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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางพัฒนาการบรหิารจัดการ
หลักสตูรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มีวิธีด าเนินการวิจัย  2  
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการบริหารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา  
ประชากรที่ศึกษาได้แก่  ผู้บริหารจ านวน 4 คน ครูผู้สอนจ านวน 77 คน ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาแนวทางพัฒนาการ
บริหารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษาโรงเรยีนต้นแบบและโรงเรยีนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสตูรเก็บ
ข้อมูลจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และร้อยละ หาคา่เฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1. สภาพการบรหิารจดัการหลักสตูรระดับสถานศึกษาในทุกด้านทั้งด้านการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษา  การส่งเสรมิ สนับสนุนระดับสถานศึกษา และด้านการก ากับดูแลคณุภาพระดบัสถานศึกษา  
โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก 2. ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย 3. ความต้องการการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
4. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา พบว่า คุณภาพของแนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสตูรทั้งด้านความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  และเมื่อตัดสินโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์ทุกข้อ  โดยแนวทางพัฒนาท่ีส าคัญได้แก่ 1) จัดประชุมผู้ปกครองและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคเรียน  2) ระดมทุนจากชุมชน เครือข่าย องค์กรเอกชน ในการจัดพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี  
และ 3) ศึกษาดูงานด้านการวจิัยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตร 
 

ค าส าคัญ : หลักสูตรสถานศึกษา / โครงการน าร่องการใช้หลักสูตร / หลักสูตรแกนกลาง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the conditions, the limitations, the needs and 
the guidelines to enhance the school-based curriculum management under the pilot project 
of world class standard based of academic year 2008 under Tak Primary Education Service 
Area Office 2.  This research was divided into 2 stages. The first stage was to study the 
limitations and the needs to enhance the school-based curriculum management.  The 
research resources consisted of 4 administrators, 77 teachers. The second stage was to 
determine the guidelines to enhance the curriculum management of prototype schools and 
schools that were prepared for the curriculum implementation which were collected from 17 
experts. The research instruments in collecting the data were the questionnaires and 
structured interviews and statistical analysis through frequencies, percentage, mean and 
standard deviation. The results of the study were as follows: 1. In general, the conditions in 
the school-based curriculum management in all aspects including preparing the school 
curriculum, promoting and supporting the education and supervising the quality control at 
education level are very high both generally and individually. 2. In general, the limitations in 
school-based curriculum management in all aspects are found to be at low level. 3. In 
general, the needs in school-based curriculum management in all aspects are very high. 4. The 
guidelines in the development of school-based curriculum management were found that the 
quality of the guidelines to enhance the school-based curriculum management regarding to its 
accuracy, its appropriateness, its possibility and its practicality are high.  When compared with 
the evaluation criteria, it was found that there were accuracy, appropriateness and practicality 
in every section. The development guidelines are as followed: 1) Meetings between teachers, 
parents and associated parties should be held in every semester.  2) Hold a fundraising within 
the communities, networks and private organizations for the buildings and facilities 
development. 3) Attend and observe other schools in the evaluation research of the school-
based curriculums from the schools under the pilot project.   
 

Keywords : Curriculum / Curriculum Implementation / Pilot Project / The Basic Education  
                Core Curriculum 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา  
27  “ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ…ให้สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสตูรตามวัตถุประสงค์ในวรรค
หนึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญัหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญัญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเ์พื่อเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สงัคมและประเทศชาต”ิ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หน้า 5)  
หลักสตูรเป็นหัวใจส าคญัต่อการจดัการศึกษาเพราะหลักสตูรเป็นเสมือนแม่บทที่มีความส าคัญมากต่อการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบและทุกระบบการศึกษา ทั้งระดับชาติและระดบัสถานศึกษา (ธงชัย ช่อพฤกษา, 2548, หนา้ 3)  
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นอกจากน้ียังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อก าหนด ท่ีช้ีแนะให้ผู้บริหารการศึกษา คร-ูอาจารย์ และผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องน าไปด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง, 2550, หน้า 4-5)   
การสร้างหลักสูตรต้องมีขั้นตอน มกีระบวนการที่ต้องอาศัยบคุลากรจ านวนมากในการปฏิบตัิงาน ต้องพัฒนา
อย่างเป็นระบบ  เมื่อสร้างหลักสตูรหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาแล้วข้ันต่อไปก็คือ การน าหลักสตูรไปใช้ ซึ่งการน า
หลักสตูรไปใช้เป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่จะชว่ยให้หลักสตูรที่พัฒนาขึ้นมานั้น        
ประสบความส าเรจ็ การจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยการบรหิารหลักสตูรเป็นปัจจัยส าคัญ           
(ชวลิต ชูก าแพง, 2551, หน้า 63) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในปี
การศึกษา 2552 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยให้เริ่มใช้ในช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ส าหรับโรงเรียนท่ัวไปทีไ่มไ่ด้เข้าร่วม
โครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2553 ทุกโรงเรียน โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่องการ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย            แบบการใช้หลักสตูร  
คือ โรงเรียนทีไ่ด้รบัการคดัเลือกจากเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 3 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนทีจ่ะไดร้ับการดูแลและสนับสนุนการ
ด าเนินการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ปฏิบัติงานด้านหลักสตูร และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาตามโครงการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ        ที่มี         ในการ
ใช้หลักสูตร คือ โรงเรียนที่ให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม                มีความส ใจ  และ
  ส     ร ่มการใช้ห   ส  รฯ เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน    บบการใช้หลักสตูร และโ                    ม
ในการใช้หลักสูตร โดยจะต้องมีคณุสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนช้ันน าหรือเป็นโรงเรยีนตน้แบบใน
ด้านต่างๆ มผีลงานเป็นที่ปรากฏ พร้อมท้ังมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบตัิการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
มีคณะผู้บริหารที่มภีาวะผู้น า และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีคณะครผููส้อนแกนน าท่ีมี
คุณภาพ และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเขม้แข็ง  ทางเขตพื้นท่ีการศึกษามีศักยภาพที่จะเข้าไปร่วม
สนับสนุนทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาให้เป็นโรงเรยีนท่ีเป็นแหล่งเรยีนรู้แกส่ถานศึกษาอื่นๆ และ
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในดา้นการใช้หลักสูตรที่เป็นรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ใน
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรปีการศึกษา 2552 และได้ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสตูร
รายงานผลการวิจยัและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษามายังส านักงานเขตพื้นที่ พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานดังน้ี  บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจในการจัดท าหลักสตูรค่อนข้างน้อยจึงใช้เวลาในการจัดท า
หลักสตูรค่อนข้างมาก  บุคลากรสว่นใหญ่เป็นครูวิชาเอกการประถมศึกษาและสอนประจ าช้ัน ท าให้ประสบ
ปัญหาในการจดัท าหลักสูตรตามกลุ่มสาระและการน าไปใช้จริง เมื่อเกิดปัญหาในการน าไปใช้จริงจึงส่งผลให้การ
วัดและประเมินผลคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงบ้าง (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน, 2552, หน้า 46)   
 จากประเด็นส าคัญที่เปลี่ยนแปลงในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
และจากรายงานผลการวจิัยและพฒันาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู 
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ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการใช้หลักสูตรมาระยะหนึ่งแล้ว มคีวามสนใจที่จะศึกษาสภาพ
การด าเนินงานของการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่ามสีภาพการด าเนินการการ
บริหารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา เป็นอย่างไร  มีปัญหาและความต้องการการบรหิารจดัการหลักสตูร
ระดับสถานศึกษาอย่างไรบ้าง  มีกระบวนการและวิธีการใดที่จะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบรหิาร
จัดการหลักสตูรระดับสถานศึกษา ผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยไปใช้เป็นขอ้มูลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาน าข้อมลูดังกล่าวมาประกอบเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผน และด าเนนิการ
บริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการบริหารจัดการหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา ของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจดัการหลักสูตรระดบัสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอวิธีการด าเนินการวจิยัเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ศกึษาได้แก่  ผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จ านวน 4 โรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 81 คน โดยศึกษากับประชากรทั้งหมด  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยผู้วิจยัได้ด าเนนิการเก็บรวมรวมข้อมลูด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าการความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และคา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบและ
โรงเรียนทีม่ีความพร้อมในการใช้หลักสูตร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เก็บ
ข้อมูลจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยน าข้อสรุปเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาและความต้องการ การบริหารจัดการหลักสตูรระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน ารอ่งการใช้หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ที่ได้จากการวิจัยใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาพิจารณาก าหนดเป็นประเด็นในการหาแนวทางพัฒนา  เก็บรวบรวมข้อมลูโดยผู้วิจยัสมัภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ และจดัอันดับความส าคัญ 
และตรวจสอบคณุภาพของแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสตูรระดับสถานศึกษาของโรงเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จากผู้เช่ียวชาญกลุม่เดมิจ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งทางไปรษณีย ์และเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  และ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ก าหนดคะแนน
เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์การยอมรับว่าแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน ์
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการบรหิารจดัการหลักสตูรระดับสถานศึกษา ของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
  1.1 สภาพการบรหิารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่อง
การใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกด้านทั้งด้านการจัดท าหลักสตูรสถานศกึษา ด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนระดับ
สถานศึกษา และด้านการก ากับดแูลคุณภาพระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพิจารณาในราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออื่นๆ 3  ล าดับแรก ด้านการจัดท าหลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาวิจยัและติดตามผลการใช้
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาวิเคราะห์ สภาพปญัหา จดุเน้น ความต้องการของชุมชน และความต้องการ
ของผู้เรียน และสถานศึกษาน าร่างหลักสูตรสถานศึกษาใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนระดับสถานศึกษา ได้แก ่ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน  
สถานศึกษามีเครือข่ายจากผู้ปกครอง หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจดัการหลักสูตร และ
สถานศึกษาส่งเสรมิความเป็นนักวิชาการให้แก่ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคณุภาพระดับ
สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาน าผลการนิเทศ การใช้หลักสูตรมาพฒันาหลักสตูรสถานศึกษา สถานศกึษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน เกี่ยวกับการใช้หลักสตูร และผู้บริหารสถานศึกษาหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการนเิทศครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยา่งต่อเนื่อง  
  1.2 ปัญหาการบริหารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่อง
การใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกด้าน ท้ังด้านการจัดท าหลักสตูรสถานศกึษา ด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนระดับ
สถานศึกษา และ ด้านการก ากับดแูลคุณภาพระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับน้อย  โดย
พิจารณาในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นๆ 3 ล าดับแรก ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่  หลักสตูร
สถานศึกษาขาดการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไมเ่ข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ในการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา  และขาดข้อมลู เอกสารหลักฐาน คู่มือ ในการจดัท า
หลักสตูรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา ได้แก่ ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน  
มีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผู้เรียน และครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เข้าร่วมประชุม หรือ
ศึกษาดูงาน  ด้านการก ากับดแูลคณุภาพระดับสถานศึกษา  ไดแ้ก่  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
ขาดการนิเทศติดตามการใช้หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมส่ามารถท าวิจัยประเมินผล
การใช้หลักสตูร  และด าเนินการประชุม วางแผน เกี่ยวกับการติดตามการใช้หลักสูตรค่อนข้างน้อย 
  1.3 ความต้องการการบรหิารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
น าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกด้าน ท้ังด้านการจัดท าหลักสตูรสถานศกึษา ด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนระดับ
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สถานศกึษา และ ด้านการก ากับดแูลคุณภาพระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  โดย
พิจารณาในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นๆ 3 ล าดับแรก ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่  
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษา  และวิธีการน าหลักสตูรสถานศึกษาสู่การจัดการเรยีนการสอน ด้านการส่งเสรมิสนับสนุนระดับ
สถานศึกษา  ได้แก่ การศึกษาดูงานด้านหลักสูตร จากสถานศึกษาและหน่วยงานตา่งๆ การประชุม อบรม ศึกษา
ดูงานด้านหลักสูตร และแผนงานในการด าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรในแตล่ะปีการศึกษา ด้านการก ากับ
ดูแลคณุภาพระดับสถานศึกษา ไดแ้ก ่แผนการนิเทศ ตดิตามการใช้หลักสตูร ตลอดปีการศึกษา การประชุม 
วางแผน เกี่ยวกับการนิเทศงานด้านหลักสตูร และการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   
 2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการน า
ร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  
  2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า คุณภาพของแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สุดใน
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์  ตั้งแต่ 3 คุณภาพขึ้นไป ได้แก่      
1) จัดประชุมผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้องทุกภาคเรียน และ 2) จัดประชุม เชิงปฏิบัติการด้านหลักสตูรเป็นประจ า
ทุกปี  
  2.2  แนวทางการพัฒนาด้านการสง่เสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษา พบว่า คุณภาพของ
แนวทางพัฒนาการบริหารจดัการหลักสตูรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลีย่สูง
ที่สุดในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ตั้งแต่ 3 คุณภาพขึน้ไป ได้แก่  
1) ระดมทุนจากชุมชน เครือข่าย องค์กรเอกชน ในการจัดพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี 2) จัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาให้มีการอบรม ประชุมอย่างน้อยปีละ 20 ช่ัวโมง 3) วางแผนการใช้งบประมาณในการ
บริหารงาน 4 ฝ่ายโดยหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ด าเนินการ 4) จัดท าข้อมลูสรุปงานประจ าปี  ของฝ่ายงานและน าเสนอ
ทรัพยากรที่ต้องการเพิม่เพื่อจัดซื้อ จัดหา ในครั้งต่อๆ ไป และ 5) จัดท าค าสั่งการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการประชุมหรือศึกษาดูงานพร้อมกับรายงานผลทุกครั้ง 
  2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการก ากับดูแลคณุภาพระดบัสถานศึกษา พบว่า คุณภาพของ
แนวทางพัฒนาการบริหารจดัการหลักสตูรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลีย่สูง
ที่สุดในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ตั้งแต่ 3 คุณภาพขึน้ไป ได้แก่  
ศึกษาดูงานด้านการวิจยัประเมินผลการใช้หลักสูตรจากโรงเรียนน ารอ่งการใช้หลักสูตร  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. สภาพ ปัญหา และความต้องการการบรหิารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
  1.1 สภาพการบรหิารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่อง
การใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน า
ร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  เป็นโรงเรียนช้ันน า โรงเรียนต้นแบบในด้านต่างๆ มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ มผีูบ้ริหารที่ดี



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
236

  

มีภาวะความเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีคณะครูผูส้อนที่มีคุณภาพ และคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน ร่วมกันบริหารจดัการ
หลักสตูรให้บรรลตุามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลินี หมื่นไวย (2553, หน้า 
112)  ที่กล่าวว่า โรงเรียนน าร่องในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนท่ีมศีักยภาพ
ในการด าเนินการบริหารจัดการดว้ยตนเองและมีความพร้อมในทุกด้านดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออื่นๆ คือ สถานศึกษาวิจัย และติดตามผลการใช้
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการขาดการติดตามขอ้มูลไม่มีการกระตุ้นการท างาน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกระจ่าง หลักค า (2556, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนตน้แบบ และโรงเรียนพร้อมใช้ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ด้านการจดัท าหลักสูตรมีการปฏิบัตติ่ าสดุในเรื่อง   
การด าเนินการตดิตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อน าผลมาใช้เป็นข้อมลูพิจารณาปรับปรุง
หลักสตูรให้มีคณุภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
  1.2  ปัญหาการบริหารจัดการหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา ของโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการน าร่อง
การใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับน้อย  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในการใช้หลักสูตรตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงท าให้มีปญัหาใน
การบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจยัของจิราพัชร ธิสกุล (2555, บทคัดย่อ) ท่ีได้
ศึกษาการบริหารหลักสตูรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบว่า  ปัญหาการบริหาร
หลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสตูร โรงเรียนที่มคีวามพร้อม (ใช้ในปีการศึกษา 2552)  และโรงเรียนทั่วไป (ใช้ในปีการศึกษา 2553)  โดย
ภาพรวมมีปญัหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการก ากับดูแลคณุภาพระดับสถานศึกษา  
มีปัญหาสูงสุด โดยพบปญัหามากที่สุดในเรื่องผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขาดการนเิทศติดตาม 
การใช้หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถอืเป็นความบกพร่องและขาดการเอาใจใส่ต่องาน ซึ่งควรเป็นไปตาม 
หลักของการบริหารจัดการหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2552, หน้า 37) กล่าวไว้ว่า  การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการส าคญัที่สถานศึกษาใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจ
เยี่ยมและการสังเกตการณ์ในช้ันเรยีน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัด การเรียนรู ้การบันทึก
รายงานหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นต้น  สถานศึกษาควรจดัให้มีแผนนเิทศ ก ากับ  
ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  ด าเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบตังิานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา บนพ้ืนฐานความรูส้ึกท่ีเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
ยอมรับการเปลีย่นสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นเิทศและเป็นผูร้ับการนิเทศซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด
ระบบการนเิทศ ติดตาม ที่เป็นกัลยาณมติร สอดคล้องกับผลการวิจยัของจรัญ สุธาพจน์ (2554, บทคัดย่อ) ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอ าเภอเวียงแก่น สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  พบว่า ด้านการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล มีปัญหาสูงสดุในเรื่องการก ากับ  
ติดตาม และควบคุมการใช้หลักสตูรโดยการประเมินและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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  1.3  ความต้องการการบริหารจดัการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
น าร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  พบว่า  ด้านการก ากับดูแลคณุภาพระดบัสถานศึกษามีความต้องการสูงสุดในเรื่อง
สถานศึกษาควรมีแผนการนิเทศ ตดิตามการใช้หลักสตูร ตลอดปีการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม
ไปถึงศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจดัท าปฏิทนิการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสตูรเพื่อ
ตรวจสอบ การท างาน การใช้หลักสูตร และให้ค าปรึกษา พร้อมปรับปรุงการท างาน ปรับปรุงการพัฒนาหลักสตูร 
ต่อไป  สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิราพัชร ธิสกุล (2555, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  อ าเภอแม่สาย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบว่า  มีข้อเสนอแนะด้านการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษาใน
เรื่องควรมีการนิเทศ  ติดตามการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี
หลังจากประเมินหลักสตูรแล้ว ตรวจสอบและติดตามการใช้หลักสตูรอยู่บ่อยๆ ควรมีการจดัท าคู่มือในการก ากับ  
ติดตาม  ประเมินผลการใช้หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ผู้บริหารได้ก ากับ ติดตามดูแลคณุภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และอยากให้ผู้เช่ียวชาญได้ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้หลักสูตรสม่ าเสมอ และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของมานิตย์ เต็งมีศรี (2553, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบรหิารหลักสตูรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า การก ากับดูแลคุณภาพ
ระดับสถานศึกษาควรมีการวางแผนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ แจ้งใหผู้้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ และก าหนดแผนการประเมินการใช้หลักสตูรที่ชัดเจน 
 2.  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน า
ร่องการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  
  2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า คุณภาพของแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สุดใน
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์  ตั้งแต่ 3 คุณภาพขึ้นไป ไดแ้ก่       
1) จัดประชุมผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้องทุกภาคเรียน และ 2) จัดประชุม เชิงปฏิบัติการด้านหลักสตูรเป็นประจ า
ทุกปี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดประชุมผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคเรียน และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านหลักสตูรเป็นประจ าทุกปี จะเป็นการวางแผนการท างานและตรวจสอบความต้องการของ
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาให้หลักสตูรตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สดุและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษาของกรมวิชาการ (2545, หน้า 7- 
11)  เกี่ยวกับการด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และ
งานวิชาการของสถานศึกษา มีคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรยีนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน รวบรวม
ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งข้อมูลที่เกีย่วกับผู้เรยีน ชุมชน ท้องถิ่น มาจัดท าให้เป็นระบบ และปฏิบัติการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษาตามขั้นตอนที่ก าหนด สอดคล้องกับผลการวิจยัของอัศวเดช ชาติรัมย์ (2556, บทคัดย่อ)    
ที่พบแนวทางพัฒนาการวางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาว่าควรด าเนินการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 
  2.2  แนวทางการพัฒนาด้านการสง่เสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษา พบว่า คุณภาพ 
ของแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ    
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในดา้นความถูกต้อง ความเหมาะสม  ความเปน็ไปได้ และความเป็นประโยชน์ ตั้งแต่ 3  
คุณภาพขึ้นไป ได้แก่ 1) ระดมทุนจากชุมชน เครือข่าย องค์กรเอกชน ในการจัดพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี        
2) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการอบรม ประชุมอย่างน้อยปีละ 20 ช่ัวโมง 3) วาง
แผนการใช้งบประมาณในการบรหิารงาน 4 ฝ่ายโดยหัวหน้าฝ่ายเปน็ผู้ด าเนินการ 4) จัดท าข้อมูลสรุปงาน
ประจ าปีของฝ่ายงานและน าเสนอทรัพยากรที่ต้องการเพิม่เพื่อจัดซื้อ จัดหา ในครั้งต่อๆ ไป และ 5) จัดท าค าสั่ง
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมหรอืศึกษาดูงานพร้อมกับรายงานผลทุกครั้ง ซึ่ง
แนวทางพัฒนาดังกล่าวนีถ้ือเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบและไดร้ับความรู้เพิ่มเติม พร้อมท้ังมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการประชุมอบรมสัมมนาต่างๆ อยูเ่สมอ ช่วยท าให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ก้าวหน้าเป็นปัจจุบัน  และมีความต่อเนื่องในท้องถิ่นของตนเองอยู่เสมอ ถือเป็นเทคนิคของผู้บริหารอยา่งหนึ่งใน
การบริหารคนหรือผู้ใต้บังคับบญัชาให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ ์(2549, หน้า 98-99)  ทีก่ล่าวว่า  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มสี่วนส าคญัในการสนับสนุน
การใช้หลักสตูรสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ และสนับสนุนการสอนของคร ูโดยการจัดท า
จัดหาเอกสารหลักสตูรและเอกสารประกอบหลักสตูร งบประมาณวสัดุอุปกรณ ์และสื่อการเรยีนการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด    สอดคล้องกบัผลการวิจัยของกระจา่ง หลักค า (2556, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารหลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนต้นแบบและ
โรงเรียนพร้อมใช้ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พบว่า ต้องส่งเสริมให้ครไูด้รับการ
พัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การศึกษาดูงาน  การตดิตามข้อมลูข่าวสารผ่านสื่อเทคโนโลยตี่างๆ และสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากรให้
เพียงพอเหมาะสม  นอกจากนี้ยังต้องส่งเสรมิการด าเนินงานแบบสร้างเครือข่ายและการมสี่วนร่วมในระดับต่างๆ 
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษาอย่างจริงจัง  ตลอดจนส่งเสรมิบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ทั้งการจัดแหล่งเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการก ากับดูแลคณุภาพระดบัสถานศึกษา พบว่า คุณภาพของ
แนวทางพัฒนาการบริหารจดัการหลักสตูรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลีย่สูง
ที่สุดในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ตั้งแต่ 3 คุณภาพขึน้ไป ได้แก่ 
ศึกษาดูงานด้านการวิจยัประเมินผลการใช้หลักสูตรจากโรงเรียนน ารอ่งการใช้หลักสูตร ซึ่งแนวทางพัฒนา
ดังกล่าวเป็นแนวทางจากการดูงานและน ามาปรับใช้กับโรงเรียนของตนเองถือเป็นการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งกรมวิชาการ (2545, หน้า 7-11)  ไดก้ล่าวถึง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่า ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเอกสารประกอบ
หลักสตูร ศึกษาความต้องการของบุคลากร จัดอบรม สัมมนาหรือฝกึปฏิบัติตามความต้องการของบุคลากร สร้าง
เครือข่ายและแลกเปลีย่นประสบการณ์การจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิภาดา ศรีลาศกัดิ์ (2553, 
บทคัดย่อ) ที่ได้พบแนวทางการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรยีนเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารว่า  ควรมีการ
น าบุคลากรไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย หรือโรงเรยีนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการ
สอน   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากการวิจัยด้านสภาพของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษายัง
ขาดความรู้ในการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนควรเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษามาให้ความรูแ้ละอบรมเรื่องการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาแก่บุคลากรทางการศกึษาและ
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูห้ลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนนอกสังกัดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตอ่ไป 
  2. จากการวิจัยด้านปญัหาของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนยังขาดงบประมาณ ในการด าเนินงาน 
จึงควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา แจ้งและประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงประโยชน์ของหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาต่อไป 
  3. จากการวิจัยด้านความต้องการของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมายให้นิเทศ ติดตามการใช้หลักสตูรสถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้หลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงควรพัฒนาและปรับปรงุปฏิทินการท างานให้ตรงตามความต้องการของการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสดุต่อการเรียนการสอนต่อไป 
    4. ด้านการก ากับ ติดตาม ดูแลคณุภาพระดับสถานศึกษา สถานศึกษาควรน าการวิจยัมา
ประเมินผลการใช้หลักสูตร จัดตั้งคณะกรรมการประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อเป็นตัวช้ีวัดคณุค่าของหลกัสูตรและ
แก้ไขส่วนท่ีบกพร่องน าไปสู่หลักสตูรที่มีคณุภาพใช้ได้จริงและเหมาะสมกับผูเ้รียนต่อไป 
     5. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ควรเตรยีมความพร้อมให้ทันกับการเปลีย่นแปลงหลักสตูร 
และศึกษาข้อมลูใหม่ๆเพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความพร้อมทันต่อความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับการอบรม สัมมนา ควรขยายผลองค์ความรู้แก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความรูเ้พิม่เติมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาต่อไป   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าวิจัยติดตามประเมินผลการน าแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษา
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสตูรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ไปใช้ในการบริหารจดัการหลักสตูร 
    2. ควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนแตล่ะโรงเรยีนที่เข้ารว่มโครงการน าร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บรหิารและ
ครูผูส้อน  
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