืบคน้ไดจ้ากซีดีรอม หรือจากโฮมเพจในอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ครูยงัตอ้งปรับบทบาทจากการเป็นผูป้้อนขอ้มูล เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษา โดย
ครูจะตอ้งตระหนกัเสมอว่า ตนเองไม่ใช่ผูก้  าหนดความรู้ แต่เป็นผูส้อนแก่นความรู้ในวิชาท่ีสอน 
และแนะวิธีการคิด ให้กรอบในการวิเคราะห์เน้ือหาวิชาการ แนะน าการพิจารณาขอ้มูลท่ีจะเลือก
น ามาใช ้แนะน าเร่ือง ทัว่ๆ ไปท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของผูเ้รียนดว้ย เช่น ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพ การพฒันาบุคลิกภาพ มารยาท การป้องกนัตนเองจากภยัอนัตรายต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ครูจะท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าแนะน า ปรึกษาแก่นกัเรียนและเป็นผูเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ได้ก็ต่อเม่ือครูเป็นผู ้ท่ี เรียนรู้มาก่อน นั่นหมายความว่า ครูจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นคนช่างสังเกตและคิดแตกฉานกบัขอ้มูล
และความรู้ท่ีผ่านเขา้มาในสมองด้วยการตั้งค  าถามและหาทางพิสูจน์เร่ืองเหล่าน้ีให้ได้ขอ้สรุปท่ี
ชดัเจน 
 ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ครูไม่เพียงแต่จะมีบทบาทหน้าท่ีในการจดัการเรียนรู้
เท่านั้น แต่ครูยงัตอ้งมีบทบาทในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี  
 2.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจนเขา้ใจกระจ่าง 
 2.2 ศึกษาหลกัการ วิธีการพฒันาหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 
 2.3 ร่วมวางแผน และร่วมพฒันาหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 
 2.4 ตรวจสอบความสอดคล้องสัมพนัธ์กนัของสาระท่ีจดัท าข้ึนตามสภาพปัญหา/ความ
ตอ้งการของชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กบัมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาและมาตรฐานหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 วางแผนการจดัการเรียนการสอนตามขอบข่ายเน้ือหาสาระ มาตรฐาน สัดส่วนของเวลา 
และหน่วยการเรียนรู้ 
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 2.6 น าหลักสูตรไปปฏิบติัให้เกิดผลในห้องเรียน โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 2.7 วางแผนและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ได้ขอ้มูลท่ีแสดงความสามารถท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียน ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงนั้น และน า
ผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
 2.8 ร่วมประเมินผลการใชห้ลกัสูตรกบัสถานศึกษา 
 3. ผูเ้รียน 
 เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการก าหนดจุดหมายของการพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตร
ทุกหลกัสูตรพฒันาข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรง ผูเ้รียนจึงควรมีส่วนแสดงความ
คิดเห็นและให้ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนให้ผูรั้บผิดชอบพฒันาหลกัสูตรได้
ทราบ และเน่ืองจากผูเ้รียนเป็นผลผลิตของการจดัการศึกษาโดยตรง ผูเ้รียนจะมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคคื์อเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขได ้ผูเ้รียนจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ตนจากการเป็นผูรั้บมาเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง มีส่วน
ร่วมในกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
ตนเอง บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 
 3.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผูป้กครองและครู วาง
แผนการเรียนรู้ของตนเองตามความถนดั ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
 3.2 มีความรับผิดชอบ ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์และบริหารจดัการเรียนรู้ของตนเองให้
มีคุณภาพ 
 3.3 ปฏิบติัตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งสามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 
 3.4 มีการประเมินและพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
 3.5 มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อนโดยช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 
 4. ผูป้กครอง 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดเ้ปิดโอกาสให้
บิดามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (มาตรา 24) ฉะนั้น บิดามารดาและผูป้กครองจะตอ้งปรับเปล่ียน
ความคิดในการฝากบุตรหลานไวใ้นความดูแลของครูมาเป็นผูร่้วมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย
ผูป้กครองควรจะมีบทบาท ดงัน้ี 
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 4.1 ก าหนดแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกบัครูและผูเ้รียน 
 4.2 มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และก าหนดแผนพฒันา
สถานศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
 4.3 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 4.4 อบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการดา้น
ต่างๆ ของผูเ้รียน 
 4.5 สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม 
 4.6 ร่วมมือกบัครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ประสานงาน ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 4.7 พฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพื่อน า
ครอบครัวไปสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
 4.8 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการประเมินการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 5. ชุมชน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัท าหลกัสูตรและบริหารจดัการให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีกลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน และร่วมกบั
สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยมีบทบาทดงัน้ี 
  5.1 มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา 
 5.2 มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนและสังคม 
 5.3 เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 
 5.4 ใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 5.5 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
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 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้ก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี55  
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีน าหลกัสูตรไปสู่การปฎิบติัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนจึง
จ าเป็นตอ้งจดัมาตรการส่งเสริม สนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 1. การพฒันาบุคลากร 
 การพฒันาบุคลากรมีความส าคญัมากต่อการพฒันาหลกัสูตรและใชห้ลกัสูตร ซ่ึงในท่ีสุดจะ
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาและใช้หลักสูตรแบบอิง
มาตรฐานให้ประสบความส าเร็จ สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง เนน้
การสร้างความเขา้ใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันา
หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ รวมทั้งการวดัประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมาย การ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีม รูปแบบการพฒันาบุคลากร
จะตอ้งใชก้ารนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน 
การฝึกอบรม และจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพฒันาบุคลากรให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
 1.1 มอบหมายใหมี้คณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากร ซ่ึงตอ้งด าเนินงานและมีบทบาทใน
เร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 
 1.2 ประเมินความตอ้งการ ความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร และวางแผนการพฒันา
บุคลากรใหเ้ป็นรูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
 1.3 ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผน ซ่ึงอาจด าเนินการไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การ
ประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเนน้การพฒันาครูผูส้อนซ่ึงเป็น
ตวัจกัรท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าหลกัสูตรไปใช้ ตรูจะตอ้งสามารถจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัความมุ่งหมายของหลกัสูตร และการเลือกวธีิการสอนท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ส่งผลใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชบ้รรลุเป้าหมาย 

                                                        
 55ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553), หนา้ 65 -67.  
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 1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้มุม หรือศูนยร์วมความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐาน เพื่อการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
 1.5 ส่งเสริมให้ครูไดมี้โอกาสเขา้อบรม แลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจะตอ้ง
เป็นท่ีปรึกษาของครูในกรณีท่ีมีปัญหาทางด้านวิชาการหรือบริหารจดัการ และควรจดัให้มีการ
ประชุมเพื่อแกปั้ญหา ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลกัสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ  
 2. การสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทศัน์การ
จดัหลกัสูตรการสอนท่ีแตกต่างไปจากเดิม จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัทรัพยากรและปัจจยัท่ี
เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อการน าหลกัสูตรไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ไดแ้ก่ 
 2.1 จดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพฒันาหลกัสูตร และติดตามประเมินผล
การใชห้ลกัสูตร รวมทั้งงบประมาณเพื่อใชใ้นการพฒันาบุคลากร และจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีส่ือวสัดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบนั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ใหมี้หอ้งเรียน สถานท่ีเรียน และหอ้งพิเศษต่างๆ อยา่งเพียงพอ เช่น
ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย หอ้งประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และโรงยมิ เป็นตน้ 
 2.3 จดัสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสมและคุม้ค่า โดยเฉพาะดา้น
การใชอ้าคารสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน ห้องสมุดท่ี
เอ้ืออ านวยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 2.4 บริหารทรัพยากรบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัครูเขา้สอนเป็นส่ิงท่ีจะตอ้ง
พิจารณาอยา่งรอบคอบ เพราะครูจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทอยา่งมากในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จึง
ควรจดัให้ครูไดส้อนตรงตามความรู้ความสามารถ  และความถนัด รวมทั้งการพฒันาครูอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 3. การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
 การจะส่งเสริมให้การจดัท าและใชห้ลกัสูตรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตอ้งค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระหวา่งสถานศึกษา 
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3.1 ใหฝ่้ายต่างๆ ทั้งผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลโดยตรง
จากการใชห้ลกัสูตรไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน พฒันาหลกัสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจดั
การศึกษา 

3.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท า สถานศึกษาควรจดัสรร
เวลาใหค้รูไดว้างแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั มีการพดูคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั ท างานโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่ม พยายามลดภาระงานอ่ืนๆ ของครู โดยใหมุ้่งท่ีงานสอนเป็นหลกั 

3.3 สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซ่ึงอาจเป็น
เครือข่ายภายใน เช่น เครือข่ายผูป้กครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่าย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทรัพยากรและปัจจยั
เพิ่มข้ึนในการบริหารจดัการหลกัสูตรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ  

4. การส่งเสริมสนบัสนุนทางวชิาการ 
 ความส าเร็จในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับบรรยากาศทางวิชาการซ่ึง
สถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึน โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

4.1 จดัระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งเร่ืองการจดักลุ่มผูเ้รียนและ
โครงการท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม การจดัตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและ
ใหร้างวลัผูเ้รียน 

4.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมคน้ควา้แก่ครูผูส้อนลารก
เรียน การพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.3 สนบัสนุนใหมี้ระบบขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร รวมทั้งขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ ครูสามารถน าสภาพปัญหาต่างๆ บูรณาการเขา้สู่กระบวนการ
เรียนรู้ในหอ้งเรียน 

4.4 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
บริหารจดัการความรู้ในส่วนท่ีเป็นประสบการณ์ในตวัครู น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการจดัการ
เรียนรู้หรือบริหารชั้นเรียนอยา่งเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม 

4.5 ส่งเสริมสนบัสนุน ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเ้รียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมความเป็นนกัวชิาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดว้ย 
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ผู ้วิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย การพฒันา
บุคลากร การจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
ส่งเสริมดา้นวชิาการ 

2. การจัดท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
กรมวิชาการ ให้แนวทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการจดัท าสาระ

ของหลกัสูตรสถานศึกษาดงัน้ี56 
1. ศึกษาองคป์ระกอบของหลกัสูตรวา่ ก าหนดสาระท่ีเป็นแกนกลางและสาระของทอ้งถ่ิน

ไวอ้ยา่งไร และมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์และสมดุลอยา่งไร 
2. วิเคราะห์ขอบข่ายเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวท้ั้งองค์ประกอบดา้นความรู้

ทกัษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
3. ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความตอ้งการของชุมชนและ

สังคม 
4. ปรับปรุงสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีตอ้งจดัให้สอดคลอ้องกบัสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชน 
5. ตรวจสอบความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกบัมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชา

และมาตรฐานหลกัสูตร 
6. วางแผนการจดัการเรียนการสอนตามขอบข่ายสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้

สัดส่วน เวลาและหน่วยกิตตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางก าหนด 
7. พฒันาแนวการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ถวัลย์ มาศจรัส กล่าววา่ การจดัท าหลกัสูตรควรพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความสนุก และความ

เพลิดเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสร้างก าลงัใจท าให้เกิดความกา้วหนา้แก่ผูเ้รียน 
ควรใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ ไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศส่งเสริมจิตใจและมีกระบวนการคิดอยา่งมี
เหตุผล หลกัสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วฒันธรรม และโดยเฉพาะพฒันาหลกัการในการจ าแนกระหว่าถูกและผิด เขา้ใจและศรัทธาใน

                                                        
 56กรมวชิาการ , หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2544), หนา้ 5.  
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ความเช่ือของตน ตอ้งพฒันาหลกัสูตรคุณธรรม ช่วยให้เป็นพลเมืองมีความรับผิดชอบสามารถช่วย
สังคมพฒันาสังคมใหเ้ป็นธรรมมีความเสมอภาค57 

สมุทร คุณานุกร กล่าวว่า การน าหลกัสูตรไปใช้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนและครู
น าเอาโครงการของหลกัสูตรท่ีเป็นรูปเล่มไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ซ่ึงรวมถึงการบริหารงานดา้นวิชาการ
ของโรงเรียน เพื่ออ านวยใหค้รูและนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด58 

สงัด อุทรานันท์ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช้วา่ การน าหลกัสูตรไปใช้เป็น
ขั้นตอนของการน าหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนในหอ้งเรียน ซ่ึงเก่ียวกบัการจดัเอกสารประกอบ
หลกัสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลกัสูตร และการนิเทศการใชห้ลกัสูตร และยงั
ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการน าหลกัสูตรไปใช้ว่า ขั้นตอนของการใช้หลกัสูตรเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคญัยิง่ในการช้ีถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของหลกัสูตร ซ่ึงนกัพฒันาหลกัสูตรทุกคน
ต่างก็ยอมรับความส าคญัของขั้นการน าหลกัสูตรไปใช้ว่ามีความยิ่งกว่าตอนอ่ืนใดทั้งหมด ทั้งน้ีก็
เพราะว่า ถึงแมห้ลักสูตรจะสร้างไวดี้เพียงใดก็ตาม ก็ยงัไม่สามารถจะกล่าวได้ว่า หลกัสูตรจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ ถา้หากการน าหลกัสูตรไปใชด้ าเนินไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ดีพอ ความ
ลม้เหลวของหลกัสูตรก็จะเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้59 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดก้ าหนดแนวทางท่ีส าคญัในการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี60  

การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ 
อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน โดยทัว่ไปนั้นมีการด าเนินการใน 2 ส่วน คือ 

                                                        
 57ถวลัย ์ มาศจรัส, รายงานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
ธารอกัษร, 2549), หนา้ 21-25.  
 58สมุทร คุณานุกร, หลักสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2518), 
หนา้ 21.  
 59สงดั อุทรานนัท์, การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
วงเดือน, 2527), หนา้ 21.  
 60ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553), หนา้ 38-64.  
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2.1 การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  
ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคล  ในระดบัสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ เพื่อพิจารณาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
แนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบการวดัประเมินผลการเรียนรวมทั้งพิจารณาเก่ียวกบั
เอกสารบนัทึกและรายงานผลการเรียน ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกนัในสถานศึกษานั้นๆ การจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา โดยทัว่ไปนั้นด าเนินการโดยคณะกรรมการ หรือคณะท างานซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินการโดยสังเขป ดงัน้ี 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน : คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 

2.1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ : มีแหล่งขอ้มูลส าคญัมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา อาทิ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเนน้ ความตอ้งการของ
ชุมชน และของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความตอ้งการของผูเ้รียน 

2.1.3 จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ส าคญัไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ค าอธิบายรายวิชา และ
เกณฑ์การจบหลกัสูตร พร้อมกนัน้ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าเอกสารระเบียบการวดัผลประเมินผล 
เพื่อใชค้วบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ: น าเสนอร่างเอกสารหลกัสูตร
สถานศึกษา และระเบียบการวดัประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หากมีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็น าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่าง
หลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชดัเจนยิ่งข้ึน ก่อนการอนุมติัใชห้ลกัสูตร เม่ือไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว้ ให้จดัท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเร่ืองให้ใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผูล้งนาม 

2.1.5 ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา: ครูผูส้อนน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้าง
รายวชิาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย 

2.1.6 วิจยัและ ติดตามผลการใช้หลกัสูตร: ด าเนินการติดตามผลการใช้หลกัสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพื่อน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นขอ้มูลพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรให้มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 2.2 การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
เป็นการด าเนินการระดบัชั้นเรียน ด าเนินการโดยครูผูส้อนแต่ละคน ในการออกแบบหน่วย

การเรียนรู้และจดัการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบักบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงอาจมี
ความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ครูผูส้อนรายวิชาเดียวกนั ระดบัชั้นเดียวกนัอาจ
พิจารณาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัได ้เพราะผูเ้รียนท่ีครูแต่ละคนรับผิดชอบนั้นอาจมี
ความตอ้งการและความสามารถแตกต่างกนั ดงันั้น กิจกรรมการเรียนรู้ หรืองานท่ีมอบหมายให้
ผูเ้รียนปฏิบติั ส่ือการสอน หรือวธีิการวดัประเมินผลอาจตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ด้านการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึงการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุข เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน เรียนรู้แบบบูรณาการ การ
จดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากร
ทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ การใชก้ระบวนการวิจยัเพี่อ
พฒันาการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 

3. การก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา 
สุนีย์ ภู่พนัธ์ กล่าวถึงการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การนิเทศ ก ากบั 

ติดตามและประเมินผลวา่ การนิเทศการใชห้ลกัสูตรหรือนิเทศการจดัการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึง
หลกัส าคญัของการนิเทศคือ การให้ค  าแนะน าช่วยเหลือไม่ใช่การคอยตรวจสอบเพื่อจบัผิดแต่
ประการใด โดยลกัษณะเช่นน้ีผูนิ้เทศจ าเป็นจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีกบัผูรั้บ
การนิเทศ การด าเนินการนิเทศจะตอ้งด าเนินไปดว้ยบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยและ
ร่วมมือกนั ในส่วนของการติดตามและการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรจะตอ้งมีการวางแผนไวใ้ห้
ชดัเจนวา่ จะท าการประเมินส่วนใดของหลกัสูตร ถา้การวางแผนเก่ียวกบัการประเมินไม่ชดัเจนเม่ือ
มีความตอ้งการจะท าการประเมินในหวัขอ้นั้นๆหรือส่วนนั้น บางคร้ังอาจจะกระท าไม่ไดเ้พราะการ
เก็บขอ้มูลบางอยา่งข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของระยะเวลาและกิจกรรมท่ีท าตามล าดบัขั้นตอนและต่อเน่ือง 
ดงันั้นการวางแผนเพื่อการประเมินหลกัสูตรจะตอ้งชดัเจนและจะใช้วิธีการประเมินอย่างไรจึงจะ
ได้ผลเป็นภาพรวมท่ีสามารถน ามาอธิบายได้ว่า ส่ิงใดเป็นบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมท่ี
เอ้ืออ านวยหรือไม่เอ้ืออ านวย เท่าท่ีด าเนินการใชห้ลกัสูตรไปแลว้บรรลุถึงส่ิงท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ย
เพียงใด สามารถตอบสนองความมุ่งหมายหลกัท่ีก าหนดไวห้รือไม่61 

                                                        
61สุนีย ์ภู่พนัธ์, แนวคิดพืน้ฐานการสร้างและพฒันาหลกัสูตร, (เชียงใหม่ : โรงพิมพแ์สงศิลป์, 

2546), หนา้ 234.  
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา
ของสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.1 การนิเทศก ากบัติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการ
ภายในสถานศึกษา 

1.2 การนิเทศก ากบัติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษาส าหรับตวัช้ีวดัท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จสถานศึกษาตอ้งมีคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน มีแผนงาน/โครงการนิเทศติดตามก ากบัในสถานศึกษา มีเอกสารหลกัฐานการด าเนินงาน
บริหารจดัการหลกัสูตรท่ีเป็นปัจจุบนัมีรายงานการนิเทศปรากฏเป็นหลกัฐานตลอดจนมีระบบก ากบั
ติดตามและประเมินผลนอกจากน้ียงัได้กล่าวกระบวนการนิเทศเพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนและพฒันาระบบบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาสามารถก าหนดขั้นตอนได ้ 7 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จของการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา
เน่ืองจากการด าเนินการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการก าหนดตัวช้ีวดัสภาพ
ความส าเร็จ ดงันั้นในการนิเทศติดตามผลและประเมินผลจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาวิเคราะห์ตวัช้ีวดัสภาพ
ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการนิเทศ คณะผูนิ้เทศจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ตวัช้ีวดัสภาพ
ความส าเร็จรวมทั้งขอบข่ายการนิเทศดว้ย 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน / สภาพการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา การ
ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน / สภาพการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในภารกิจ 7 ภารกิจท่ีได้
ก าหนดไว ้เพื่อช่วยใหท้ราบจุดอ่อนจุดแขง็ของสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา คณะผูนิ้เทศและบุคลากรหลกัของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถานศึกษาร่วมกนัสรุปสภาพการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรถาน
ศึกษาในแต่ละภารกิจ โดยช้ีให้เห็นถึงสภาพการด าเนินการในภารกิจต่างๆ มีประเด็นใดบา้งท่ี
สถานศึกษาไดด้ าเนินการไปแล้วประเด็นใดบา้งท่ีก าลงัด าเนินการและประเด็นใดบา้งท่ียงัไม่ได้
ด าเนินการ รวมทั้งช้ีใหเ้ห็นถึงจุดเด่น จุดแขง็ในการด าเนินการของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที ่4 การวางแผนนิเทศ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ร่วมกันสรุปถึงความต้องการ / ความจ าเป็นในการพฒันาการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาตามภารกิจต่างๆท่ีก าหนดไว ้
2. ร่วมกนัสรุปความตอ้งการ / ความจ าเป็นในการวางแผนพฒันาการด าเนินการบริหาร

จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
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3. ร่วมกนัหาทางเลือกและวิธีการแกปั้ญหา รวมทั้งก าหนดเวลาในการนิเทศ เช่นก าหนด
จุดประสงคข์องการนิเทศ ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ ก าหนดส่ือเคร่ืองมือการนิเทศ ก าหนดวิธีการ
นิเทศ ก าหนดเป้าหมายท่ีจะนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 5 การนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  เม่ือ
ไดมี้การวางแผนการนิเทศและเตรียมการต่างๆแลว้ ให้ด าเนินการนิเทศตามขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้
ทั้งน้ีอาจจะปรับปรุง /ยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ข้ึนอยูก่บัผูนิ้เทศ 

ขั้นตอนที ่6 ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา หลงัจากท่ีผูนิ้เทศและบุคลากรหลกั
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานศึกษาไดด้ าเนินการนิเทศพฒันาคุณภาพการด าเนินการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาในแต่ละภารกิจไปไดช่้วงระยะเวลาหน่ึง (ประมาณ 2 เดือน) ก็ด าเนินการ
ประเมินผลโดยใช้เคร่ืองมือตรวจสอบสภาพการด าเนินการ  มาส ารวจสภาพด าเนินการของ
สถานศึกษาอีกคร้ังเพื่อประเมินว่า สถานศึกษาไดมี้การพฒันาการด าเนินการไปอย่างไรบา้ง มี
จุดเด่น จุดอ่อนในการด าเนินงานประเด็นใดบา้ง มีปัญหา / อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการ
ด าเนินการอะไรบา้ง 

ขั้นตอนที ่7 สรุปผลการประเมิน การสรุปผลการประเมินเป็นการสรุปสภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา หลงัจากผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศไดร่้วมกนันิเทศเพื่อพฒันาสถานศึกษา ตามแผน
และไดมี้การประเมินผลเก็บขอ้มูลต่างๆเรียบร้อยแลว้ เป็นการสรุปเปรียบเทียบใหเ้ห็นผลการพฒันา
จากการส ารวจสภาพการด าเนินการของสถานศึกษาคร้ังแรกในการด าเนินการนิเทศของสถานศึกษา
ผูนิ้เทศจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ทั้งปัจจยักระบวนการและผลการนิเทศเพื่อการรายงานผลการ
นิเทศของผูนิ้เทศในโอกาสต่อไป62 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ไดก้ าหนดแนวทางท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี63  

                                                        
 62กรมวิชาการ, แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 27.  
 63ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553), หนา้ 68-70.  
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 เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนวา่ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพตามท่ี
คาดหวงัตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนตามความคาดหวงัของ
สถานศึกษา การก ากบัดูแลคุณภาพของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการน าหลกัสูตรไปใช้
จึงเป็นส่ิงจ าเป็น สถานศึกษาสามารถด าเนินการไดห้ลายแนวทาง ไดแ้ก่ 

3.1 การนิเทศ ติดตาม การใชห้ลกัสูตร 
การนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตร เป็นกระบวนการส าคญัท่ีสถานศึกษาใชใ้นการควบคุม

คุณภาพ โดยใชเ้ทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการติดตาม เช่น การ
ตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจดัการ
เรียนรู้ การบนัทึกรายงานหลงัการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ สถานศึกษา
ควรจดัให้มีแผนนิเทศ ก ากบั ติดตาม การใชห้ลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการให้กระบวนการ
นิเทศเป็นวฒันธรรมในการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพื้นฐานความรู้สึกท่ี
เป็นกลัยาณมิตร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และยอมรับการเปล่ียนสถานภาพระหวา่ง
การเป็นผูนิ้เทศและเป็นผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดระบบการนิเทศ ติดตาม 
ท่ีเป็นกลัยาณมิตรดงักล่าวแลว้ควรด าเนินการดงัน้ี 

1. ร่วมกนัก าหนดความตอ้งการในการรับการนิเทศ หรือก ากบั ติดตาม เพื่อเฝ้าระวงัมิให้
คุณภาพการจดัท าและใชห้ลกัสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผูเ้รียน 

2. สร้างความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรในเชิงบวกแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวา่ มิไดเ้ป็นกระบวนการจบัผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ 
เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดขอ้ตกลงเพื่อการขบัเคล่ือน การนิเทศติดตามร่วมกนั และมีแผนการด าเนินการ
อยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ทั้ง
ในระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา อยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม 

3.2 การจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ก าหนดให้สถานศึกษามีการ

จดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมส าหรับประกนัคุณภาพภายนอก 
เป็นระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นกลไกส าคญัในการสร้างความมัน่ใจต่อ
พ่อ แม่ผูป้กครอง และชุมชนวา่จะสามารถจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ สถานศึกษาตอ้งจดัระบบ
ประกนัคุณภาพท่ีเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดงันั้นตอ้งมีการด าเนินการประกนัคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีแผนพฒันาคุณภาพ มีเป้าหมายการพฒันาท่ีชัดเจน แผนปฏิบติัการตอ้งเน้นผล
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คุณภาพผูเ้รียน มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง และน าผลมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

3.3 การวจิยั และติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 
การวจิยัจะเป็นท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารท่ีแม่นตรง แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และ

แนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดงันั้น สถานศึกษาควรด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การวิจยัพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งเนน้การวิจยัเพื่อน าผลมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และความตอ้งการของผูป้กครอง
ชุมชน เช่น 

1.1 การประเมินตวัหลกัสูตร โดยมีหวัขอ้ในการพิจารณา เช่น ความครบถว้นของ
องค์ประกอบหลกัสูตร ความสอดคลอ้งของแต่ละองค์ประกอบ ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางและกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ความสอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน พ่อแม่ 
ผูป้กครอง และชุมชนความเหมาะสมของแนวทางการจดัการเรียนการสอน  การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และระบบการวดัและประเมินผล เป็นตน้ 

1.2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นกัเรียนในอนาคต เพื่อน ามาใชก้ าหนดโปรแกรมการเรียน และเวลาเรียน 

1.3 การประเมินความตอ้งการของพ่อแม่ผูป้กครอง และชุมชนในการพฒันา
ผูเ้รียน เพื่อน ามาใชก้ าหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ 

2. การวจิยั ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 

ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งมีความตระหนกัในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็น
หลกัประกนัวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ระดบัชาติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข กระบวนการประเมินผล
การใช้หลกัสูตรสามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลกัสูตร และเม่ือน าหลักสูตรไปใช้
เรียบร้อยแลว้ หรือการติดตามจากผลผลิตของหลกัสูตร คือ ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตร
นัน่เอง เพื่อให้การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษา
ควรจดัใหมี้การประเมินทั้งระบบ คือ 

2.1 ก าหนดใหมี้การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นกิจกรรมหลกัของสถานศึกษา 
2.2 สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินการใชห้ลกัสูตรดว้ยตนเองใหเ้กิดข้ึนกบัคณะครู 
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2.3 วางระบบเครือข่ายการท างาน และมอบหมายงานการประเมินให้คณะผูป้ฏิบติังานแต่
ละคณะด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยก าหนดใหช้ดัเจนวา่คณะใดตอ้งประเมินรายการใดบา้ง 

2.4 สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษา การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการท่ีส าคญัคือ  พิจารณา
องคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีจะประเมิน พิจารณาหลกัเกณฑ์ท่ีจะใชใ้นการประเมิน ออกแบบการ
จดัเก็บขอ้มูลด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใชพ้ิจารณาตดัสินใจในการปรับปรุง
หลกัสูตรต่อไปส าหรับประเด็นในการประเมินนั้น สามารถประเมินไดท้ั้งเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ใชห้ลกัสูตรกระบวนการใชห้ลกัสูตร และผลจากการใชห้ลกัสูตร อยา่งไรก็ตาม สถานศึกษาควร
มุ่งเนน้การประเมินส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั และควรค านึงถึงทั้งผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้และคุณลกัษณะของผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญั โดยน าผลการประเมิน
ระดบัสถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ เช่น ผลคะแนน NT, O-net, GAT,PAT 
มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินท่ีแยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน 
หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั ควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงสาเหตุยอ่มเกิดมาจากปัจจยัและกระบวนการใชห้ลกัสูตรนัน่เอง จากนั้นจึงหาวิธีแกปั้ญหาเพื่อ
พฒันาคุณภาพต่อไป 

นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนบัสนุนส่งเสริมให้ครูท าวิจยัปฏิบติัการ (Action research) 
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจยันั้นอาจเร่ิมตน้จากการเลือก
ปัญหาการวจิยัท่ีมีความส าคญัและส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนมากท่ีสุดก่อน และท่ีมาของปัญหาการวิจยั
อาจเกิดจากผูเ้รียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นตน้ หรืออาจเกิดจากการจดัการเรียน
การสอนของครูไม่เหมาะสมสอดคล้องกบัผูเ้รียน เม่ือได้ปัญหาการวิจยัแล้วจึงด าเนินการตาม
ขั้นตอนการวจิยัต่อไป  

ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ด้านการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การ
นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการหลกัสูตรและงานวิชาการภายในสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการ นิเทศ ก ากบั ติดตามการใชห้ลกัสูตร ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ตรวจสอบ
และประเมินผลพฒันาผูเ้รียน  
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2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
1. นโยบายการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
เพื่อให้การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เป็นไปตามพระราชบญัญติั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2552) มาตรา 35/4 มี
ทั้งหมด 9 ดา้น โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.1 นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
1.1.1 ส่งเสริม/ยกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนบัสนุนการศึกษาทั้งในระดบั

อนุบาล มธัยมศึกษา อุดมศึกษาใหสู่้ความเป็นเลิศและมีคุณภาพสูงข้ึน 
1.1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้ มี

ความเขม้แข็งและสามารถบริหารจดัการดว้ยตนเอง ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ไดม้าตรฐาน 
โดยพฒันาบุคลากร หลกัสูตร ส่ือการสอน เทคโนโลย ีทางการศึกษา และทรัพยากรอ่ืนๆ  

1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต 
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั ท่ีโดดเด่นให้คงอยู ่
สืบไป 

1.1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธโดยให้เด็กและเยาวชนไดศึ้กษาศาสนา และ
ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน 

1.1.6 ส่งเสริมสินคา้ OTOP โดยเฉพาะท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล  

1.2 นโยบายดา้นการส่งเสริมพฒันารายได ้
1.2.1 ส่งเสริมอาชีพทางดา้น งบประมาณและทุน สร้างงาน สร้างรายได้ พฒันา

ความรู้ทกัษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการ รวมกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพเพื่อส่งเสริม
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

1.2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มเกษตรใหใ้ชปุ๋้ยอินทรีย ์เพื่อลดตน้ทุน การผลิต 
1.2.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP ของ

รัฐบาล 
1.2.4 ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชกรรมในจงัหวดั ทั้งดา้นพลงังาน ทดแทนและ

การท่องเท่ียว 
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1.2.5 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร ส่งเสริมการ
สร้างแหล่งอาหารสู่แหล่งน ้าธรรมชาติใหม้ากข้ึน 

1.3 นโยบายดา้นสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวติ 
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งกลุ่มสตรี อสม. อพปร.ตาม

แนวนโยบายรัฐบาล 
1.3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี 
1.3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพพลานามยั

ของประชาชน 
1.3.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

1.4 นโยบายดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 
1.4.1 ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวธรรมชาติและระบบนิเวศวทิยา  
1.4.2 ปรับปรุง พฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน 

ตลอดจนส่งเสริม และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัให้มีศกัยภาพ และความ
ปลอดภยั  

1.4.3 ส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ให้
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

1.4.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกปั้ญหามลพิษ โดยผลกัดนัให้เกิด
การแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยรวมทั้งจงัหวดัอยา่งบูรณาการ 

1.5 นโยบายดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.5.1 พฒันาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี  
1.5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกกัเก็บน ้ า ขุดลอกแหล่งน ้ า และจดัหาแหล่งน ้ าเพื่อ

อุปโภค บริโภค และรวมทั้งระบบส่งน ้าเขา้สู่พื้นท่ีท าการเกษตร 
1.5.3 สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆในดา้นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานใหส้ามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นท่ีเร่งด่วน ตามอ านาจ

หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
1.6 นโยบายดา้นความปลอดภยั 

1.6.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัปัญหาอาชญากรรม ร่วมกบัภาครัฐ 
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1.6.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม นโยบาย
ของรัฐบาล 

1.6.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในระบบป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั อุบติัภยัต่างๆ ตลอดจนเพิ่มเคร่ืองมือและฝึกทกัษะ อพปร.ใหมี้ศกัยภาพ 

1.7 นโยบายดา้นการกีฬา 
1.7.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่

มืออาชีพ 
1.7.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดอ้อกก าลงักาย และ

สามารถพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 
1.7.3 ส่งเสริมใหมี้ลานกีฬาและพฒันาสนามกีฬาใหท้นัสมยั 

1.8 นโยบายดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
1.8.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข 
1.8.2 ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกนัระหว่างงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาจงัหวดัชยัภูมิ  
1.8.3 ผลกัดนัใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ในทุกดา้นของประชากรในพื้นท่ี

จงัหวดัชยัภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาของทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
1.8.4 พฒันาบุคลากรให้เกิดวิสัยทศัน์ในการท างาน มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม อนั

จะท าใหเ้กิดการพฒันาในการบริการประชาชนใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
1.8.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการ

พฒันาองค์กรและเช่ือมโยงเครือข่ายกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนเพื่อ ประโยชน์ต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินและใหบ้ริการประชาชน 

1.9 นโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดร่วมกบัภาครัฐ สอดคลอ้งตามนโยบายรัฐบาล 

2. สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม มี 4 ฝ่ายประกอบดว้ย  

2.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานท่ีรับผดิชอบ 8 งาน คือ งานธุรการฝ่ายบริหารการศึกษา งาน
นิเทศการศึกษา งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา งานพฒันาการเรียนการสอน งานศึกษา 
คน้ควา้ วิเคราะห์ และวิจยัทางการศึกษา งานกิจการนกัเรียนของสถานศึกษา งานวดัประเมินผล
ทางการศึกษา งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีงานท่ีรับผิดชอบ 4 งานคืองานธุรการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สาสนาและวฒันธรรม งานการส่งเสริมการศึกษา งานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั งานส่งเสริมศาสนาวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.3 ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นนัทนาการ และกิจกรรมเยาวชน มีงานท่ีรับผิดชอบ 4 งานคือ งาน
ธุรการฝ่ายส่งเสริมกีฬานนัทนาการและกิจกรรมเยาวชน งานส่งเสริมการกีฬางานนนัทนาการ และ
กิจกรรมเยาวชน งานการบริการอาคารสถานท่ี 

2.4 ฝ่ายพฒันาบุคลากรทางการศึกษา งานท่ีรับผิดชอบ 5 งานคือ งานบริหารทัว่ไป งาน
ระบบสารสนเทศ งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบญัชี งานบริหารงานบุคคล 

3. ขอ้มูลโรงเรียน 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 1 เขต2 และเขต 3 จ านวน 

26 โรงเรียน ไดถ่้ายโอนมาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เม่ือปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบนั ขอ้มูล
บุคลากรครู และนกัเรียน ปีการศึกษา 2555 น าเสนอตามตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่2.1 แสดงจ านวนครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั ปีการศึกษา 2555 
  

ที่ โรงเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน) 
1 โรงเรียนกุดน ้าใสพิทยาคม 11 80 
2 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม  81 1,579 
3 โรงเรียนกวางโจนศึกษา  32 510 
4 โรงเรียนโคกสะอาดวทิยา  15 277 
5 โรงเรียนโนนกอกวทิยา  48 920 
6 โรงเรียนโนนคร้อวทิยา 30 505 
7 โรงเรียนเนินสง่าวทิยา  37 643 
8 โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา  16 324 
9 โรงเรียนบา้นเด่ือวทิยาคม 22 343 

10 โรงเรียนบา้นเป้าวทิยา  49 1,019 
11 โรงเรียนบ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม  67 1,393 
12 โรงเรียนบา้นหนัวทิยา  25 436 
13 โรงเรียนโป่งนกประชาสามคัคี  9 191 
14 โรงเรียนเพชรวทิยาคาร  50 1,064 
15 โรงเรียนภูแลนคาวทิยายน  18 425 
16 โรงเรียนมธัยมบา้นแกง้วทิยา  17 348 
17 โรงเรียนมธัยมหนองศาลา 20 421 
18 โรงเรียนชยัมงคลรังงาม 10 227 
19 โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวทิยา 13 244 
20 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2  32 475 
21 โรงเรียนสระพงัวทิยาคม  21 363 
22 โรงเรียนหนองขามวทิยา  13 239 
23 โรงเรียนหว้ยตอ้นพิทยาคม  28 686 
24 โรงเรียนหว้ยยางวทิยาคม  20 348 
25 โรงเรียนหนองไผว่ทิยานุสรณ์  17 265 
26 โรงเรียนหนองสังขว์ทิยายน 25 461 

 รวม 722 13,780 
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4. ลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาเป็นแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิในดา้น

การศึกษา ท่ีก าหนดยุทะศาสตร์ และแนวทางการพฒันาดา้นการศึกษาซ่ึงแสดงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 

5. วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
5.1 เพื่อเป็นทิศทางในการพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้าน

การศึกษา โดยแสดง วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันา 
5.2 เพื่อเป็นเคร่ืองมือและประสานการพฒันาให้สอดคล้องกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

6. ขั้นตอนในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
6.1 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
6.2 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาต่อคณะกรรมการพฒันา

การศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิเพื่อพิจารณา 
6.3 เสนอแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพฒันาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ 

6.4 ส่งใหโ้รงเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาต่อไป 
7. ประโยชน์ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 

7.1 เกิดความสอดคลอ้งระหวา่งการพฒันาของโรงเรียนกบัยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

7.2 การท างานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีประสิทธิภาพรองรับการ
พฒันาโรงเรียน 

7.3 การพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชัยภูมิสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล การพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปและ

น าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
กิตติศักดิ์  หนูด้วง ไดว้ิจยัเร่ือง “การด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3” ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีต่อด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก และความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีต่อการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั64 

ณฐัชยา นาคแนวดี ไดว้จิยัเร่ือง “การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ มีการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับคือ ด้านการ
ด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดา้นการบริหารและบริการหลกัสูตร และดา้นการสนบัสนุน
และส่งเสริมการใช้หลกัสูตร ผลการเปรียบเทียบระดบัการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพของครูผูส้อน พบว่า ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามความเช่ืออ านาจในตน พบว่า 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 โดยครูผูส้อนท่ีมีความเช่ือ
อ านาจในตนสูงมีระดบัการปฏิบติั การใช้หลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่ผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตน
ต ่า65 

อเนก อัคคีเดช ได้วิจยัเร่ือง “การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2” ผลการวิจยัพบวา่การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมและ รายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา การก าหนดแผนการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา การนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา การปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึกษา  การ

                                                        
 64กิตติศกัด์ิ หนูดว้ง , “การด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี),  2549,  112 หนา้. 
  65ณัฐชยา นาคแนวดี, “การใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ), 2549, 146 หนา้. 
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ด าเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาและด้านสรุปผลการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถาน ศึกษา 
แนวทางด าเนินงานการบริหารหลกัสูตรมีความตอ้งการให้โรงเรียนพฒันาด้านการสรุปผลการ
ด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ควรจดัอบรมครู สร้างความตระหนกัและให้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการสรุปผลการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในการสรุปผลการด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสูตรควร
จดัสัมมนาครูใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสถานศึกษาในทิศทางเดียวกนั สามารถน าไปใชใ้น
การจดัท าแผนการสอนและจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามเป้าหมายของหลกัสูตร และประเมินผล
การใชห้ลกัสูตรทุกภาคเรียนเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการบริหารหลกัสูตรทุกปี66 

อรพิน ไชยโวหารกไดว้ิจยัเร่ือง “สภาพการบริหารจดัการตามหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 1” ผลการวิจยัพบวา่ สภาพ
การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในภาพรวม  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้นเรียง
ตามล าดบั ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา(ใช้หลกัสูตร) ดา้นการสรุปผล
ด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาและ
ดา้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยปัญหาท่ีพบคือ การด าเนินการนิเทศไม่ต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ ไม่ไดด้ าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงไม่มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุง ในดา้นการ
บริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษายงัมีนอ้ยเน่ืองจากการขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
การประชุม อบรม สัมมนา การประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ มีการรายงานผลต่อสาธารณชน
ค่อนขา้งนอ้ย67 

วงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย ไดว้ิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3” พบวา่ประสิทธิผลประสิทธิผล
การจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร 
เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลประสิทธิผลการจดัท าและการ

                                                        
 66อเนก อคัคีเดช, “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2.”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร),  2549, 164 หนา้.  
 67อรพิน ไชยโวหาร, “สภาพการบริหารจดัการตามหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง),  2549,  134 หนา้. 
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ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผล
ประสิทธิผลการจดัท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีประสิทธิผลการจดัท าและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก แต่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
ประสิทธิผลการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั68 

สาคร พิมพร ไดว้ิจยัเร่ือง “การศึกษากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3” พบว่า กระบวนการบริหารจดัการ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และระดับการ
ปฏิบติัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) โรงเรียนขนาดใหญ่มี
การปฏิบติัมากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั69 

ทวี เพชรพระยอม ได้วิจยัเร่ือง “สภาพและปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” พบวา่ สภาพการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
อยู่ในระดบัมาก ปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูใ่นระดบันอ้ย และเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ  าแนก

                                                        
 68วงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย, “ประสิทธิผลการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร),  2550,  115 หนา้. 
 69สาคร พิมพร, “การศึกษากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์),  2551,  119 หนา้. 
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ตามขนาดสถานศึกษา พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและ เปรียบเทียบตามต าแหน่ง 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.0170 

วิ รุฬ  เกิดภักดี  ได้วิจัย เ ร่ือง  “การบริหารหลัก สูตรสถานศึกษาโรง เ รียนสั งกัด
กรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียนเครือข่ายท่ี 71 และเครือข่ายท่ี 72” พบว่า การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียนเครือข่ายท่ี 71 และ
เครือข่ายท่ี 72 อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับคือ การปรับปรุงพฒันาบริหารหลักสูตร การ
สรุปผลการด าเนินงาน การด าเนินการบริหารหลกัสูตร และการนิเทศก ากบัติดตามประเมินผลและ
ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขต
บางขุนเทียนของเครือข่ายท่ี 71 กบัเครือข่ายท่ี 72 พบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียนของเครือข่ายท่ี 71 กบัเครือข่ายท่ี 72 ไม่แตกต่าง
กนั71 

สุเรนทร์ ภูทองจิตร ไดว้ิจยัเร่ือง “ปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1” ผลการวิจยั พบว่า 
ปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และ การเปรียบเทียบปัญหา
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดกลางมีปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0572  

มงคล สุวรรณกล่อม  ได้วิจัยเ ร่ือง “การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3” ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิจยัพบว่า 

                                                        
 70ทวี เพชรพระยอม, “สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์),  2551, 146 หนา้. 
 71วรุิฬ เกิดภกัดี, “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
ส านกังานเขตบางขุนเทียนเครือข่ายท่ี 71 และเครือข่ายท่ี 72” ”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ),  2551, 102 หนา้. 

72สุเรนทร์ ภูทองจิตร, “ปัญหาการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาของของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2552, 136 หนา้. 
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุก
ด้านและการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่าง
กนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0573  

บังอร วเิศษศักดิ์ ไดว้จิยัเร่ือง การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการ
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
พฒันาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา74  
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
จากการศึกษาเร่ือง “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ” ในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาตามกรอบการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน75 ตาม
แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการคน้ควา้วจิยั ดงัน้ี 
 
  
 
 

                                                        
73มงคล สุวรรณกล่อม , “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2552, 80 หนา้. 
 74 บงัอร วเิศษศกัด์ิ, “การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม),  2553, 162 หนา้. 
 75เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 32. 
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           ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 
  (Independent Variable)                             (Dependent Variable) 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม 
1. สถานภาพของบุคลากร  
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 ขนาดเล็ก 
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 

 

การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
1. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท า 
และการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
2. ด้านการจดัท าและการใช้หลกัสูตร 
สถานศึกษา 
3. ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยอย่าง
เคร่งครัดเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า มีหวัขอ้ท่ีจะกล่าวถึงตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน สังกดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงจากสถิติในปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 722 คน  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 722 คน ผูว้ิจยัใช้ตาราง

ส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejie and Morgan)1 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (sample size) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 257 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการ
กระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วน(Stratified Random Sampling)ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงั
ตารางท่ี 3.1 และวิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple random sampling) ดงัตารางท่ี 3.1  
 
 

                                                        
 1บุญชม  ศ รีสะอาด , “กำรวิ จั ย เบื้ อ ง ต้น ”, ฉบับป รับป รุง ใหม่ , พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  8, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น), 2553, หนา้ 43. 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ขนำดโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม 
เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

17 
20 
17 

169 
222 
277 

186 
242 
294 

6 
7 
6 

60 
79 
99 

66 
86 

105 
รวม 54 668 722 19 238 257 

  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ไดแ้ก่สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั
คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย และระดบัน้อยท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 3 
ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและ
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา  
 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีการของ Likert ซ่ึงมี
ความหมาย ดงัน้ี 
 ระดบั 5 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ผูว้ิจ ัยได้ใช้หลักเกณฑ์
มาตรฐานบุญชม ศรีสะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าคะแนนท่ีค านวณได ้โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้มี
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
บทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในตัวแปรท่ีศึกษาทั้ ง 3 ด้านไว้ในบทท่ี 1 แล้วสร้าง 
ขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละ
ดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและ
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา มี 8 ขอ้ 2) ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา มี 19 ขอ้  
3) ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา มี 13 ขอ้ รวมทั้งส้ินมี 40 ขอ้ 

3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี กำรตรวจสอบ
ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับนิยำมศัพท์เฉพำะ  ผู้วิจัยน าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นายปัญญา 
เพียพิมเพิ่ม เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 2)นายยนตรี กุสุมาลย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
วิจยัและด้านภาษาไทย และ3)นางจีระพนัธ์ โมสิกะ เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามในแบบสอบถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ี
ก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบักบันิยามศพัท์
เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละด้าน ตามแนวคิดการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม
(Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 เป็นค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม
แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้ 

กำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนังสือของบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
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(Try-out) จากบุคลากรในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยั จ  านวน 30 ราย แล้วน าผลการทดลองใช้นั้นมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ทั้งโดย
ภาพรวมทั้งฉบบัและจ าแนกเป็นรายดา้นมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความเหมาะสมท่ีระดบั 0.94 – 1.00 ดงั
ขอ้มูลในตารางท่ี 3.2  
 
ตำรำงที ่3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
 

ด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  0.94 
2. ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 0.94 
3. ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา 0.95 

ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับ 0.95 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ผูว้ิจยัน าหนังสือ ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อให้นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ อนุญาตเก็บขอ้มูล พร้อมออกหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
บุคลากรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 257 ชุด ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ านวน 
247 ชุด จากนั้นไดส่้งไปอีกทาง EMS จ านวน 10 ชุด พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอก
แบบสอบถาม จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่
จ านวน10 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืนจ านวน 257 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test 
เพื่อน าไปวเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดย
หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความเรียง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ กบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ดา้นสถานภาพของบุคลากร โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ส่วนดา้นขนาดสถานศึกษา ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่(Scheffe' Method) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวจิยัเร่ืองน้ี ท าการแปลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1)สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ

(Percentage)ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
2)สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั (Research Objectives) ไว ้ดงัน้ี คือ “เพื่อศึกษาระดบัการบริหารหลกัสูตร 3 ดา้น คือ ดา้น
การส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิและเปรียบเทียบระดบัการการบริหารหลกัสูตรแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพบุคลากร และ
ขนาดสถานศึกษา 

ในการน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี (Krejcie) และ
มอร์แกน (Morgan) จากบุคลากรในสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 26
โรงเรียน จ านวนบุคลากร 722 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 257 คน แลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งให้กระจาย
ไปย ังขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ นจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และวธีิการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean)  
S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน จ านวนประชากร 
t  แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  

   (t-distribution) 
F  แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  

    (F-distribution) 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 **    แทน       ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ านวน 257 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 257 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี  4.1 
 
ตารางที ่4.1  ค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2. ครูผูส้อน 

19 
238 

7.39 
92.61 

 ขนาดสถานศึกษา 
 1. ขนาดเล็ก(จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ) 
 2. ขนาดกลาง(จ านวนนกัเรียน 401 – 800 คน) 
 3. ขนาดใหญ่(จ านวนนกัเรียน 801 คนข้ึนไป) 

 
66 
86 

105 

 
25.68 
33.46 
40.86 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 257 
คน ไดรั้บแบบสอบถามคืน 257 ฉบบั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ7.39) น้อยกวา่ครูผูส้อน 
(ร้อยละ92.61) และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่มากท่ีสุด (ร้อยละ 
40.86) รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 33.46) และนอ้ยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(ร้อยละ 25.68) 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสภาพและขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
จดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชัยภูมิ 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพบุคลากร 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ  

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท า
และใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

ในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.2 
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ที่ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา   S.D. แปลผล 

1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากร 3.72 0.82 มาก 
2. สถานศึกษามีการประเมินความตอ้งการและความจ าเป็นใน

การพฒันาบุคลากร 
 

3.84 
 

0.78 
 

มาก 
3. สถานศึกษามีการวางแผนการพฒันาบุคลากรเป็นรูปธรรมทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 
 

4.11 
 

0.75 
 

มาก 
4. สถานศึกษาจดัสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาไดอ้ย่าง

เหมาะสมและคุม้ค่าโดยเฉพาะการใชอ้าคารสถานท่ีต่างๆ 4.10 0.64 มาก 
5. สถานศึกษาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเช่น

การจดัครูเขา้สอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนดั 4.07 0.49 
 

มาก 
6. สถานศึกษาจดัสรรเวลาให้ครูได้วางแผนการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนั มีการพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 3.43 1.10 

 
ปานกลาง 

7. สถานศึกษาจัดระบบการบริหารงานทางวิชาการ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

 
3.90 

 
0.59 

 
มาก 

8. สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้แก่
ครูผูส้อนและผูเ้รียน 

 
3.66 

 
0.67 

 
มาก 

รวม 3.86 0.28 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ยกเวน้เรียนรู้ร่วมกัน มีการพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.43)  

 
ตารางที ่4.2 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  
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โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนการพฒันาบุคลากร
เป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาจดัสรรเวลาให้ครูได้
วางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยกระบวนการกลุ่ม  

และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าและใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีฝ่ายประสานงาน นิเทศและแนะน าใน
การจดัท าและการใช้หลกัสูตรระดบัโรงเรียนและระดบัสังกดั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 51) 2) ครูทุกกลุ่ม
สาระควรศึกษาขอ้มูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในการน าหลกัสูตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และ
เกิดผลดีต่อผูเ้รียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 3) ควรใหค้รูมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรไม่ใช่ตวัแทน
ครูในกลุ่มสาระ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 26) และ 4) มีการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาในระดบัจงัหวดั
เพื่อด าเนินการตามความตอ้งการเป็นการประหยดังบประมาณ เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ของผูเ้ขา้รับการอบรม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) 

4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร 

 ผลการวิเคราะห์ส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพท่ีต่างกนั โดยใช้ค่าทดสอบที (t-test) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 

 

การบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t 

 
Sig. n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าและการใช้หลกัสูตร

สถานศึกษา 

 
19 

 
3.84 

 
0.24 

 
238 

 
3.86 

 
0.28 

 
-6.57 

 
0.51 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารหลกัสูตร
ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก (จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 400 คน) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 401 – 800 คน) และ ขนาดใหญ่ 
(จ านวนนกัเรียน 801 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 และ 4.5 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดท าและใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

การบริหาร
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ด้านการ
ส่งเสริม
สนับสนุน 

การจัดท าและ 
การใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา 

 
3.73 

 
3.94 

 
3.88jf
ffffff 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.09 1.05  
14.88** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 254 20.60 0.07 

รวม 256 22.69 - 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตร 
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ผลการการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตร ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้วยวธีิการ ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

  

ขนาดสถานศึกษา X  

ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเลก็ 
 =3.73 

ขนาดกลาง 
 =3.94 

ขนาดใหญ่  = 
3.88 

ขนาดเลก็ 3.73 - 0.21* 0.15* 
ขนาดกลาง 3.94 - - 0.06 
ขนาดใหญ่ 3.88 - - - 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดับการบริหารหลักสูตร ด้านการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าและการใชห้ลกัสูตร ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็น
รายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ และขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาด
กลางมมีระดบัการบริหารหลกัสูตรสูงกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสภาพบุคลากรและขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพบุคลากร 
3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามขนาดข
สถานศึกษา ดงัน้ี 
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4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  

ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิในส่วนน้ี เป็นการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตาราง 4.6 

 
ตารางที ่4.6 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการจัดท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา  

 

ที่ ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ

ของสถานศึกษาและชุมชน 
3.23 0.86 ปานกลาง 

2. สถานศึกษาก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู ้เ รี ยนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.85 0.56 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดท าสาระการเ รียน รู้ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.10 0.45 มาก 

4. สถานศึกษามีการจดัหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดัการ
เรียนการสอน 

3.54 0.44 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
ความต้องการของท้องถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

3.40 0.78 ปานกลาง 

6. สถานศึกษาก าหนดบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

3.92 0.55 มาก 

7. สถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 3.65 0.79 มาก 
8. สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส าคญั 
3.75 0.67 มาก 

9. สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3.85 0.63 มาก 
10. สถาน ศึกษาจัด กิ จกรรมพัฒนาผู ้ เ รี ยนตามหลัก สู ตร

สถานศึกษา 
4.07 0.53 มาก 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการจัดท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   S.D. แปลผล 
12. สถานศึกษาจดัครูเขา้สอนตามสาขาวชิาเอก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
13. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวิจยัและติดตามการใช้

หลกัสูตรสถานศึกษา 
3.25 0.91 ปานกลาง 

14. สถานศึกษามีการวิจยัและติดตามแผนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

3.18 0.81 ปานกลาง 

15. สถานศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สรุปผลการวิจยัและติดตาม
การใช้หลักสูตรเพื่ อแก้ไขและพัฒนาการท างานของ
บุคลากร 

3.64 0.76 มาก 

16. สถานศึกษามีการประเมินผลการวจิยัการใชห้ลกัสูตร 4.06 0.51 มาก 
17. สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศเป็นระบบและ

เป็นปัจจุบนั เอ้ือต่อการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.94 0.39 มาก 

18. สถานศึกษาน าผลการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษามาพฒันาหลกัสูตร 

3.67 0.45 มาก 

19. สถานศึกษามีการรายงานผลการวจิยัการใชห้ลกัสูตร 3.75 0.73 มาก 
รวม 3.74 0.16 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริการส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องคก์ารบริการส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้เรียนรู้ร่วมกนั มีการพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีระดบั
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง( = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริการส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาในระดบัมาก 13 ขอ้ ระดบัปานกลาง 5 ขอ้ ยกเวน้ สถานศึกษาจดัครูเขา้สอนตามสาขา
วชิาเอก มีการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( = 4.65)  
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โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาจดัครูเขา้สอนตามสาขาวชิาเอก ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวิจยัและติดตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ทุกสถานศึกษาใน
สังกดัควรร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่มสาระให้ค  าแนะน าและน าหลกัสูตร
ไปใชใ้นสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 42) 2)จดับุคลากรท่ีเช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรแนะน าเพื่อเพิ่ม
ความเขา้ใจในการใชห้ลกัสูตร(ค่าความถ่ีเท่ากบั 36) 3)จดัอบรมให้ความรู้กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน
ดา้นการใช้หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 28) และ4) ควรมีการวางแผนและก าหนด
แนวทางในการท างานท่ีชดัเจน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) 

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามสถานภาพบุคลากร 

ผลการวิเคราะห์ส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการ
จดัท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพท่ีต่างกนั โดยใชค้่าทดสอบที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดท าและการใช้

หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร 

 

การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

t Sig. 
n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

19 
 

3.54 
 

0.16 
 

238 
 

3.78 
 

0.13 
 

-6.57 
 

0.51 
 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรของสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ไม่แตกต่าง  
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 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
จดัท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน
ไม่เกิน 400 คน)  ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 401 – 800 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 801 
คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 และ 4.9 

 
ตารางที ่4.8 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

การบริหาร
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ด้านการ
จัดท าและ
การใช้

หลกัสูตร
สถานศึกษา 

 
3.68 

 
3.72 

 
3.79jf
ffffff 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.72 0.36  
15.00** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 254 6.99 0.02 

รวม 256 7.71 - 

  **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

 

ขนาดสถานศึกษา   

ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเลก็     
 = 3.68 

ขนาดกลาง 
 =3.72 

ขนาดใหญ่      
 = 3.79 

ขนาดเล็ก 3.68 - 0.04* 0.11* 
ขนาดกลาง 3.72 - - 0.07 
ขนาดใหญ่ 3.79 - - - 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
จดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็น
รายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ และขนาดเล็กกบัขนาดกลางมีระดบัการปฏิบติัการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสูงกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสภาพบุคลากรและขนาดสถานศึกษา 

4.3.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิในส่วนน้ี 
เป็นการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตาราง 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการก ากับดูแลหลักสูตร
สถานศึกษา  

 

ที่ ด้านการก ากบัดูแลหลกัสูตรสถานศึกษา   S.D. แปลผล 
1 สถานศึกษาก าหนดข้อตกลงเพื่อการขบัเคล่ือนการนิเทศ

ติดตามร่วมกัน และมีแผนด าเนินการอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

3.44 0.85 ปานกลาง 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการให้การนิเทศติดตามอย่าง
เป็นระบบครบวงจรทั้ งในระดับชั้ น เ รียนและระดับ
สถานศึกษา 

3.51 0.77 มาก 

3 สถานศึกษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดบัสถานศึกษา 

4.21 0.41 มาก 

4 สถานศึกษาก าหนดบุคลากรทีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 4.05 0.44 มาก 
5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษามี

การปฏิบติังานและสรุปผลการประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน 
4.27 0.44 มาก 

6 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษามี
การประเมินความสามารถทางการเรียนระดบั ม.2 และม.5 

4.36 0.48 มาก 

7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษามี
การสรุปผลการประเมินภายในระดบัสถานศึกษา 

4.11 0.38 มาก 

8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษา  มี
การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง รายงานตน้สังกดัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.21 0.46 มาก 

9 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินภายในไปตรวจสอบ
และปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษา 

4.08 0.62 มาก 

10 สถานศึกษามีการประเมินตัวหลักสูตรตามแนวทางการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 

3.87 
 

 

0.40 มาก 

11 สถานศึกษามีการก าหนดให้การประเมินการใช้หลักสูตร
เป็นกิจกรรมหลกัของสถานศึกษา 

3.84 0.62 มาก 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการก ากับดูแลหลักสูตร
สถานศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการก ากบัดูแลหลกัสูตรสถานศึกษา   S.D. แปลผล 
12. สถานศึกษามีการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินการ

ใชห้ลกัสูตรดว้ยตนเองใหเ้กิดข้ึนกบัคณะครู 
3.69 .66 มาก 

13. สถานศึกษามีการวางระบบเครือข่ายการท างานและ
มอบหมายการประเมินให้คณะผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคณะ
ด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ 

3.21 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.91 0.18 มาก 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 4 .10 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 11 ขอ้ ระดบัปานกลาง 2 ขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบั
สถานศึกษามีการประเมินความสามารถทางการเรียนระดบั ม.2 และ ม.5 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการวางระบบเครือข่ายการท างานและมอบหมายการประเมินให้คณะผูป้ฏิบติังานแต่
ละคณะด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ และจากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open ended) มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี 1) ควรก าหนดแผนการก ากับดูแลทุกภาคเรียน/ปี
การศึกษาจ านวน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 46) 2) ควรประเมินการใชห้ลกัสูตรทุกกลุ่มสาระ ในแต่ละภาค
เรียน/ ปีการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 36) 3) ควรนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองดูแลเอา
ใจใส่อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) และ4) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แกไ้ข และพฒันาหลกัสูตร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแล
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อระดบัการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาด้านการก ากบัดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ าแนก
ตามสถานภาพท่ีต่างกนั โดยใชค้่าทดสอบที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแล

คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร 

 

การบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการก ากบัดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา 

19 3.79 0.15 238 3.94 0.18 -5.56 0.00 

 

  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ไม่แตกต่าง  
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแล
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการก ากบัดูแล
คุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใชค้่าทดสอบเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 และ 4.13 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแล
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 
 

การบริหาร
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ด้านการก ากบั
ดูแลคุณภาพ
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

 
3.85 

 
3.92 

 
3.95jf
ffffff 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.47 0.23  
7.73** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 254 9.49 0.03 

รวม 295 9.96 - 

  **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ดัง
ตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

 

ขนาดสถานศึกษา   

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ขนาดเลก็ 
 = 3.85 

ขนาดกลาง 
 = 3.92 

ขนาดใหญ่ 
 = 3.95 

ขนาดเลก็ 3.85 - 0.07* 0.10* 
ขนาดกลาง 3.92 - - 0.03 
ขนาดใหญ่ 3.95 - - - 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
ก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็น
รายคู่ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ และขนาดเล็กกบัขนาดกลางมีระดบัการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่
มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
  



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาใน 3 ดา้น คือ ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใช้หลกัสูตร
ของสถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ และเปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาใน 
3 ดา้นจ าแนกตามสถานภาพบุคลากรและขนาดสถานศึกษา  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 54 คน 
และครูผูส้อนจ านวน 668 คน รวมทั้งหมด 722 คน และไดใ้ชว้ิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามตารางของ  Krejcie and Morgan  ท  าการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้นตามกลุ่มของบุคลากรและไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 291 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 40 ขอ้โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าและการช้หลกัสูตรสถานศึกษา         
2) ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  3) ด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา ผูว้ิจยัใชล้กัษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบัโดยใชห้ลกัของ Likert Scale คือมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และเป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายเปิด เป็นขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามีจ านวน 3 ขอ้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน
หรืออา้งอิง ไดแ้ก่ ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการของ เชฟเฟ่ ( eScheff ) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 257 คน ผูว้ิจยัได้รับ
แบบสอบถามคืน 257 ฉบบั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ7.39) น้อยกว่าครูผูส้อน (ร้อยละ 
92.61) และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่มากท่ีสุด (ร้อยละ 38.93) 
รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 33.93) และนอ้ยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 
24.41) 
 5.1.2 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้เรียนรู้ร่วมกนั มีการพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีระดบั
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.43)  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนการพฒันาบุคลากร
เป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาจดัสรรเวลาให้ครูได้
วางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั มีการพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม  
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
จดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี 1)ควรมีฝ่ายประสานงาน นิเทศและแนะน าในการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรระดบัโรงเรียนและระดบัสังกดั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 51) 2) ครูทุกกลุ่มสาระควรศึกษาขอ้มูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในการน าหลกัสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อผูเ้รียน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 3) ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรไม่ใช่ตวัแทนครูในกลุ่มสาระ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 26) และ4) มีการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาในระดบัจงัหวดัเพื่อด าเนินการ
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ตามความตอ้งการเป็นการประหยดังบประมาณ เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ขา้รับการ
อบรม(ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก 
 5.1.3 ระดับการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา  
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาในด้านการจดัท าและใช้หลกัสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก     
(x̄ = 3.86) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สถานศึกษามีการวางแผนการพฒันาบุคลากรเป็นรูปธรรมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว อยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.11)  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนการพฒันาบุคลากร
เป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือสถานศึกษาจดัสรรเวลาให้ครูไดว้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั มีการพดูคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมการจดัท าและ
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั
ดงัน้ี 1) ควรมีฝ่ายประสานงาน นิเทศและแนะน าในการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรระดบัโรงเรียน
และระดบัสังกดั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 51) 2) ครูทุกกลุ่มสาระควรศึกษาขอ้มูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ ในการน าหลกัสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อผูเ้รียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั  32)         
3) ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรไม่ใช่ตวัแทนครูในกลุ่มสาระ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 26) 
และ 4) มีการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาในระดบัจงัหวดัเพื่อด าเนินการตามความตอ้งการเป็น
การประหยัดงบประมาณ เ กิ ดการแลก เป ล่ี ยนประสบการณ์ของผู ้เ ข้า รับการอบรม                
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการ
ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีระดบัการบริหาร
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หลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่และขนาดกลาง มี
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก 

5.1.4 ระดับการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา  

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  มีระดับการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาในดา้นการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(x̄ = 3.74) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สถานศึกษาจดัครูเขา้สอนตามสาขาวิชาเอก อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (x̄  = 4.65)  

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พบว่า สถานศึกษาจดัครูเข้าสอนตามสาขา
วชิาเอก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือสถานศึกษามีการวจิยัและติดตามแผนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของบุคลากรดา้นการจดัท าและ
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 1) ทุกสถานศึกษาในสังกดัควรร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม
สาระให้ค  าแนะน าและน าหลกัสูตรไปใช้ในสถานศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 42) 2) จดับุคลากรท่ี
เช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรแนะน าเพื่อเพิ่มความเขา้ใจในการใช้หลกัสูตร(ค่าความถ่ีเท่ากบั 36) 3)จดั
อบรมให้ความรู้กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 28) 
และ 4) ควรมีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการท างานท่ีชดัเจน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) ผลการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในดา้นการจดัท าและ
ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพบุคลากร พบว่าไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาด
สถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก  

5.1.5 ระดับการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีระดับการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาในดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
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มาก (x̄ = 3.91) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษามี
การประเมินความสามารถทางการเรียนระดบั ม.2 และ ม.5 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄  = 4.36)  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบั
สถานศึกษามีการประเมินความสามารถทางการเรียนระดบั ม.2 และ ม.5 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
สถานศึกษามีการวางระบบเครือข่ายการท างานและมอบหมายการประเมินให้คณะผูป้ฏิบติังานแต่
ละคณะด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั
ดงัน้ี 1) ควรก าหนดแผนการก ากบัดูแลทุกภาคเรียน/ปีการศึกษาจ านวน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 46)          
2) ควรประเมินการใชห้ลกัสูตรทุกกลุ่มสาระในแต่ละภาคเรียน/ ปีการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 36) 
3) ควรนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ 32) และ 4) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข และพฒันาหลักสูตร
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากบัดูแล
คุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีระดบัการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่และขนาดกลาง มี
ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
5.2.1 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและใช้

หลกัสูตรสถานศึกษา และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
5.2.1.1 ระดับการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการ

ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
ผลการวจิยั พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีระดบั

การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
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ชยัภูมิ ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรจากหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งเพียงพอ ตลอดจน
มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับ แนว
ทางการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีก าหนด
บทบาทหน้าของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาไวช้ดัเจ จึงส่งผลให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีตามภารกิจท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บังอร วิเศษ
ศักดิ์  ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม” พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการ
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคลอ้งกบั สาคร พิมพร ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การศึกษากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษาสังกงัส านกังานเขตพื้นท่ีศรีษะเกษ เขต 3” พบวา่ กระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร
ทั้งรายขอ้ รายด้าน และโดยรวมทุกดา้น มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อรพิน ไชยโวหารก ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “สภาพการบริหารจดัการตามหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 1” ผลการวิจยัพบวา่ สภาพ
การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในภาพรวม  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้นเรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ด้านการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา(ใช้หลกัสูตร) ด้านการสรุปผล
ด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา และ
ดา้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัอเนก อัคคีเดช ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมและ รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณัฐชยา นาคแนวดี ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การใช้หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ” พบวา่ โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน และสอดคล้องกบังานวิจยัของ มงคล สุวรรณกล่อม ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 3” 
ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น 
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5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่างมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา จึงท าให้ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บังอร วิเศษศักดิ์  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม” พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อน มีความคิดเห็นการบริหาร
สถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยรวมและรายดา้น 3 
ด้านคือ ด้านสนับสนุนการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจดัท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิรุฬ เกิดภักดี ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียนเครือข่ายท่ี 71 และเครือข่ายท่ี 72 พบว่า การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียน เครือข่ายท่ี 
71 และเครือข่ายท่ี 72 ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุดารัตน์ ชนะมาร ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสภาพ 
ปัญหา และผลส าเร็จในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 มีสภาพและผลส าเร็จ โดยภาพรวมและรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั 

 5.2.1.3 การเปรียบเทยีบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และทกัษะในการท างานน้อยกว่า
บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็กได้รับ
งบประมาณสนับสนุนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่งผลให้การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ของ
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สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษานอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเรนทร์ ภูทองจิตร ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัปัญหา
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
โรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดกลางมีปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างกนัมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั ทวี เพชรพระยอม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั มงคล สุวรรณกล่อม ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้น
การศึกษาชลบุรี เขต 3” พบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ด้านก าหนดการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 5.2.2 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

5.2.2.1 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั  

ผลการวจิยั พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีระดบั
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก อาจ
เน่ืองมาจาก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีการด าเนินการจดัท า
และใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาร่วมกนั โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของ
สถานศึกษาและชุมชน และด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตามแผนทีก าหนดไว ้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ สอดคลอ้งกบั แนวทางการบริหารหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีก าหนดบทบาทหน้าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ในการจดัท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาไวช้ัดเจน จึงส่งผลให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการจดัท าและใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา ตามภารกิจท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บังอร วเิศษศักดิ์ ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
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“การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม” 
พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาคร พิมพร 
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การศึกษากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสังกงัส านกังานเขต
พื้นท่ีศรีษะเกษ เขต 3” พบวา่ กระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรทั้งรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม
ทุกดา้น มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรพิน ไชยโวหาร ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง”สภาพการบริหารจดัการตามหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 1” ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาใน
ภาพรวม มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้นเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา(ใชห้ลกัสูตร) ดา้นการสรุปผลด าเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา และด้านการปรับปรุงพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา สอดคลอ้งกบัอเนก อัคคีเดช ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ใน
ภาพรวมและ รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3” พบวา่ประสิทธิผลประสิทธิผลการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐชยา นาคแนวดี ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพระโขนง กรุงเทพฯ” พบวา่ โรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร มีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น และสอดคลอ้งกบั มงคล สุวรรณกล่อม ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้น
การศึกษาชลบุรี เขต 3” ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามสถานภาพของบุคลากร 
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ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนต่างมีบทบาทส าคัญในการส่งการจัดท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา จึงท าให้ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บังอร วิเศษศักดิ์ ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการ
หลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม” พบว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู ้สอน มีความคิดเห็นการบริหาร
สถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยรวมและรายดา้น 3 
ด้านคือ ด้านสนับสนุนการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจดัท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิรุฬ เกิดภักดี ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียนเครือข่ายท่ี 71 และเครือข่ายท่ี 72 พบว่า การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียน เครือข่ายท่ี 
71 และเครือข่ายท่ี 72 ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั วงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
“ประสิทธิผลการจดัท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต  3” พบว่า ประสิทธิผลประสิทธิผลการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

5.2.2.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดท าและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และทกัษะในการท างานน้อยกว่า
บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่งผลให้การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ดา้นการจดัท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษานอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุเรนทร์ ภูทองจิตร ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ของของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
ผลการวจิยั พบวา่ การเปรียบเทียบปัญหาการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดกลางมี
ปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั 
ทวี เพชรพระยอม ได้ท าการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าการ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั วงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการจดัท า
และการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3” ท่ี
มีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีประสิทธิผลการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาสูง
กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก แต่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีประสิทธิผลการจดัท าและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั มงคล สุวรรณกล่อม ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 
3” พบว่า การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นก าหนดการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ขนาดใหญ่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.3 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

5.2.3.1 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในด้านการการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา 

บุคลากรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีระดับการ
แสดงออกต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
การวางแผนนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้ง
กบั บังอร วิเศษศักดิ์  ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม” พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธาน
กรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา ดา้นการพฒันาและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท า
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และใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั สาคร พมิพร ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การศึกษากระบวนการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสังกงัส านกังานเขตพื้นท่ีศรีษะเกษ เขต 3” พบวา่ กระบวนการ
บริหารจดัการหลักสูตรทั้งรายข้อ รายด้าน และโดยรวมทุกด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ อรพิน ไชยโวหารกได้ศึกษาวิจยัเร่ือง”สภาพการบริหารจดัการตามหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 1” ผลการวิจยั
พบวา่ สภาพการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในภาพรวม  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 
ดา้นเรียงตามล าดบั ได้แก่ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา(ใช้หลกัสูตร) ด้านการ
สรุปผลด าเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา และดา้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัอเนก อัคคีเดช ได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมและ รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ณัฐชยา นาคแนวดี ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การใช้หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพระโขนง  ก รุง เทพฯ ” พบว่า  โรง เ รียนสั งกัดส านักงานเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร มีการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และสอดคลอ้งกบั มงคล สุวรรณกล่อม ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 
3” ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความความคิด
เห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามสถานภาพของบุคลากร 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่างมีบทบาทส าคญัและมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลคุณภาพ
หลกัสูตรสถานศึกษา จึงท าให้ระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บังอร วิเศษศักดิ์  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม” พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อน มีความคิดเห็นการบริหาร
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สถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยรวมและรายดา้น 3 
ด้านคือ ด้านสนับสนุนการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจดัท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิรุฬ เกิดภักดี ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบ “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครส านกังานเขตบางขุนเทียนเครือข่ายท่ี 71 และเครือข่ายท่ี 72” พบว่า การ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั กิตติศักดิ์  หนูด้วง ไดศึ้กษาเร่ือง 
“การด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3” พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีต่อการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั  

 5.2.3.3 การเปรียบเทยีบระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และทกัษะในการท างานน้อยกว่า
บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่งผลให้การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ สุเรนทร์ ภูทองจิตร ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั 
พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดกลางมีปัญหา
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างกนัมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบั ทว ี
เพชรพระยอม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่การเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
และสอดคลอ้งกบั มงคล สุวรรณกล่อม ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 3” พบวา่ การบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
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ดา้นก าหนดการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างจากโรงเรียนขนาด
เล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย      
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจยั เร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัดงัน้ี  
 5.3.1.1 จากผลการวิจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เห็นควรเสนอแนะให้บุคลากรได้น าแนวทางการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาไปใชใ้นสถานศึกษาใหไ้ดร้ะดบัมากท่ีสุด โดยบุคลากรควรศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
 5.3.1.2 จากผลการวิจยั ด้านการจดัท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก เห็นควรเสนอแนะให้บุคลากรไดน้ าแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษาให้ได้ระดับมากท่ีสุด โดยบุคลากรควรศึกษาแนวทางการจัดท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  
 5.3.1.3 จากผลการวิจยั ด้านการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก เห็นควรเสนอแนะให้บุคลากรไดน้ าแนวทางการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษาให้ไดร้ะดบัมากท่ีสุด โดยบุคลากรควรศึกษาแนวทางการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตร
สถานศึกษา  
 5.3.1.4 เน่ืองจากการผลการเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพบุคลากร ไม่แตกต่างกนั 
ฉะนั้น จึงควรสร้างข้อมูลและ ข้อค าถามจากแบบสอบถาม ให้มีความหลากหลาย และมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในคร้ังต่อไป 
 5.3.1.5 เน่ืองจากการผลการเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีระดบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่
ขนาดเล็ก ฉะนั้นหน่วยงานตน้สังกดัควรสนบัสนุนงบประมาณในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา
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ให้กบัโรงเรียนขนาดเล็กมากยิ่งข้ึน และสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ควรให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียงในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 จากขอ้คน้พบจากงานวจิยั เร่ืองการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เนอแนะในการน าไปใช ้ดงัน้ี 
 5.3.2.1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ควรมีฝ่ายประสานงาน นิเทศและแนะน าในการ
จดัท าและการใชห้ลกัสูตร มีการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาในระดบัจงัหวดัเพื่อด าเนินการตาม
ความตอ้งการเป็นการประหยดังบประมาณ เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรม 
 5.3.2.2 สถานศึกษา ควรร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่มสาระให้
ค  าแนะน าและน าหลกัสูตรไปใชใ้นสถานศึกษา พร้อมทั้งจดัอบรมให้ความรู้กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในดา้นการใช้หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง มีการประเมินการใช้หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระ ในแต่ละภาค
เรียน/ ปีการศึกษา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 5.3.2.3 ผูบ้ริหาร ควรนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองดูแลเอาใจใส่อยา่งต่อเน่ือง
และเป็นระบบ  
 5.3.2.4 ครูผูส้อน ควรมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และศึกษาขอ้มูลเพื่อให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในการน าหลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อผูเ้รียน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
 จากขอ้คน้พบจากงานวจิยั เร่ืองการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 5.3.3.1. ควรศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษมธัยมศึกษาชยัภูมิ เขต 30 
 5.3.3.2 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรของบุคลากร 
 5.3.3.3 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีส่งผลต่อดา้นความคิดรวบยอดของการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 5.3.3.4 ควรศึกษาเก่ียวกบัเจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.3.3.5 ควรมีการศึกษาวิจยัและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการจดัการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง   การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูม ิ
 

……………………………………………… 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  มีจ านวน  2  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็น 

แบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
                          ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชใ้นการวิจยัเพื่อท าวทิยานิพนธ์  โดยขอเรียนวา่
การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมิไดมุ้่งศึกษาโรงเรียนหน่ึงโรงเรียนใดโดยเฉพาะ  แต่เป็นการศึกษาโดย
ภาพรวม  ค าตอบของท่านจึงไม่มีผลกระทบต่อตวัท่านไม่วา่กรณีใด ๆ  ดงันั้น  ในการตอบ
แบบสอบถาม  ขอความกรุณาท่านตอบใหค้รบทุกขอ้  และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  ทั้งน้ี  
เพื่อใหผ้ลการวิจยัมีความเช่ือถือได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  เม่ือท่านตอบ
แบบสอบถามเสร็จแลว้กรุณาน าส่งท่ีโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์จงัหวดั
ชยัภูมิ   เพื่อจะไดด้ าเนินการต่อไป 

        ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                            นายรังสันต ์      โยศรีคุณ 
                     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด  2  ขอ้  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน        หนา้ขอ้ความ                             
                ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านในปัจจุบนั 
 
ตอนที ่ 1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน  (    )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 
 1.  สถานภาพ 
   (    )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
   (    )  ครูผูส้อน 
 
 2.  ขนาดของสถานศึกษา 
   (    )    ขนาดเล็ก    (นกัเรียนไม่เกิน 400  คน) 
   (    )    ขนาดกลาง  (จ านวนนกัเรียน   401 - 800  คน) 
   (    )    ขนาดใหญ่  (จ  านวนนกัเรียน 801  คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้ความอยา่งละเอียดแลว้พิจารณาวา่ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียน 
ของท่าน ดา้นการปฏิบติัอยูใ่นระดบัใด ในกรณีท่ีท่านเป็นผูมี้ส่วนในการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา  
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความเป็นจริง 
ท่ีท่านปฏิบติั 
ระดับการปฏิบัติ 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องวา่ง  ตรงกบัการปฏิบติังานจริงในสถานศึกษา
ของท่าน 
 โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการปฏิบติัเป็น  5  ระดบั  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
  ระดบั   5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั   4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั   3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั   2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั   1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

ขอ้ท่ี 
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ระดบัการปฏิบติั 

 5 4 3 2 1 
00 มีการฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา   

 
   

 
ค าอธิบาย    จากตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม (ขอ้ 00)  หมายความวา่   ท่านมีการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา  ดา้นการเตรียมความพร้อมการใชห้ลกัสูตรโดยมีการฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 



 110 

ขอ้ท่ี 
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
           1.  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

1 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากร      
2 สถานศึกษามีการประเมินความตอ้งการและความจ าเป็นในการ    

พฒันาบุคลากร 
        

3 สถานศึกษามีการวางแผนการพฒันาบุคลากรเป็นรูปธรรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

        

4 สถานศึกษาจดัสรรการใชท้รัพยากรของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและคุม้ค่าโดยเฉพาะการใชอ้าคารสถานท่ีต่างๆ 

     

5 สถานศึกษาบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพเช่นการจดั
ครูเขา้สอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนดั 

        

6 สถานศึกษาจดัสรรเวลาใหค้รูไดว้างแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั  
มีการพดูคุย  แลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม 

     

7 สถานศึกษาจดัระบบการบริหารงานทางวชิาการท่ีมีประสิทธิภาพ
เช่น  การจดักลุ่มผูเ้รียน  โครงการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  การจดั
ตารางสอนท่ีเหมาะสม การลงโทษและใหร้างวลัผูเ้รียน 

     

8 สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้แก่ครูผูส้อน
และผูเ้รียน 

     

           2. ด้านการจัดท าและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
9 สถานศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของ

สถานศึกษาและชุมชน 
     

10 สถานศึกษาก าหนดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์

     

11 สถานศึกษามีการจดัท าสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษา      
12 สถานศึกษามีการจดัหาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการจดัการเรียน 

การสอน 
     

13 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความ      
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ตอ้งการของทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

14 สถานศึกษาก าหนดบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา 

     

15 สถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์      
16 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
17 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ      
18 สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา      
19 สถานศึกษาจดัเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา      
20 สถานศึกษาจดัครูเขา้สอนตามสาขาวชิาเอก      
21 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวจิยัและติดตามการใชห้ลกัสูตร

สถานศึกษา 
        

22 สถานศึกษามีการวจิยัและติดตามตามแผนอยา่งเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง 

        

23 สถานศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์สรุปผลการวจิยัและติดตามการใช้
หลกัสูตรเพื่อแกไ้ขและพฒันาการท างานของบุคลากร 

        

24 สถานศึกษามีการประเมินผลการวจิยัการใชห้ลกัสูตร         
25 สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศเป็นระบบและเป็น

ปัจจุบนั  เอ้ือต่อการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
        

26 สถานศึกษาน าผลการวจิยัและติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา
มาพฒันาหลกัสูตรอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม 

     

27 สถานศึกษามีการรายงานผลการวจิยัการใชห้ลกัสูตร      

           3. ด้านการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา    
28 สถานศึกษาก าหนดขอ้ตกลงเพื่อการขบัเคล่ือนการนิเทศติดตาม

ร่วมกนั  และมีแผนด าเนินการอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 
     

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการใหก้ารนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจรทั้งในระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษา 

     

30 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดบัสถานศึกษา 
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31 สถานศึกษาก าหนดบุคลากรทีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร      
32 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษามีการ

ปฏิบติังานและสรุปผลการประเมินทั้ง 24  มาตรฐาน 
     

33 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษามีการ
ประเมินความสามารถทางการเรียนระดบั ม.2 และ ม.5 

     

34 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษา 
มีการสรุปผลการประเมินภายในระดบัสถานศึกษา 

     

35 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษา   
มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง  รายงานตน้สังกดัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

     

36 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินภายในไปตรวจสอบและ
ปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษา 

        

37 สถานศึกษามีการประเมินตวัหลกัสูตรตามแนวทางการตรวจสอบ
องคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 

        

38 สถานศึกษามีการก าหนดให้การประเมินการใชห้ลกัสูตรเป็น
กิจกรรมหลกัของสถานศึกษา 

        

39 สถานศึกษามีการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินการใช้
หลกัสูตรดว้ยตนเองใหเ้กิดข้ึนกบัคณะครู 

     

40 สถานศึกษามีการวางระบบเครือข่ายการท างานและมอบหมายการ
ประเมินใหค้ณะผูป้ฏิบติังานแต่ละคณะด าเนินการประเมิน 
เป็นระยะๆ 
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ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา      
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………                             
2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา      
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….                                
3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา      
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

 
                             ขอขอบพระคุณท่ีตอบแบบสอบถามชุดน้ีเป็นอยา่งสูง 

                                                                                       นายรังสันต ์ โยศรีคุณ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
1.นายปัญญา  เพยีพมิเพิม่   
  - กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 -วทิยะฐานะเช่ียวชาญ 

                           - เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2.  นายยนตรี   กุสุมาลย์ 
  - ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
  - รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 

-วทิยะฐานะช านาญการพิเศษ 
               -เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและดา้นภาษาไทย 
 
3. นางจีรพนัธ์   โมสิกะ 
  - กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
  - รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 

-วทิยะฐานะช านาญการพิเศษ 
             -เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว212 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษายน  2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายปัญญา   เพียพิมเพิ่ม     

  ดว้ย นายรังสันต์  โยศรีคุณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205086 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อสีาน 
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว212 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษายน  2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    นายยนตรี    กุสุมาลย ์     

  ดว้ย นายรังสันต์  โยศรีคุณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205086 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อสีาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว212 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษายน  2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    นางจีรพนัธ์    โมสิกะ 

  ดว้ย นายรังสันต์  โยศรีคุณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205086 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อสีาน 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
การวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 29  แสดงการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพือ่การวจัิย (IOC) 
 

 
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวมคะแนน 
(X) 

ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 0 +1 +1 2 0.67 

5 +1 0 +1 2 0.67 

6 +1 +1 +1 3 1.00 

7 +1 +1 +1 3 1.00 

8 +1 +1 +1 3 1.00 

9 +1 +1 +1 3 1.00 

10 +1 +1 +1 3 1.00 

11 0 +1 +1 2 0.67 
12 +1 +1 +1 3 1.00 

13 +1 +1 +1 3 1.00 

14 +1 +1 +1 3 1.00 

15 +1 +1 0 2 0.67 
16 +1 +1 +1 3 1.00 

17 +1 +1 +1 3 1.00 

18 +1 0 +1 2 0.67 
19 +1 +1 +1 3 1.00 

20 +1 +1 +1 3 1.00 

21 +1 +1 0 2 0.67 
22 +1 +1 +1 3 1.00 

23 +1 +1 +1 3 1.00 

24 +1 0 +1 2 0.67 
25 +1 +1 +1 3 1.00 
26 +1 0 +1 2 0.67 
27 +1 +1 +1 3 1.00 
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ขอ้ท่ี 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวมคะแนน 

(X) 
ค่า IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
28 +1 +1 +1 3 1.00 

29 +1 +1 +1 3 1.00 

30 +1 +1 0 2 0.67 
31 +1 +1 +1 3 1.00 

32 +1 +1 +1 3 1.00 

33 +1 0 +1 2 0.67 
34 +1 +1 +1 3 1.00 

35 +1 +1 +1 3 1.00 

36 +1 +1 0 2 0.67 
37 +1 +1 +1 3 1.00 

38 +1 +1 +1 3 1.00 

39 +1 0 +1 2 0.67 
40 +1 +1 +1 3 1.00 

ค่า IOC  ภาพรวม 0.91 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/247 
 

 
    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  3 พฤษภาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 ดว้ย นายรังสันต์  โยศรีคุณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205086 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” โดยมี 
รศ.ดร.วโิรจน์  สารรัตนะ อาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อสีาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ 
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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) 

 
Item-total Statistics 

  
 Scale Mean if  Scale Variance  

if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

a1 85.2000 73.216 .736 .946 
a2 84.2667 78.271 .649 .944 
a3 84.9000 80.576 .350 .916 
a4 85.4000 73.566 .673 .932 
a5 85.4000 73.214 .835 .940 
a6 85.0667 77.236 .832 .942 
a7 85.2333 68.240 .906 .952 
a8 84.5333 76.206 .456 .950 
b1 85.3333 71.678 .766 .941 
b2 85.2667 70.547 .880 .939 
b3 84.5333 76.809 .450 .948 
b4 85.0000 71.724 .762 .941 
b5 84.5333 75.085 .882 .940 
b6 84.6667 75.954 .794 .921 
b7 84.9000 80.676 .350 .946 
b8 84.1333 78.464 .339 .948 
b9 84.6333 76.447 .726 .936 

b10 84.7333 78.271 .542 .944 
b11 84.2667 78.271 .648 .903 
b12 84.6667 79.474 .219 .950 
b13 84.5667 75.220 .864 .940 
b14 84.9000 80.231 .401 .966 
b15 85.2333 69.840 .900 .938 
b16 85.1000 73.266 .633 .943 
b17 85.0667 77.306 .597 .923 
b18 84.5333 75.085 .882 .940 
c1 83.6634 73.628 .792 .952 
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        c2 84.5000 72.066 .844 .947 
c3 85.6667 74.644 .794 .941 
c4 84.4000 79.674 .803 .948 
c5 84.3333 79.464 .692 .959 
 

 
c6 

 
 

84.6333 

 
 

76.472 

 
 

.729 

 
 

.951 
c7 84.7333 78.271 .542 .944 
c8 84.2667 78.271 .584 .933 
c9 85.5667 78.474 .626 .952 

c10 84.2000 74.242 .601 .948 
c11 84.9000 73.231 .804 .946 
c12 85.2333 69.840 .829 .947 
c13 85.9000 72.262 .569 .954 

 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .952 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-นามสกุล นายรังสันต ์   โยศรีคุณ 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    9  กนัยายน 2513  
  
ภูมิล าเนา 28 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแจง้ใหญ่  อ าเภอบวัใหญ่   จงัหวดันครราชสีมา 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 119 หมู่ท่ี 4 ต าบลบา้นยาง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จงัหวดัชยัภูมิ 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2536  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) วชิาเอกคณิตศาสตร์  วทิยาลยัครูหมู่บา้นจอมบึง 
 
ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2536 - ปัจจุบนั 

 
 
 

 รับราชการท่ีโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม  ต าบลกุดเลาะ  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูมิ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ครูช านาญการพิเศษ 
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