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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูล

                   ในการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเร่ือง สภาพและ
ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรีคร้ังนี้
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร ซ่ึงใชโรงเรียนเปน
หนวยวเิคราะห  ผูใหขอมลูเปนบคุลากรในโรงเรยีนโครงการนาํรองการใชหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช  2544  เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
                   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  ผูอํานวยการหรืออาจารย
ใหญหรือครูใหญ และผูชวยผูอํานวยการหรือผูชวยอาจารยใหญหรือผูชวยครูใหญฝายวิชาการ  และ
หวัหนาหรือผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรยีนรู 8 กลุมสาระ และหวัหนาหรอืผูรับผิดชอบหรือครผููสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
                   ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและขอเสนอ
แนะแนวทางการบริหารในแตละภารกิจ   ประกอบดวย 2 สวน
                         สวนที่ 1  สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
                                  1   การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

    2   การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
    3   การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
    4   การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
    5   การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล

                                 6  สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
                                 7  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา
                          สวนที่ 2  แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวย
                                 1  การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
                                2  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
                                3  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
                                4  การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
                                5  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
                                6  สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

77

                                7  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา
                   ในการนําเสนอขอมูลทั้ง 2 ตอน จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคา
รอยละและนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยายเรียงตามลําดับดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตาราง 1   แสดงขอมูลของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                พ.ศ.2544  เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรีจําแนกตามสังกัด

สังกัด จํานวน(โรงเรียน) รอยละ
สปช. 33 73.3
สามัญ 3  6.7
สช. 9 20.0
รวม 45                 100.0

                  จากตาราง 1  พบวา  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรี สวนใหญสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
คิดเปนรอยละ 73.3  รองลงมาเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
รอยละ 20.0  และสังกัดสามัญจังหวัดชลบุรี รอยละ 6.7
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ตาราง 2  แสดงจาํนวนนกัเรยีนของโรงเรยีนในโครงการนาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
               พ.ศ. 2544  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน(คน) จํานวน(โรงเรียน) รอยละ
เล็ก 101-200 คน 16 35.6
กลาง 201-500 คน 13 28.8
ใหญ 501คนขึ้นไป 16 35.6

รวม 45 100

                  จากตาราง 2  พบวาโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  ประกอบดวยโรงเรียนที่มีขนาดใหญ รอยละ 35.6  และมี
ขนาดกลาง รอยละ 28.8  และมีขนาดเล็ก  รอยละ 35.6

ตาราง 3    แสดงขอมูลทั่วไปของผูบริหารโรงเรียน  จําแนกตามเพศ อายุ  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
                 ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  การอบรมหลักสูตรสถานศึกษา ( n = 45)

ขอมูลทั่วไปผูบริหารโรงเรียน จํานวน รอยละ

1.  เพศ
     ชาย 34 75.6
    หญิง 11 24.4
2. อายุ
    31-40 ป 2   4.4
    41-50 ป 27 60.0
    51ปขึ้นไป 16 35.6
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ตาราง 3  (ตอ)  แสดงขอมลูทัว่ไปของผูบริหารโรงเรยีน  จาํแนกตามเพศ อาย ุ วฒุสูิงสุดทางการศกึษา
                         ตาํแหนงปจจบุนั  ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหนง  การอบรมหลกัสูตรสถานศกึษา ( n = 45)

ขอมูลทั่วไปผูบริหารโรงเรียน จํานวน รอยละ
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
    ต่ํากวาปริญญาตรี 1   2.2
    ปริญญาตรี 14 31.1
    ปริญญาโท 27 60.0
    สูงกวาปริญญาโท 3  6.7
4. ตําแหนงปจจุบัน
    ผูอํานวยการ 24 53.3
    อาจารยใหญ 12 26.7
    ครูใหญ 8 17.8
    รักษาการแทนในตําแหนงผูบริหาร 1   2.2
5.ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
    1-5 ป 6 13.3
    6-10 ป 3  6.7
    11-15 ป 12 26.7
    16ปขึ้นไป 24 53.3
6.  การอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ไมเคยอบรม 1   2.2
   อบรม 1 คร้ัง 7 15.6
   อบรม 2 คร้ัง 8 17.8
   อบรม 3 คร้ังขึ้นไป 29 64.4

                  ตาราง 3  พบวา  สวนใหญผูบริหารโรงเรียนเปนเพศชาย (รอยละ 75.6)  และมีอายุอยูใน
ชวงระหวาง 41-50 ป (รอยละ 60.0 )  มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท (รอยละ 60.0)  ตําแหนง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

80

หนาที่ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียน (รอยละ53.3) และระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงมากวา 16 ปขึ้นไป (รอยละ53.3)  ไดรับการอบรมในเรื่อง หลักสูตรสถานศึกษา  
จํานวน 3  คร้ังขึ้นไป  (รอยละ 64.4)

ตาราง 4    แสดงขอมูลทั่วไปของผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ  จําแนกตามเพศ   อายุ  วุฒิสูงสดุทาง
                 การศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหนง  การอบรมหลกัสูตรสถานศกึษา (n=45)

ขอมูลทั่วไปผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ จํานวน รอยละ
1.  เพศ
     ชาย 13 28.9
     หญิง 32 71.1
2. อายุ
     ตํากวา 30 ป 1   2.2
     31-40 ป 12 26.7
    41-50 ป 20 44.4
    51ปขึ้นไป 12 26.7
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
    ต่ํากวาปริญญาตรี 4   8.9
    ปริญญาตรี 29 64.4
    ปริญญาโท 12 26.7
4. ตําแหนงปจจุบัน
    ผูชวยผูอํานวยการ 25 55.6
    ผูชวยอาจารยใหญ 12 26.7
    ผูชวยครูใหญ 8 17.8
5.ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
    1-5 ป 11 24.4
    6-10 ป 6 13.3
    11-15 ป 16 35.6
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ตาราง 4  (ตอ)  แสดงขอมลูทัว่ไปของผูชวยผูบริหารฝายวชิาการ   จาํแนกตามเพศ    อาย ุ วฒุสูิงสุดทาง
                      การศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหนง  การอบรมหลกัสูตรสถานศกึษา (n=45)

ขอมูลทั่วไปผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ จํานวน รอยละ
16ปขึ้นไป 12 26.7
6. การอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ไมเคยอบรม 1   2.2
   อบรม 1 คร้ัง 14 31.1
   อบรม 2 คร้ัง 16 35.6
   อบรม 3 คร้ังขึ้นไป 14 31.1

                  กลุมผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ 71.1)   มีอายุ
อยูในชวงระหวาง 41-50ป (รอยละ 44.4 )  มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี(รอยละ 64.4)  
ตําแหนงหนาที่ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ (รอยละ55.6)  มีระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงชวงระหวาง 11-15ป (รอยละ 35.6)   ไดรับการอบรมเรื่องหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คร้ัง (รอยละ 35.6)

ตาราง 5    แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมสาระการเรียนรู  จําแนกตามเพศ    อายุ
                วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  การอบรมหลักสูตร
                สถานศึกษา (n=360)

ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามกลุมสาระการเรียนรู จํานวน รอยละ
1.  เพศ
    ชาย 92 25.5
    หญิง 268 74.5
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ตาราง 5 (ตอ)  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมสาระการเรียนรู  จําแนกตามเพศ    
                       อายุ  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาดํารงตําแหนง  การอบรม
                       หลักสูตรสถานศึกษา (n=360)

ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามกลุมสาระการเรียนรู จํานวน รอยละ
2. อายุ
    ตํากวา 30 ป 38 10.6
    31-40 ป 103 28.6
     41-50 ป 152 42.2
    51ปขึ้นไป 67 18.6
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
     ต่ํากวาปริญญาตรี 18  5.0
    ปริญญาตรี 303 84.2
    ปริญญาโท 39 10.8
4. ตําแหนงปจจุบัน
    หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระภาษาอังกฤษ 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระพลานามัย 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระศิลปะ 45 12.5
    หัวหนากลุมสาระการงานและเทคโนโลยี 45 12.5
5. ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
    1-5 ป 84 23.3
    6-10 ป 47 13.1
    11-15 ป 46 12.8
    16ปขึ้นไป 183 50.8
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ตาราง 5 (ตอ)  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมสาระการเรียนรู  จําแนกตามเพศ    
                       อายุ  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาดํารงตําแหนง  การอบรม
                       หลักสูตรสถานศึกษา (n=360)

ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามกลุมสาระการเรียนรู จํานวน รอยละ
  6.  การอบรมหลักสูตรสถานศึกษา
   ไมเคยอบรม 3 0.8
    อบรม 1 คร้ัง 191 53.1
    อบรม 2 คร้ัง 93 25.8
    อบรม 3 คร้ังขึ้นไป 73 20.3

                 กลุมสาระการเรยีนรูทัง้ 8 กลุมสาระจาํนวน 360 คน  สวนใหญเปนเพศหญงิ (รอยละ 74.5)  
มีอายุอยูในชวง 41-50 ป (รอยละ42.2 )  มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 84.2)  มี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวา16ปขึ้นไป (รอยละ50.8)  ไดรับการอบรมในเรื่องหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรม 1 คร้ัง (รอยละ 53.6)   มีตําแหนงเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตาม
กลุมสาระทั้ง 8 สาระการเรียนรู  ไดแก   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จํานวน
เทาๆกัน (รอยละ 12.5)
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ตาราง 6    แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จําแนกตามเพศ
                อายุ  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง    การอบรม
                หลักสูตรสถานศึกษา (n=45)

ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน รอยละ
1.  เพศ
    ชาย 27 60.0
    หญิง 18 40.0
2. อายุ
    ต่ํากวา 30 ป 3   6.7
   31-40 ป 12 26.7
   41-50 ป 17 37.8
   51ปขึ้นไป 13 28.8
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
    ต่ํากวาปริญญาตรี 2   4.5
    ปริญญาตรี 38 84.4
    ปริญญาโท 5 11.1
4. ตําแหนงปจจุบัน
    หัวหนากิจกรรม 11 24.4
    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 16 35.6
    ครูผูสอนกิจกรรม 18 40.0
5.ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
    1-5 ป 12 26.7
    6-10 ป 7 15.5
    11-15 ป 10 22.2
    16ปขึ้นไป 16 35.6
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ตาราง 6 (ตอ)  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จําแนกตาม
                       เพศ  อายุ  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
                       การอบรมหลักสูตรสถานศึกษา (n=45)

ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน รอยละ
6.  การอบรมการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
    ไมเคยอบรม 3   6.7
    อบรม 1 คร้ัง 20 44.4
    อบรม 2 คร้ัง 9 20.0
    อบรม 3 คร้ังขึ้นไป 13 28.9

                  กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ60.0)  มีอายุอยูในชวงระหวาง 
41-50 ป (รอยละ 37.8 )  มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ84.4)  ดํารงตําแหนงเปน
ผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (รอยละ40.0) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวา16ปขึ้น
ไป (รอยละ35.6)   และ ไดรับการหลักสูตรการขั้นพื้นฐานจํานวน 1 คร้ัง (รอยละ 44.4)

ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและขอเสนอแนะแนวทาง
                การบริหารในแตละภารกิจ   ประกอบดวย 2 สวน

สวนท่ี1  สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภารกิจที่ 1  การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
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ตาราง 7  สภาพการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ( n = 45 )

สภาพการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ

1  มีการสรางความตระหนักใหแกบุคลากร โดยการประชุมชี้แจง ความสําคัญ
    และความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
   โรงเรียน

43 95.6

2  แตงตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษา วาดวย
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบายและแนวทางดําเนินงานของสถานศึกษา

45 100.0

3  มีการทําจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 39 86.7
4  มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 42 93.3
5  มีการศึกษาสภาพของโรงเรียนและจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 39 86.7
6  นําขอมูลสารสนเทศไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหสอดคลอง
    กับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

40 88.9

7  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจและสามารถนําความรู
    ไปใชในการจัดทําสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา

44 97.8

                  จากตาราง 7 พบวา สวนใหญมีสภาพการดําเนินการเตรียมความพรอมในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการแตงตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดทิศทาง   
นโยบายและแนวทางดําเนินงานของสถานศึกษา (รอยละ100.0)  และภารกิจที่มีการดําเนินการใน
การเตรียมความพรอมนอยที่สุด คือ การศึกษาสภาพของโรงเรียนเพื่อจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
และการทําจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 86.7)
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ตาราง 8   ปญหาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
               โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
                ชลบุรี ( n = 45 )

ปญหาการเตรียมความพรอม จํานวน รอยละ
1    ภาระงานของครูมาก เกินกวาจะแบงเวลาชวยเตรียมความพรอม 9 20.0
2   การเขารวมโครงการมีความกระทันหัน ทําใหมีเวลานอยในการเตรียม
    ความพรอม

7 15.6

3  การปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรเปนเรื่องใหมสําหรับโรงเรียน ทําให
   ขาดความชัดเจน

6 13.3

4  องคกรทางการศึกษาของรัฐยังใหการดูแลและแนะนํา ชวยเหลือเพื่อให
   โรงเรียนมั่นใจในการบริหารหลักสูตรไมเพียงพอ

5 11.1

5 ขาดผูชํานาญการในการแนะนํา โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตร 5 11.1
6  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษายังไมเขาใจและใหความ
   รวมมือนอย

4   8.9

7  ขาดเอกสารที่ใชประกอบในการเตรียมความพรอม 4  8.9
8  ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการจัดทําหลักสูตร 4  8.9
9  สภาพของบุคลากรยังไมพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  ยังไมเขาใจในการ
   จัดทําหลักสูตรอยางแทจริง

4  8.9

10ชุมชนไมเห็นความสําคัญตอการมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตร
    สถานศึกษา

3  6.8

11  มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในโรงเรียน ทําใหขาดความตอเนื่อง 3 6.8
12  ครูปฏิบัติการมีขอจํากัดในโอกาสเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา
      อยางทั่วถึง

3 6.8

13  ครูยังไมเปล่ียนกระบวนทัศนตอการพัฒนาหลักสูตร 2 4.4
14  ทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอาคารเรียน หองเรียน ไมเพียงพอตอ
      การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

2 4.4
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                  จากตาราง 8 พบวา ปญหาการดําเนินการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาที่ระบุเหมือนกันสวนใหญ คือ ภาระงานของครูมากเกินกวาจะแบงเวลาชวยเตรียมความ
พรอม  การเขารวมโครงการกระทันหันทําใหมีเวลานอย  การปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรเปน
เร่ืองใหมสําหรับโรงเรียนทําใหขาดความชัดเจน  องคกรทางการศึกษาของรัฐยังใหการดูแลแนะนํา 
ชวยเหลือ เพื่อใหโรงเรียนมั่นใจในการบริหารหลักสูตรยังไมเพียงพอ และขาดผูชาํนาญการใหการ
แนะนํา

ภารกิจที่ 2  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 9   สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใช
              หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี  ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  มีการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร 44 97.8
2  มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศน  ปรัชญาและเปาหมายการจัดการศึกษา 44 97.8
3  หลักสูตรที่จัดทําเปนไปตามแนวทางการสรางหลักสูตรมีโครงสรางและ
    องคประกอบครบถวนทุกชั้นปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
    พ.ศ.2544

43 95.6

4  ครูและบุคลากรในชุมชนมีสวนรวมการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและ
    สาระการเรียน รูของกลุมวิชา

34 75.6

5    หลักสูตรที่จัดทํามีคําอธิบายรายวิชาไวครอบคลุมสาระและมาตรฐาน
      การเรียนรูที่กําหนดไวตามหลักสูตร

45 100.0

6    หลักสูตรที่จัดทํามีการกําหนดหนวยการเรียนรูไวอยางชัดเจน
      สอดคลองกับบริบทของทองถ่ินตามหลักสูตร

40 88.9

7    หลักสูตรที่จัดทํามีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับความ
      ตองการ ความสนใจและความถนัดของผูเรียนและทองถ่ิน

38 84.4
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ตาราง 9 (ตอ)  สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใช
                     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี (n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
8    หลักสูตรที่จัดทํามีการกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลอง
      กับบริบทของทองถ่ิน

32 71.1

9    หลักสูตรที่จัดทํามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตาม
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  สอดคลองกับเปาหมายของ
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

45 100.0

10  หลักสูตรที่จัดทํามีการกําหนดการวัดและประเมินผลตาม
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544 ครอบคลุมทุกดานทั้ง
      ดาน ความรู กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค

43  95.6

                  จากตาราง 9  พบวา สวนใหญมีสภาพการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดย
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544    และจัดทํามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  สอดคลองกับเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ.2542 (รอยละ100)  สวนภารกิจที่มีการปฏิบัตินอย  คือ   การกําหนดสื่อและแหลงการเรียน
รูสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน( รอยละ71.10)
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ตาราง 10  ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารอง การใชหลักสูตร
                 การศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1. เวลานอยทําใหการจัดทําหลักสูตรแบบเรงดวน  ทําใหมีองคประกอบ

ไมครบถวนสมบูรณ
13 28.9

2.    บุคลากรยังไมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนที่มีตอการพัฒนาหลักสูตร
        การศึกษาขั้นพื้นฐานและยึดติดกับรูปแบบเดิม และไมใหความรวมมือ

10 22.2

3.    งบประมาณในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไมเพียงพอ โดยเฉพาะ
       งบประมาณในการจัดทําเอกสารหลักสูตร

10 22.2

4     การกําหนดหนวยการเรียนรูและเวลาในบางกลุมสาระยังไมเหมาะสม 10 22.2
5     ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรของบุคลากรยังไมตรงกัน 8 17.8
6    ขาดผูชํานาญการในการแนะนํา โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตร 8 17.8
7     เนื้อหาสาระการเรียนรูรายวิชาไมชัดเจนไมแนใจวาหลักสูตรสถานศึกษา
       ควรมีความกวางและลึกแคไหน

7 15.6

8     ขาดความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลตามเจตนารมณของ
       หลักสูตรเพราะไมมีการอบรมในเรื่องนี้อยางจริงจัง

7 15.6

9     ผูชี้แนะแนวทางการจัดทําหลักสูตรแตละคนมีความตางกัน ทําใหสับสน 6 13.3
10 การตีความมาตรฐานตามสาระการเรียนรูใหเปนจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมสามารถวัดไดอยางเหมาะสมในแตละระดับชั้นคอนขาง
       ยาก   เพราะครูมีศักยภาพในการวิเคราะหแตกตางกัน

6 13.3

11   ครูที่ไดรับการอบรมยังไมเขาใจแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง 5 11.1
12   บุคลากรครูในโรงเรียนทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร แต
       บางคนยังไมไดรับการอบรม

4  8.9

13   ชุมชนไมคอยใหความสนใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่
       ดําเนินการ

4  4.9

14   อุปกรณสนับสนุนในการจัดทําหลักสูตรมีจํากัด 1  2.2
15   ไมมีแหลงเรียนรูรองรับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 1  2.2



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

91

                  จาก ตาราง 10  พบวา  ปญหาการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มี
เหมือนกันสวนใหญ คือ มีเวลานอยทําใหการจัดทําหลักสูตรแบบเรงดวน ทําใหมีองคประกอบไม
ครบถวนสมบรูณ  บคุลากรยงัไมปรบัเปลีย่นกระบวนทศันทีม่ตีอการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และยดึตดิกบัรูปแบบเดมิและไมใหความรวมมอื งบประมาณในการจดัทาํหลักสตูรสถานศกึษาไมเพยีงพอ
โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารหลักสูตร การกําหนดหนวยการเรียนรูและเวลาในบางกลุมสาระการ
เรียนรูยังไมเหมาะสม   ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรของบุคลากรยังไมตรงกัน  ขาดผูชํานาญ
การในการแนะนํา โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตร  เนื้อหาสาระการเรียนรูรายวิชาไมชัดเจน และไม
แนใจวาหลักสูตรควรมีความกวางและลึกแคไหน ขาดความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผล
ตามเจตนารมณของหลักสูตร  เพราะไมมีการอบรมในเรื่องนี้อยางจริงจังผูชี้แนะแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรแตละคนมีความตางกัน ทําใหสับสน  การตีความของมาตรฐานตามสาระการเรียนรูใหเปน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดไดอยางเหมาะสมในแตละระดับชั้นคอนขางยาก เพราะครูมี
ศักยภาพในการวิเคราะหแตกตางกัน

ภารกิจที่ 3  การวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 11  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยของโรงเรียน
                 ในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษา
                 ชลบุรี  ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1   แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
     กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถนาํแผนการเรยีนรูไปปฏบิตัไิดจรงิ

38 84.4

2   ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
    ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

43 95.6

3   ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
     เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

40 88.9
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ตาราง 11 (ตอ)  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยของ
                         โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่นํารอง
                         ปฎิรูปการศึกษาชลบุรี  ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 39 86.7
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 41 91.1
6   แผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภมูปิญญาทองถ่ิน 38 84.4
7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความ    สามารถ
     ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

37 82.2

8   ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่
    หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

41   91.1

9  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน 35 77.8

                  ตาราง 11 พบวา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีสภาพการปฏิบัติภารกิจการวางแผน
บริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ระบุเหมือนกันเปนสวนใหญ คือ ครูผูสอนมีการปฏิบัติการสราง
บรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน(รอยละ 
95.6 )   สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน (รอยละ 77.8)
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ตาราง 12  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาอังกฤษของ
                โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูป
                 การศึกษาชลบุรี  ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
    กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี ) สามารถนําแผน
    การเรียนรูไปปฏิบัติไดจริง

42 93.3

2  ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่
    หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

42 93.3

3  ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
    และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

38 84.4

4  แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 44 97.8
5  แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการ เรียนรู 34 75.6
6   แผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภมูปิญญาทองถ่ิน 31 68.9
7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

35 77.8

8   ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการ
    ที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

40 88.9

9  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน 33 73.3

                  จากตาราง 12 พบวา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  มีสภาพการปฏิบัติภารกิจการ
วางแผนบรหิารการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีร่ะบเุหมอืนกนัเปนสวนใหญ คอื มกีารบรูณาการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม (รอยละ 97.8)  แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย (ไมนอยกวา3วิธี ) และ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มีการ
สรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
(รอยละ93.3)  สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอย ไดแก  แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงและสราง
เสริมคานิยมในภูมิปญญาทองถ่ินรอยละ( 68.9)
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ตาราง 13   สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนใน
                 โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษา
                  ชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1   แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
     กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  สามารถนาํแผนการเรยีนรูไปปฏบิตัไิดจรงิ

38 84.4

2   ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
    ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

37 82.2

3  ครูมีการจัดหา เลือกใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและเหมาะสม
   กับวัยของผูเรียน

39 86.7

4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 40 88.9
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 39 86.7
6   แผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภมูปิญญาทองถ่ิน 35 77.8
7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

39 86.7

8.  ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธี
     การที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

37 82.2

9.  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน 37 82.2

                  จาก ตาราง 13 พบวา  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มีสภาพการปฏิบัติภารกิจการ
วางแผนบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ระบุเหมือนกันเปนสวนใหญ โดย การวางแผนการเรียน
รูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม (รอยละ 88.9)  สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก  
แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมในภูมิปญญาทองถ่ิน(รอยละ 77.8)
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ตาราง 14  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนใน
                โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษา
                 ชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
    กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี ) สามารถนํา
    แผนการเรียนรูไปปฏิบัติไดจริง

41 91.1

2   ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่ หลากหลาย
     ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

41 91.1

3   ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
     เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

40 88.9

4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 44 97.8
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 34 75.6
6   แผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภมูปิญญาทองถ่ิน 33 73.3
7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

38 84.4

8   ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการ
    ที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

34 75.6

9  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน 38 84.4

                  จาก ตาราง14 พบวา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีสภาพการปฏิบัติภารกิจการวาง
แผนบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ระบุเหมือนกันเปนสวนใหญ  โดยการวางแผนการเรียนรูมี
การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม (รอยละ 97.8)   สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก  แผน
การเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภูมิปญญาทองถ่ิน(รอยละ 77.8)
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ตาราง 15  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา
                 และวัฒนธรรมของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1   แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
     กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  สามารถนาํแผนการเรยีนรูไปปฏบิตัไิดจรงิ

34 75.6

2   ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
     ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

42 93.3

3   ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
     เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

42 93.3

4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 41 91.1
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 35 77.8
6   แผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภมูปิญญาทองถ่ิน   38 84.4
7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
    ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

35 77.8

8  ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธี
    การที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

38 84.4

9  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน 38 84.4

                  จากตาราง 15 พบวา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีสภาพการ
ปฏิบัติภารกิจการวางแผนบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ระบุเหมือนกันเปนสวนใหญ  โดยครูมี
การวางแผนการเรียนรู โดยการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ภายใน ภายนอกหองเรียนและครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน (รอยละ93.3)  สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก  แผนการเรียนรูเนนผูเรียน
เปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย (ไมนอยกวา  3วิธี )
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (รอยละ 75.6)
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ตาราง 16  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
                 และพลศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
    กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )
    สามารถนําแผนการเรียนรูไปปฏิบัติไดจริง

29 64.4

2  ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
    ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

30 66.7

3   ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
     และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

30 66.7

4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 31 68.9
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 36 80.0
6   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยม
    ในภูมิปญญาทองถ่ิน

22 48.9

7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
    ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

27 60.0

8  ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่
    หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

32 71.1

9  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน (มีการวิจัยในชั้นเรียน) 26 57.8

                  จาก ตาราง 16  พบวา  กลุมสาระการเรียนรู   สุขศึกษาและพลศึกษา   มีสภาพการปฏิบัติ
ภารกิจ   การวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  โดยการเรียน
รูแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู (รอยละ80.0)  สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอย ได
แก  การวางแผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงสรางเสริมคานิยมในภูมิปญญาทองถ่ิน (รอยละ48.9)
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ตาราง 17   สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระศิลปะของโรงเรียนใน
                 โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษา
                  ชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1   แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
     กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย (ไมนอยกวา 3วิธี ) สามารถนําแผนการ
     เรียนรูไปปฏิบัติไดจริง

31 68.9

 2  ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
    ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

43 95.6

3   ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
     เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

34 75.6

4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 33 73.3
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 40 88.9
6   แผนการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยมภมูปิญญาทองถ่ิน 32 71.1
7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

34 75.6

8   ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลาก
     หลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

30 66.7

9  ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน 34 75.6

                  จาก  ตาราง 17  พบวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มีสภาพการปฏิบัติภารกิจการวางแผน
การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  โดยการวางแผนการเรียนรูดวยการ
สรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
(รอยละ95.6)  สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยวิธีการที่หลากหลาย  (รอยละ66.7)
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ตาราง 18  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและ
                เทคโนโลยีของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรสถานศึกษาเขตพื้นที่ปฏิรูป
                  การศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  แผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีและกระบวนการจัด
    กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถนําแผนการเรียนรูไปปฏิบัติได

32 71.1

2  ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
    ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

40 88.9

3   ครูมีการจัดหา เลือก และใชส่ือที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
     เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

30 66.7

4   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 40 88.9
5   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระ  การเรียนรู 33 73.3
6   แผนการเรียนรูมีการบูรณาการเชื่อมโยงและสรางเสริมคานิยม
     ในภูมิปญญาทองถ่ิน

36 80.0

7   ครูมีการสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐานและตรวจสอบได

29 64.4

8   ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการ
     ที่หลากหลาย ( ไมนอยกวา  3วิธี )

42 93.3

9   ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน (มีการวิจัยในชั้นเรียน) 36 80.0

                  จาก ตาราง 18  พบวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีสภาพการ
ปฏิบัติภารกิจการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  โดยการ
วางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายไมนอยกวา3วิธี (รอยละ 93.3)  
สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก การสอนซอมเสริมและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเปนหลักฐาน และตรวจสอบได (รอยละ64.4)
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ตาราง 19   ปญหาการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนในโครงการนํารอง
                  การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

ปญหาการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน รอยละ
1  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมดีเทาที่ควรเนื่องจากยัง
    เขาใจชัดแจง

18 40.0

2  การสรางเกณฑการประเมินผลยังไมครอบคลุม เพราะครูยังขาดความชัดเจน
   ในแตละดาน

16 35.6

3     แผนการเรียนรูยังไมมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู 13 28.9
4     เวลา ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 11 24.4
5     งบประมาณมีไมเพียงพอตอการนําไปใชในการพัฒนาแหลงเรียนรู โดย
       เฉพาะศูนยวิทยาการของแตละกลุมสาระ

10 22.2

6     การวิจัยในชั้นเรียนยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุมสาระ 8 17.8
7 ครูขาดความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลในดานตางๆตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 15.6

8 การจดักิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ครูมีภาระงานมากขึ้น ทําใหการ
       ทุมเท ถดถอยลดลง

7 15.6

9 ครูบางคนไมใหความรวมมือ และยังไมเปล่ียนแปลงวิสัยทัศนในการจัด
การเรียนการสอนยึดติดแบบเกา

5 11.1

10   การดําเนินงานของแตละกลุมสาระไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
      ไดรับขอมูลจากวิทยาการคนละกลุม

5 11.1

11 ครูบางคนยังไมผานการอบรมจึงไมคอยเขาใจในการวางแผนการเรียนรู 5 11.1
12   ส่ือไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 3 6.7
13   หองเรียนมีขนาดเล็กไมไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียน 3 6.7
14   ครูไมเพียงพอไมไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียน 2 4.4
15   ครูไดรับการอบรมสาระหนึ่งแตตองไปสอนสาระที่ไมถนัด 1 2.2
16   สถานที่ของโรงเรียนคับแคบไมอํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 2.2
17    การนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกมีเวลาไมเพียงพอ 1 2.2
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                  จากตาราง 19 พบวา  ปญหาการดําเนินการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของโรงเรียนที่มีเหมือนกันเปนสวนใหญ คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมดีเทาที่
ควรเนื่องจากยังเขาใจชัดเจน   แผนการเรียนรูยังไมมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการ
เรียนรู  เวลาไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  งบประมาณไมเพียงพอตอการนําไปใชพัฒนา
แหลงเรียนรูโดยเฉพาะศูนยวิทยาการของกลุมสาระการวิจัยในชั้นเรียนยังไมเปนไปในทิศทางเดยีว
กันทุกกลุมสาระ  ครูขาดความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลดานตางๆตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ครูมีภาระงานมากขึ้น   ทําใหการทุมเทถดถอย
ลดลง  ครบูางคนไมใหความรวมมอืและยงัไมเปลีย่นแปลงวสัิยทศันในการจดัการเรยีนการสอนยดึตดิ
แบบเกา  การดําเนินงานของแตละกลุมสาระไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไดรับขอมูลจาก
วิทยาการคนละกลุม

ตาราง 20  สภาพการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในโครงการ
                 นาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ( n = 45 )

สภาพการวางแผนการบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน รอยละ

1    บคุลากรมสีวนรวมวางแผนใหครูทกุคนสามารถดาํเนนิการ แนะแนวผูเรยีน ดานการศกึษาตอ 41 91.1
2    บคุลากรมสีวนรวมวางแผนใหครูทกุคนสามารถดาํเนนิการแนะแนวผูเรียน ดานอาชพี 30 66.7
3    บคุลากรมสีวนรวมวางแผนใหครูทกุคนสามารถดาํเนนิการแนะแนวผูเรียน ดานปญหา
      พฤตกิรรมใหกบัผูเรียน

37 82.2

4    บคุลากรรวมกนัวางแผนการจดักจิกรรมลูกเสอื – เนตรนาร ีที ่    มุงปลกูฝง และสรางจติสาํนกึ
       ของการทาํประโยชนเพือ่สังคมในลกัษณะการจดักจิกรรมพฒันาผูเรยีน

40 88.9

5    บคุลากรรวมกนัวางแผนการจดักจิกรรมชมุนมุทีต่อบสนองความตองการ ความสนใจ
      และ ความถนดัเอือ้ตอการสงเสรมิการเรยีนรูกลุมสาระอยาง เหมาะสมกบัวฒุภิาวะ

39 86.7

6    นกัเรยีนเลือกเรยีนกจิกรรมชมุนมุไดตามความตองการ       42 93.3
7    นกัเรยีนมสีวนรวมวางแผนการเรยีนรูและประเมนิผลในกจิกรรมชมุนมุทีเ่ลือก 33 73.3
8    ครูใชภมูปิญญาทองถ่ินทีเ่ปนประโยชนตอการเรยีนรูกจิกรรมพฒันาผูเรยีน 42 93.3
9     ครูใชแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีนทีเ่ปนประโยชนตอการเรยีนรูกจิกรรมพฒันาผูเรียน 39 86.7
10   ครูใชแหลงเรยีนรูภายในโรงเรยีนทีเ่ปนประโยชนตอการเรยีนรูกจิกรรมพฒันาผูเรียน 43 95.6
11   ครูประเมนิผลการเรยีนรูเพือ่สงเสรมิความเปนเลศิเฉพาะดานแกผูเรียนเปนรายบคุคล 30 66.7
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                 จากตาราง 20  พบวากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีสภาพการปฏิบัติภารกิจในการวางแผน
การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีเหมือนกันเปนสวนใหญ  โดยการวางแผนใชแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนที่เปนประโยชนตอการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมากที่สุด รอยละ95.60  และ
ภารกจิทีป่ฏิบตักิารวางแผนนอยทีสุ่ดไดแก บคุลากรมสีวนรวมวางแผนใหครทูกุคนสามารถดาํเนนิการ
แนะแนวผูเรียนดานอาชีพและครูประเมินผลการเรียนรู เพื่อสงเสริมความเปนเลิศเฉพาะดานแก
ผูเรียนเปนรายบุคคล รอยละ66.70

ตาราง 21  ปญหาการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในโครงการ
               นํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี
                 ( n = 45 )

ปญหาการวางแผนการบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน รอยละ
1   ส่ืออุปกรณของโรงเรยีนทีจ่ะชวยเกือ้หนนุการจดักจิกรรมพฒันาผูเรียนไมเพยีงพอ 13 28.9
2   บคุลากรสวนใหญมคีวามไมชัดเจนในกระบวนการจดักจิกรรมพฒันาผูเรยีน 9 20.2
3   บคุลากรสวนใหญมคีวามไมชัดเจนในแนวทางการวดัผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเรยีน 6 13.3
4   บคุลากรประจาํกลุมสนใจทีม่คีวามถนดั ความชาํนาญไมเพยีงพอ 5 11.1
5  นกัเรยีนใหความสนใจกจิกรรมพฒันาผูเรยีนทีเ่ปดสอนใหไมเทากนั  ทาํใหบาง
     กลุมทีม่จีาํนวนผูเรยีนสนใจมากมปีญหาดแูลไมทัว่ถึง

4  8.9

6   การวางแผนมรีะยะกระชัน้ชดิ  ทาํใหผลทีเ่กดิไมคอยเปนไปตามเปาหมาย 3  6.7
7   การอบรมวทิยากรชีแ้จงความรูยงัไมคอยกระจางชดัเจน 3  6.7
8   เว ลาไมเพยีงพอ  ทาํใหการดาํเนนิการกจิกรรมตลอดปการศกึษาไมตอเนือ่ง 2  4.4

                  จากตาราง21  พบวา ปญหาในการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่มี
เหมือนกันเปนสวนใหญ  คือ  ส่ืออุปกรณของโรงเรียนที่จะชวยเกื้อหนุนการจัดกิจกรรม
พฒันาผูเรยีนไมเพยีงพอบคุลากรสวนใหญมคีวามไมชดัเจนในกระบวนการจดักจิกรรมพฒันาผูเรียน
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ตาราง 22  สภาพการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
                ของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่นํารอง
                 ปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

สภาพการวางแผนสงเสริมและสนับสนุน จํานวน รอยละ
1     มกีารจดัระดมความชวยเหลือจากชมุชนในดานทรพัยากรไดแก วสัดอุุปกรณ คน
       สถานประกอบการเพือ่ใชในการจดักจิกรรม การเรยีนรูและกจิกรรม พฒันาผูเรียน

190 52.8

2   มีโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรูดวยการตั้งศูนยวิทยาการ 165 45.8
3   มีการพัฒนา แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 319 88.6
4   มีโครงการสนับสนุนใหครูผลิตและพัฒนาสื่อสงเสริมการเรียนรู 293 81.4
5   มีโครงการสงเสริมใหบุคลากรวางแผนวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 298 82.8
6   มีการกํากับ ตรวจสอบการดําเนินโครงการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 220 61.1

                  จากตาราง 22  พบวา โรงเรียนสวนใหญมีสภาพการปฏิบัติภารกิจในวางแผนสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียนมากที่สุด (รอยละ 88.6)  และภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก มีโครงการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนรูดวยการจัดตั้งศูนยวิทยาการ (รอยละ 45.8)
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ตาราง 23  ปญหาการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาของ
                โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูป
                 การศึกษาชลบุรี ( n = 45 )

ปญหาการวางแผนสงเสริมและสนับสนุน จํานวน รอยละ
1     หนวยงานตนสงักดัยงัใหการสงเสรมิสนบัสนนุไมเพยีงพอ 11 24.4
2     บคุลากรยงัไมเขาใจการจดักจิกรรมอยางแทจริง ผลสัมฤทธิไ์มเปนตามคาดหวงั    8 17.8
3     แหลงเรยีนรูมนีอย เพราะขาดการจดัทาํสารสนเทศของโรงเรยีน 8 17.8
4    โครงการพฒันาสือ่ยงัไมประสบความสาํเรจ็ เพราะขาดทนุทรพัยในการสนบัสนนุ 7 15.6
5     ครูยงับรหิารเวลาไมเปน การสงเสรมิการใชแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีนไม
      ประสบความสาํเรจ็

6 13.3

6    วสัดอุุปกรณไมเพยีงพอ 2  4.4
7    ขาดการแนะนาํบคุลากรสนบัสนนุจากองคกรอืน่ 2  4.4
8    ฐานะความพรอมของผูปกครองไมเอือ้ตอการสงเสรมิและสนบัสนนุ 1  2.2

                  จาก ตาราง 23   พบวา  ปญหาการดําเนินการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนที่มีเหมือนกันเปนสวนใหญ  คือ หนวยงานตนสังกัด
ยังใหการสงเสริมสนับสนุนไมเพียงพอ   บุคลากรยังไมเขาใจการจัดกิจกรรมอยางแทจริง
ผลสัมฤทธ์ิไมเปนตามคาดหวังโครงการพัฒนาสื่อยังไมประสบความสําเร็จเพราะขาดทุนทรัพยใน
การสนับสนุน  ครูยังบริหารเวลาไมเปน การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนไม
ประสบความสําเร็จแหลงเรียนรูมีนอย
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ภารกิจที่ 4  สภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 24  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยการประกันคุณภาพภายใน  ของโรงเรียนใน
                 โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษา
                  ชลบุรี  ( n = 45 )

สภาพการดําเนินการบริหารดวยการประกันคุณภาพภายใน จํานวน รอยละ
1   มกีารจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 41 91.1
2   มกีารพฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาเปน   ทศิทาง
     การจดัการศกึษา

42 93.3

3   มกีารดาํเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 44 97.8
4   มกีารแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา 44 97.8
5   มกีารกาํหนดมาตรฐานของหนวยงานยอยในสถานศกึษาเปนทศิทาง
      การปฏบิตังิาน

41 91.1

6   มกีารตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาอยางตอเนือ่งและเปนระบบ 37 82.2
7   มกีารรายงาประเมนิตนเองในการปฏบิตังิานของแตละหนวยงาน 35 77.8
8   มกีารรายงานคณุภาพการศกึษาประจาํปตอหนวยงานตนสงักดัและสาธารณะ 37 82.2
9   มกีารรายงานพฒันาการเรยีนรูของผูเรียนใหผูปกครองทราบอยางตอเนือ่ง 39 86.7
10 มกีารวจิยัสถานศกึษาและใชผลการวจิยัเพือ่การพฒันา 31 68.9

                  จาก ตาราง 24  พบวา  โรงเรยีนสวนใหญมสีภาพการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูรสถานศกึษา
ดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาและมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(รอยละ97.8)  ภาร
กจิทีป่ฏิบตัเิปนสวนนอยไดแก การวจิยัสถานศกึษาและใชผลการวจิยัเพือ่การพฒันา ( รอยละ 68.80)
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ตาราง 25  ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ
                 ของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตพื้นที่ปฎิรูป
                  การศึกษาชลบุรี ( n=45)

ปญหาการดําเนินการบริหารดวยการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน รอยละ
1  ขาดงบประมาณการอบรมใหความรูแกบุคลากรในเรื่องการประเมิน
     คุณภาพภายใน

7 15.6

2   บุคลากรไมเขาใจถึงประโยชนของระบบการประเมินคุณภาพภายใน
     ขาดความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน

7 15.6

3   บุคลากรยังไมความเขาใจในการตั้งเกณฑชี้วัดในการประเมินคุณภาพและ
    ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของหนวยงานที่สังกัด

7 15.6

4   ศักยภาพของโรงเรียนโดยรวมที่จะเอื้อตอการบริหารจัดการยังไมดีพอ
     โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการจัดทําเอกสาร และพัฒนาสิ่งแวดลอม

6 13.3

5   ศักยภาพสวนบุคคลของบุคลากรไมเทาเทียมกัน ไมมั่นใจในการปฏิบัติ
     งานของครู/บุคลากร

5 11.1

6    บุคลากรในโรงเรียนขาดประสบการณ และความพรอม 3  6.7
7    ผูปกครองสวนใหญยากจนไมสามารถชวยเหลือสนับสนุนดานสื่อ วัสดุ
      และอุปกรณ

3  6.7

8    ชุมชนใหการชวยเหลือและมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษานอย 2  4.4
9    การวิจัยยังไมมีการดําเนินการเพื่อนําขอมูลไปใชพัฒนาตอไป 2  4.4
10  ครูและผูบริหารมีภาระงานมาก 1  2.2
11  การจัดเก็บเอกสารยังไมเปนระเบียบเทาที่ควร 1  2.2
12  บุคลากรมีการโยกยายโรงเรียนทําใหขาดความตอเนื่อง 1  2.2

                  จาก ตาราง 25  พบวา  ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูป
การศึกษาชลบุรี ที่มีเหมือนกันสวนใหญ  คือ  ขาดงบประมาณการอบรมใหความรูแกบุคลากรใน
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เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน   บุคลากรไมเขาใจถึงประโยชนของระบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ขาดความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน  บุคลากรยังไมความเขาใจในการตั้งเกณฑชี้วัด
คุณภาพและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของหนวยงานที่สังกัด ศักยภาพของโรงเรียนโดยรวม
ที่จะเอื้อตอการบริหารจัดการยังไมดีพอโดยเฉพาะงบประมาณในการจัดทําเอกสาร และพัฒนา
ส่ิงแวดลอม

ตาราง 26  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนใน
                โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
                 ชลบุรี  ( n=45)

สภาพการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1   มีการนํากระบวนการบริหารคุณภาพทั้งองคกร(PDCA) มาใชใน
     การทํางานเพื่อให เกิดประสิทธิภาพ

35 77.8

2   มีการใชหลักการบริหารจัดการแบบรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมตัดสินใจ
     รวมรับผิดชอบ

45 100.0

3   ใชหลักการบริหารตนเอง โดยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบกําหนด ไว
     ชัดเจนทุกฝายเขาใจตรงกันและ สงเสริมการเปนผูนํา

36 80.0

4    ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานของรัฐและเอกชน มีสวนรวมจัด
      การศึกษากับทางโรงเรียน

40 88.9

5   มีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ
     การบริหาร บุคคล และการบริหารทั่วไป

22 48.9

                  จากตาราง 26 พบวา โรงเรยีนสวนใหญมสีภาพการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูรสถานศกึษา
ดวยระบบบริหารคุณภาพ โดยใชหลักการบริหารจัดการแบบรวมคิด  รวมปฏิบัติ  รวมตัดสินใจและ
รวมรับผิดชอบ (รอยละ 100.0)  แตที่มีการปฏิบัตินอย คือ  อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาทั้ง
ในดานวิชาการงบประมาณ การบริหาร บุคคล และการบริหารทั่วไป (รอยละ48.9)
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ตาราง 27  ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนใน
               โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่ป ฏิรูปการศึกษา
               ชลบุรี ( n=45 )

ปญหาการดําเนินการบริหารดวยระบบบริหารคุณภาพ จํานวน รอยละ
1  กรมวชิาการไมไดใหการดแูล ตดิตามการบรหิารจดัการหลักสตูรอยางใกลชิด 11 24.4
2  การบริหารจัดการของโรงเรียนยังไมเปนอิสระที่จะดําเนินการเอง 10 22.2
3  ขาดความรูความเขาใจในสวนของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 8 17.8
4  ทรัพยากรทางการศกึษาของโรงเรยีนทีจ่ะชวยเกือ้หนนุการบรหิารไมเพยีงพอ 6 13.3
5  ความชัดเจนและความสนใจของชุมชนไมมากเทาที่ควร 5 11.1
6  ครูไมเขาใจระบบการบริหาร ที่ตองใชวงจรคุณภาพ  ทําใหระบบ
    การบริหารจัดการไมประสบผลเทาที่ควร

3  6.7

7  ศักยภาพของบุคลากรไมเทาเทียมกัน 1  2.2
8  ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญนอย 1  2.2

                  จากตาราง 27 พบวา ปญหาการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยระบบบริหาร
คุณภาพของโรงเรียนมีที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  คือ  กรมวิชาการไมไดใหการดูแล ติดตาม การ
บริหารหลักสูตรอยางใกลชิด  การบริหารของโรงเรียนยังไมเปนอิสระที่จะดําเนินการเอง  ขาดความ
รูความเขาใจในสวนของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ที่จะชวยเกื้อหนุนการบริหารไมเพียงพอ  ความชัดเจนและความสนใจของชุมชนไมมากเทาที่ควร
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ภารกิจที่ 5 การนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผล

ตาราง 28   สภาพการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลของโรงเรียนในโครงการนํารอง
                การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารอ งปฎิรูปการศึกษาชลบุรี
               ( n=45 )

สภาพการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล จํานวน รอยละ
1  มีคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาใหการนิเทศ    ติดตาม และ
    ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของบุคลากรครูใหเปนไปอยาง
     เปนระบบ

40 88.9

2   มีแผนงาน/โครงการนิเทศ ติดตาม กํากับในสถานศึกษาใหเปนไปตาม
     เจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37 82.2

3    มีการกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ซ่ึงจัดทําโดยผูบริหาร
     รวมกับคณะครู

34 75.6

4.   มีเครื่องมือการนิเทศและกระบวนการนิเทศที่หลากหลาย 36 80.0
5   มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามใหคําแนะนํากระบวนการจัดการ 38 84.4
6    มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายในการจัด กิจกรรมใหแก
      ผูเรียนอยางตอเนื่องตาม แผนท่ีกําหนด

40 88.9

7   มีการใชผลการนิเทศในการ ติดตามและประเมินผลในการปรับปรุง
      แกไขการปฏิบัติงาน

37 82.2

8    มีการรวบรวม วิเคราะห สรุปและรายงานผลอยางเปนขั้นตอน 35 77.8

                  จาก ตาราง 28 พบวา  โรงเรียนสวนใหญมีสภาพการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาใหการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใชหลักสูตรสถานศึกษาของบุคลากรครูใหเปนไปอยางเปนระบบและมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ใหครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียนอยางตอเนื่องตาม แผนที่กําหนด 
(รอยละ 88.90) มีการปฏิบัติภารกิจนอย ดานการรวบรวม วิเคราะห สรุปและรายงานผลอยางเปน
ขั้นตอน(รายงานตามระดับ/ฝาย) (รอยละ 77.8)
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ตาราง 29  ปญหาการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
                 สถานศกึษาของโรงเรยีนในโครงการนาํรองการใชหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ที่
                   นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี( n=45)

ปญหาการการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผล จํานวน รอยละ
1   การนิเทศ ไมสม่ําเสมอขาดความตอเนื่อง 13 28.9
2   การรวบรวมขอมูลยังไมดีพอ 11 24.4
3   การวิเคราะหและการนําผลไปปรับปรุงแกไขยังไมดีเทาที่ควร 10 22.2
4  ไมมีการประชุมชี้แจงกระบวนการนิเทศใหแกบุคลากร 8 17.8
5  บุคลากรยังขาดการแนะนํา ซ่ึงกันและกัน ประสานประโยชนรวมกัน 8 17.8
6  การยอมรับนับถือในหมูเพื่อนครูดวยกันเมื่อนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
    ยังไมดี

6 13.3

7  ครูไมมีเวลานิเทศและติดตามผลซึ่งกันและกัน เพราะมีงานประจํามาก 6 13.3
8  ผูใหการนิเทศมีความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศ กํากับ ติดตามนอย 5 11.1

                  จาก ตาราง 29   พบวา  ปญหาการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรสถานของโรงเรียนที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  คือการนิเทศไมสม่ําเสมอขาดความ
ตอเนื่อง   การรวบรวมขอมูลยังไมดีพอ  การวิเคราะหและการนําผลไปปรับปรุงแกไขยังไมดีเทาที่
ควร ไมมีการประชุมชี้แจงกระบวนการนิเทศใหแกบุคลากร บุคลากรยังขาดการแนะนําและ
ประสานประโยชนรวมกันซึ่งกันและกัน การยอมรับนับถือในหมูเพื่อนครูดวยกันเมื่อนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนยังไมดี  ครูไมมีเวลานิเทศและติดตามผล  ซ่ึงกันและกันเพราะมีงานประจํามาก ผูให
การนิเทศมีความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศ กํากับ ติดตามนอย
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ภารกิจที่ 6  สภาพสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 30  สภาพการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียน
                  ในโครงการนาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ทีน่าํรองปฏิรูปการศกึษา
                 ชลบุรี( n=45)

สภาพการดําเนินการสรุปผลการดําเนินการบริหาร จํานวน รอยละ
1 มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 39 86.7
2 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาทุกหนวยงานในสถานศึกษา 40 88.9
3 มีการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตร 38 84.4
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา 38 84.4
5 มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดวิเคราะหผลการ
   ดําเนินงานและเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยาง ตอเนื่อง

37 82.2

                  จาก ตาราง 30  พบวา  โรงเรียนสวนใหญมีสภาพการดําเนินการสรุปผลการดําเนินการ
บรหิารและการจดัการหลักสตูรของโรงเรยีน ในโครงการนาํรองการใชหลักสูตรการศกึษา   เขตพืน้ที่
ปฏิรูปการศกึษาชลบรีุ โดยมีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาทกุหนวยงานในสถานศกึษา
(รอยละ88.9)  และมีการปฏิบัติภารกิจนอย  ไดแก  การเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาได
วเิคราะหผลการดาํเนนิงานและเสนอแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาหลกัสูตรอยางตอเนือ่ง (รอยละ 82.2)
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ตาราง 31  ปญหาการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
               โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
               ชลบุรี ( n=45)

ปญหาการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  ขาดความเขาใจในแนวทางการดําเนินการสรุปผลอยางเปนระบบ 13 28.9
2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมมีเวลาตอการดําเนินการติดตาม
    ตรวจสอบอยางตอเนื่อง

11 24.4

3  ครูไมรับระบบใหมที่ตองทํางานไป สรุปไป ทําใหระบบบริหารจัดการไม
    ประสบผลดีเทาที่ควร

10 22.2

4  ยังไมเขาใจการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหไมสามารถสรุป
    ผลการดําเนินการได

6 13.3

5  ขาดความเขาใจอันดีของผูปกครอง/ชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหาร
     หลักสูตรทําใหไมไดติดตามการสรุปผลการดําเนินการ

5 11.1

6  การรวบรวมยังไมเปนระบบเทาที่ควร ทําใหยากแกการนํามาสรุปผล 5 11.1
7  ยังไมมีการสรุปผล เพราะไมมีการรวบรวมขอมูลเปนระยะอยางตอเนื่อง 1  2.2

                  จากตาราง 31  พบวา  ปญหาการดําเนินการการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่เหมือนกันเปนสวนใหญ   คือ  ขาดความเขาใจในแนวทางการดําเนินการ
สรุปผลอยางเปนระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีเวลาตอการดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบอยางตอเนือ่งครไูมรับระบบใหมทีต่องทาํงานไปสรปุไป ทาํใหระบบบรหิารไมประสบผล
ดีเทาที่ควร  ยังไมเขาใจการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหไมสามารถสรุปผลการดําเนิน
การได  ขาดความเขาใจอันดีของผูปกครอง/ชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรทําให
ไมไดติดตามการสรุปผลการดําเนินการ  การรวบรวมยังไมเปนระบบเทาที่ควร ทําใหยากแกการนํา
มาสรุปผล
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ภารกิจที่ 7  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

ตาราง 32   สภาพการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
                 โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
                  ชลบุรี( n=45)

สภาพการดําเนินการการปรับปรุงและพัฒนา จํานวน รอยละ
1  มีการนําผลการติดตามและรายงานผลการประเมินไปใชในการวางแผน
     ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

43 95.6

2  มีการวางรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 43 95.6
3  มีการผดุงคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของรงเรียนดวยการ
   ขอรับการประเมินคุณภาพโดยองคกรภายนอกเพื่อยืนยันศักยภาพการจัด
    การศึกษา

34 75.6

4  ชุมชนใหความเชื่อมั่นในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 37 82.2
5  ชุมชนใหการสนับสนุนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาทั้งดานการระดม
    ทุน  แหลงความรู  แรงงาน

31 68.9

                  จาก ตาราง 32  โรงเรียนสวนใหญมสีภาพการดาํเนนิการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการนําผลการติดตามและรายงานผลการประเมินไปใชในการวาง
แผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีการวางรูปแบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (รอยละ 95.6)   สวนภารกิจที่ปฏิบัตินอยไดแก 
ชุมชนใหการสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทั้งดาน การระดมทุนแหลงความรู 
แรงงาน (รอยละ 68.9)
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ตาราง 33  ปญหาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
                 โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
                  ชลบุรี( n=45)

ปญหาการดําเนินการการปรับปรุงและพัฒนา จํานวน รอยละ
1 ยังไมไดปรับปรุง เพราะยังไมขาดความเขาใจในดําเนินการสรุปผล 12 26.7
2 งานมาก ครูนอย ทําใหครูรับหนาที่มากเกินไปไมมีเวลาทํางาน 11 24.4
3 ไมมีผูชํานาญการมาคอยดูแลชวยเหลือใหคําแนะนําในการดําเนินการ 11 24.4
4 ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญในการรับผิดชอบในดานนี้โดยเฉพาะ 10 22.2
5  การพัฒนาเปนไปอยางไมมั่นใจวาจะทําไดถูกตอง 10 22.2

                  จาก ตาราง 33  พบวา  ปญหาการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีเหมือนกัน  คือ  ยังไมไดปรับปรุงเพราะยังไมขาดความเขาใจ
ในดาํเนนิการสรปุผล  งานมากครนูอยทาํใหครูรับหนาทีม่ากเกนิไปไมมเีวลาทาํงาน  ไมมผูีชํานาญการ
มาคอยดแูลชวยเหลือใหคาํแนะนาํในการดาํเนนิการ  ขาดบคุลากรทีม่คีวามชาํนาญในการรบัผิดชอบใน
ดานนี้โดยเฉพาะการพัฒนาเปนไปอยางไมมั่นใจวาจะทําไดถูกตอง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

115

สวนท่ี 2  การศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
               ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

ภารกิจที่ 1  แนวทางการเตรียมความพรอม

ตาราง 34    แนวทางการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
                 โครงการนาํรองการใชหลักสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตพืน้ทีป่ฎรูิปการศกึษาชลบรีุ( n=45)

แนวทางการเตรียมความพรอม จํานวน รอยละ
1  ควรมกีารเตรยีมความพรอมบคุลากรในสถานศกึษามากกวา 3 คร้ัง เพือ่ความชดัเจน
     และกระตุนใหเกดิความเปลีย่นแปลงตามแนวทางปฏรูิปการศกึษา

17 37.8

2   สงบคุลากรเขารับการอบรมอยางตอเนือ่งและขยายผลใหความรูโดยเทาเทยีมกนั 15 33.3
3   สงบคุลากรไปดงูานในโรงเรยีนนาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 14 31.1
4   ศกึษาสภาพของชมุชนทีต่ัง้ของโรงเรยีน และจดัทาํทะเบยีนสารสนเทศแหลงเรยีนรู
     เพือ่ประโยชนตอการวางแผนจดักจิกรรมการเรยีนรูใหแกผูเรียน

10 22.2

5   จดัประชมุ สัมมนาคณะกรรมการสถานศกึษา เพือ่รวมกนักาํหนดวสัิยทศัน
     คณุลักษณะอนัพงึประสงคของนกัเรยีนใหสอดคลองกบัความตองการของชมุชน

9 20.2

6   เชญิวทิยากร ทีม่คีวามรูมาใหขอแนะนาํในการวางแผนเตรยีมความพรอมให
     ครอบคลมุทกุดาน

7 15.6

7   หาแนวรวม โดยรวมกบักลุมโรงเรียนทีอ่ยูใกลเคยีงอนั เพือ่เปนเครอืขายในการ
     พฒันา และแลกเปลีย่นประสบการณ

5 11.1

8   ควรนาํคณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรยีนไปศกึษาดงูานในโรงเรยีนทีป่ระสบ
     ความสาํเรจ็เพือ่ใหเกดิวสัิยทศันในการมสีวนรวมพฒันาโรงเรยีน

5 11.1

9   ประชาสมัพนัธใหผูปกครอง ชมุชนรับทราบการพฒันาหลักสตูรสถานศกึษา 5 11.1
10 จดัการอบรมบคุลากรครเูสรมิสรางความเขมแขง็ในการประกอบวชิาชพี เพือ่ให
     เกดิความมุงมัน่ในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูอยางแทจริง

3  6.7
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                  จากตาราง 34  พบวา  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ใหขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอมในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาไดแก  ควรมีการเตรียมความพรอมบุคลากรในสถานศึกษามากกวา 3 
คร้ัง เพื่อความชัดเจนและกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปการศึกษา  สงบุคลากรเขา
รับการอบรมอยางตอเนื่องและขยายผลใหความรูโดยเทาเทียมกัน สงบคุลากรไปดูงานในโรงเรียน
นํารองการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ  ศึกษาสภาพของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน 
และจัดทําทะเบียนสารสนเทศแหลงเรียนรูเพื่อประโยชนตอการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแก
ผูเรียน   จัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน  คุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  เชิญวิทยากรที่มีความรูมาใหการ
แนะนาํในการวางแผนเตรยีมความพรอมใหครอบคลมุทกุดาน หาแนวรวมโดยรวมกบักลุมโรงเรียน
ที่อยูใกลเคียงอัน เพื่อเปนเครือขายในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ ควรนําคณะ
กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหเกิด
วิสัยทัศนในการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน  ประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชนรับทราบการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  จัดการอบรมบุคลากรครูเสริมสรางความเขมแข็งในการประกอบวิชาชีพ เพื่อ
ใหเกิด ความมุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง

ภารกิจที่ 2 แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 35  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตร
                การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาจังหวัดชลบุรี( n=45)

แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1   สรางเครือขายแบบกลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการเชื่อมโยง   
     ถายโอน  แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน

14 31.1

2  ใชกระบวนการแบบมสีวนรวมในการระดมความคดิของบคุลากรในโรงเรยีน
      เพือ่ใหการจดัทาํหลักสูตรครอบคลมุทกุดาน  โดยเฉพาะความเปนทองถ่ิน

13 28.9

3   เชญิวทิยากรทีม่คีวามชาํนาญในการจดัทาํหลักสตูรสถานศกึษามาชีน้าํในเปน
     ไปในทศิทางเดยีวกนั

12 26.7
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ตาราง 35 (ตอ)  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใช
                         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาจังหวัดชลบุรี( n=45)

แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
4   ครูที่ไดรับการอบรมมาขยายผลใหบุคลากรมีความเขาใจในการจัดทํา
     หลักสูตรอยางเทาเทียมกันเพื่อเปนกําลังในการจัดทําหลักสูตร

10 22.2

5  บุคลากรไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ในการจัดทํา
     หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนตัวอยางแกครูในโรงเรียน

10 22.2

6  ในการกําหนดเวลาการสอนควรไดมีการระดมความคิดเห็นจาก
    บุคลากรครูผูสอนเพื่อใหมีเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

8 17.8

7   เนื่องจากขั้นตอนของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีเรื่องสําคัญหลักๆ
    จึงควรมีการอบรมแตละเร่ืองใหเกิดความเขาใจและมีความกระจางชัด
    เมื่อนําไปปฏิบัติ

7 15.6

8  จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทําหลักสูตร โดยการขอสนับสนุนจาก
    องคกรสวนทองถ่ิน

5 11.1

9  ขอสนับสนุนผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดทําหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา
    ระดับอุดมศึกษาของรัฐในการใหความรูความเขาใจ

5 11.1

                  จาก ตาราง 35  พบวาโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรีไดให ขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ไดแก   การสรางเครือขายแบบกลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียง   เพื่อการเชื่อมโยง    ถายโอน
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ใชกระบวนการแบบมีสวนรวมในการระดมความคิดของ
บุคลากรในโรงเรียน  เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะความเปนทองถ่ิน  
เชิญวิทยากรที่มีความชํานาญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาชี้นําให เปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ครูที่ไดรับการอบรมมาขยายผลใหบุคลากรมีความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรอยางเทาเทียมกัน
เพื่อเปนกําลังในการจัดทําหลักสูตร  บุคลากรไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนตัวอยางแกครูในโรงเรียนในการกําหนดเวลาการสอนควรไดมี
การระดมความคิดเห็นจากบุคลากรครูผูสอน  เพื่อใหมีเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เนื่องจากขั้นตอนของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีเร่ืองสําคัญหลักๆ จึงควรมีการอบรมแตละ
เร่ืองใหเกิดความเขาใจและมีความกระจางชัดเมื่อนําไปปฏิบัติจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทํา
หลักสูตร โดยการขอสนับสนุนจากองคกรสวนทองถ่ิน  ขอสนับสนุนผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดทํา
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในการใหความรูความเขาใจ

ภารกิจที่ 3  แนวทางการวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 36   แนวทางการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนในโครงการ
                นาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ ( n=45)

แนวทางการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน รอยละ
1  เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัด
    กิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

15 33.3

2 โรงเรยีนสงครเูขารบัการอบรมวธีิการ เทคนคิการสอนอยางหลากหลายตอเนือ่ง 11 24.4
3  จัดอบรมภายในโรงเรียนโดยครูที่สงเขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการ
    เทคนิคการสอนอยางหลากหลายตอเนื่อง

10 22.2

4  จัดกิจกรรมนิเทศ ใหความรูแกครูในการวางแผนการเรียนรูอยางใกลชิด
     เปนกลุมแบบคูสัญญา

10 22.2

5  การแกปญหาการสอนควรแกปญหาในดานอื่นๆควบคูกันไปดวยทั้ง
     กระบวนการ

9 20.2

6   ปรับเวลาใหสามารถยืดหยุนไดเพื่อใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
     การเรียน รู ดวยการระดมความคิดจากครูผูสอน

7 15.6

7   สรางความเขาใจและรณรงคในการปรับวิสัยทัศนของครูใหเกิดแนวรวม
    ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

6 13.3
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ตาราง 36 (ตอ)  แนวทางการวางแผนการบรหิารการจดักจิกรรมการเรยีนรูของโรงเรยีนในโครงการนาํรอง
                        การใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ ( n=45)

แนวทางการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน รอยละ
8   ประชุม สัมมนา บุคลากรเนนย้ําเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
     แหงชาติ พ.ศ. 2542

5 11.1

9   เนนกระบวนการทาํงานเปนกลุม ระดมความคดิและแลกเปลีย่นประสบการณ 3  6.7
10 ตองมีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 3  6.7
11 นําผลการติดตาม มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาการวางแผนอยางตอเนื่อง 3  6.7
12 จัดการอบรมเปนสวนๆเพื่อความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ เชน
      กระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู   การวดัและประเมนิตามสภาพจรงิ    เปนตน

3  6.7

                  ตาราง 35  พบวา  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขต
พื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการวางแผนการบริหาร
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  คือ  การเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสงครูเขา
รับการอบรมวิธีการ เทคนิคการสอนอยางหลากหลายตอเนื่องจัด  อบรมภายในโรงเรียนโดยครูที่สง
เขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการ  เทคนิคการสอนอยางหลากหลายตอเนื่องจัดกิจกรรมนิเทศ ให
ความรูแกครูในการวางแผนการเรียนรูอยางใกลชิดเปนกลุมแบบคูสัญญา การแกปญหาการสอน
ควรแกปญหาในดานอื่นๆควบคูกันไปดวยท้ังกระบวนการปรับเวลาใหสามารถยืดหยุนไดเพื่อให
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดวยการระดมความคิดจากครูผูสอนสรางความเขาใจและ
รณรงคในการปรับวิสัยทัศนของครูใหเกิดแนวรวมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ  ประชุม สัมมนา บุคลากรเนนย้ําเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542
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ตาราง 37   แนวทางการวางแผนการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในโครงการ
                 นาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ ( n=45)

แนวทางการดําเนินการวางแผนการบริหาร จํานวน รอยละ
1   ปรับเวลาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเรียนใหตรงกนัเปนชวงชัน้ เพือ่ให สามารถ
      เปดกจิกรรมใหผูเรยีนไดเลือกความความถนดั ความสนใจอยาง หลากหลาย

16 35.6

2   วางแผนจดัทาํโครงการ1 โรงเรยีนหลากหลายผลติภณัฑ สงเสรมิอาชพี เนนความ
      เปนทองถ่ิน

15 33.3

3    สรรหา ภมูปิญญาทองถ่ินมาเปนวทิยากรเสรมิในกจิกรรมทีน่กัเรยีนสนใจ มากๆ 13 28.9
4   ในกรณมีผูีเลือกกจิกรรมมาก  ๆหาครอูาสาสมคัรเปนผูชวย แบบสอนนาํสอนตาม 11 24.4
5    สรางเปนหลักสูตรกจิกรรมพฒันาผูเรยีนเฉพาะของโรงเรยีน 10 22.2
6   กาํหนดเปนมาตรการในการพฒันาคณุลักษณะทีพ่งึประสงคเพือ่ใหบคุลากรมี
     ทศิทางในการดาํเนนิการแบบเดยีวกนั

9 20.2

7   สนบัสนนุงบประมาณในสวนกจิกรรมพฒันาผูเรยีนทีต่องใชทนุทรพัยในการ
     ดาํเนนิการในรปูแบบของกองทนุกูยมืเพือ่การหารายไดระหวางเรยีน

7 15.6

8  จดัทาํคูมอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูในกจิกรรมพฒันาผูเรยีน เปนแนวทางปฏบิตัิ 5 11.1

                  จาก ตาราง 37  พบวา  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี  ใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการวางแผนการบริหาร
การจดักจิกรรมพฒันาผูเรยีนทีเ่หมอืนกนัเปนสวนใหญ  คอื ปรบัเวลาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเรียน
ใหตรงกันเปนชวงชั้น  เพื่อใหสามารถเปดกิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกความความถนัด ความสนใจ
อยางหลากหลาย  วางแผนจัดทําโครงการหนึ่งโรงเรียนหลากหลายผลิตภัณฑ สงเสริมอาชีพ เนน
ความเปนทองถ่ิน สรรหา ภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรเสริมในกิจกรรมที่นักเรียนสนใจมากๆ  
ในกรณมีผูีเลือกกจิกรรมมากๆ หาครอูาสาสมคัรเปนผูชวยแบบสอนนาํสอนตาม  สรางเปนหลักสตูร
กจิกรรมพฒันาผูเรยีนเฉพาะของโรงเรยีนกาํหนดเปนมาตรการในการพฒันาคณุลักษณะทีพ่งึประสงค
เพื่อใหบุคลากรมีทิศทางในการดําเนินการแบบเดียวกัน สนับสนุนงบประมาณการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ตองใชทุนทรัพยในการ   ดําเนินการในรูปของกองทุนกูยืมเพื่อการหารายไดระหวาง
เรยีนจดัทาํคูมอืในการจดักจิกรรมการเรยีนรูในกจิกรรมพฒันาผูเรยีน เพือ่ใหเปนแนวทางปฏบิตัริวมกนั
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ตาราง 38   แนวทางการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
                 ของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตพื้นที่นํารอง
                 ปฎิรูปการศึกษาชลบุรี( n=45)

แนวทางการวางแผนสงเสริมและสนับสนุน จํานวน รอยละ
1  จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน สําหรับครูที่ไมไดรับการ
     อบรมมา กอนเพื่อใหเขาใจอยางทั่วถึงกัน

14 31.1

2  ใชกระบวนการบริหารคุณภาพแบบครบวงจรมาบริหารโครงการสงเสริม
     สนับสนุนการจัดกิจกรรมในทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความผิดพลาด

12 26.7

 3  พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมแบบรวมรับรู รวมคิด รวมทํา โดยองคกร
     ชุมชนและผูปกครองใหมากยิ่งขึ้น

10 22.2

4   สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนใหมากที่สุด 10 22.2
5   เชิญวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษามาใหความรุในโรงเรียน 9 20.2
6  จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนตามหมวด/กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
    ไดรับประสบการณตรง      

7 15.6

7  จัดหาอปุกรณ เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 6 13.3
8  พัฒนาหองสมุดใหมีส่ือ อุปกรณในการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 6 13.3
9  จดัหางบประมาณในการสนบัสนนุกจิกรรมการเรยีนรูจากองคกรสวนทองถ่ิน 3  6.7

                  จาก ตาราง 38  พบวา  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการวางแผนสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู   และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของคือ จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู
ภายในโรงเรียน สําหรับครูที่ไมไดรับการอบรมมากอนเพื่อใหเขาใจอยางทั่วถึงกัน  ใชกระบวนการ
บริหารคุณภาพแบบครบวงจรมาบริหารโครงการสงเสริมสนับสนุน   การจัดกิจกรรมในทกุขั้นตอน 
เพื่อปองกันความผิดพลาด  พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมแบบรวมรับรู รวมคิด รวมทํา โดย
องคกรชุมชน  และผูปกครองใหมากยิ่งขึ้น  สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนใหมากที่
สุดเชิญวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษามาใหความรูในโรงเรียน จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนตาม
หมวด/กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหไดรับประสบการณตรง จัดหาอุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน   พฒันาหองสมดุใหมส่ืีอ อุปกรณในการสงเสรมิการเรยีนรูดวยตนเอง
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ภารกิจที่ 4  แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 39  แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ
                 ของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     เขตพื้นที่ปฎิรูป
                 การศึกษาชลบุรี( n=45)

แนวทางการดําเนินการบริหารดวยการประเมินคุณภาพ ภายใน จํานวน รอยละ
1  จดัทาํเอกสาร คูมอื เพือ่ความเขาใจและเหน็ประโยชนการประเมนิคณุภาพภายใน 21 46.7
2  ระดมทรพัยากรเพือ่ใชในการบรหิารจดัการหลักสตูรสถานศกึษา 18 40.0
3  ระดมความคดิในการกาํหนดเกณฑมาตรฐานคณุภาพของหนวยงานทีสั่งกดัและ
   รับผิดชอบใหครอบคลมุ3 ดาน คอื ผูเรียน  กระบวนการ  การบรหิาร

15 33.3

4     ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีไ่ดรับการประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่นาํมาเปน แนวทาง
      ในการพฒันาโรงเรยีน

14 31.1

5     สรางความตระหนกั และความเปนอนัหนึง่อันเดยีวของสถานศกึษา เพือ่ใหเกดิ
       แนวรวมในการพฒันาสถานศกึษาอยางแทจริง

12 26.7

6    จดัหาทีป่รกึษาทีช่าํนาญการประเมนิคณุภาพมาใหคาํชีแ้นะอยางตอเนือ่ง 12 26.7
7    ใหความสาํคญัตอการวจิยัสถาบนั ในทกุระบบงาน เพือ่ใชขอมลูไปพฒันา
       คณุภาพมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน

12 26.7

8    จดัตัง้กลุมบคุลากรทีรั่บผิดชอบการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีนในลกัษณะ
       คณะกรรมการประกนัคณุภาพของโรงเรยีน

10 22.2

9     สรางเครอืขายผูปกครองในการชวยโรงเรียนในการดแูลสอดสองผูเรียนทัง้ดาน
       การเรยีนและพฤตกิรรม

9 20.2

10. ประสานหนวยงานตนสังกดัในการประเมนิคณุภาพเพือ่การประกนัคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนเพือ่ใหผูปกครองเกดิความมัน่ใจแกโรงเรยีน

6 13.3

                  จาก ตาราง 39  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขต
พื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรีใหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยการ
ประเมินคุณภาพภายในที่เหมือนกันเปนสวนใหญ  คือ จัดทําเอกสาร  คูมือ เพื่อความเขาใจและเห็น
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ประโยชนการประเมินคุณภาพภายใน ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดมความคิดในการกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพของหนวยงานที่สังกัดและรับผิดชอบให
ครอบคลุม 3  ดาน คือ  ผูเรียน  กระบวนการ  การบริหาร  ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ไดรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  สรางความตระหนัก และความเปน
อันหนึ่งอันเดียวของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดแนวรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางแทจริง  จัดหาที่
ปรึกษาที่ชํานาญการประเมินคุณภาพมาใหคําชี้แนะอยางตอเนื่องใหความสําคัญตอการวิจัยสถาบัน 
ในทุกระบบงาน เพื่อใชขอมูลไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดตั้งกลุม
บุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพของโรงเรียนในลักษณะคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนสรางเครือขายผูปกครองในการชวยโรงเรียนในการดูแลสอดสองผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและพฤติกรรมประสานหนวยงานตนสังกัดในการประเมินคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อใหผูปกครองเกิดความมั่นใจแกโรงเรียน

ตาราง 40   แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดวยระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนใน
                 โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษา
                 ชลบุรี( n=45)

แนวทางการดําเนินการบริหารดวยระบบบริหารคุณภาพ จํานวน รอยละ
1   กระตุนใหหนวยงานทุกหนวยงานในโรงเรียน มีความสําคัญของกระบวน
     บริหารคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

15 33.3

2   ประชุมสรางความเขาใจกระบวนการบริหารคุณภาพ เพื่อใหเกิดแนวรวม
     ในทางปฏิบัติที่จะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน

11 24.4

3   จัดทําเอกสารใหความรูเร่ืองกระบวนการบริหารและแนวปฏิบัติในทิศทาง
     เดียวกัน

8 17.8

4   สรางวินัยในการทํางานใหแกบุคลากรในโรงเรียน 7 15.6
5   ใชหลักการบริหารงานบุคลากร โดยเฉพาะหลัการสรางขวัญและกําลังใจ
     การบริหารความขัดแยงและ หลักโยนิโสมนัสิการ เพื่อใหบุคลากรมีความ
     เต็มใจในการฏิบัติงาน

4  8.6



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

124

                  จากตาราง 40 โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ ใหขอเสนอแนะแนวทางการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูรสถาน
ศกึษาดวยระบบบรหิารคณุภาพ ทีเ่หมอืนกนัเปนสวนใหญ  คอื  กระตุนใหหนวยงานทกุหนวยงานใน
โรงเรยีน มคีวามสาํคญัของกระบวนบรหิาร  คณุภาพแบบครบวงจร เพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพในการทาํงาน 
ประชุมสรางความเขาใจกระบวนการบริหารคุณภาพ เพื่อใหเกิดแนวรวมในทางปฏิบัติที่จะนําไปสู
ผลสัมฤทธ์ิของงาน  จัดทําเอกสารใหความรูเร่ืองกระบวนการบริหารและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียว
กัน สรางวินัยในการทํางานใหแกบุคลากรในโรงเรียนใชหลักการบริหารงานบุคลากรโดยเฉพาะ
หลักการสรางขวัญและกําลังใจ การบริหารความขัดแยงและ หลักโยนิโสมนสิการ เพื่อใหบุคลากรมี
ความ เต็มใจในการฏิบัติงาน

ภารกิจที่ 5  แนวทางการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผล

ตาราง  41  แนวทางการการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ของโรงเรียนในโครงการนํารอง
                  การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี( n=45)

แนวทางการดําเนินการการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผล จํานวน รอยละ
1  จัดทําเอกสารแนวทางการนิเทศอยางหลากหลายใหเปนแนวปฏิบัติแก
    บุคลากรครู

11 24.4

2  จัดตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานครู 9 20.2
3  ประชุม  สัมมนา ช้ีแจงแนวปฏิบัติการนิเทศ 9 20.2
4  จัดสรรเวลาในการทํางาน โดยใหบุคลากรจัดลําดับและตารางการปฏิบัติ
    งาน  เพื่อลดปญหางาน มากบุคลากรนอย

7 15.6

5  นําบุคลากรไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการนิเทศ 6 13.3
6  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสรางการยอมรับซึ่งกันและกัน 4  8.9
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                  จาก ตาราง 41  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ  ไดใหเสนอแนะแนวทางการดาํเนนิการการนเิทศ กาํกบั ตดิตาม
และประเมินผล ของจัดทําเอกสารแนวทางการนิเทศอยางหลากหลายใหเปนแนวปฏิบัติแกบุคลากร
ครูจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานครูประชุม  สัมมนา ชี้แจงแนวปฏิบัติการ
นิเทศจัดสรรเวลาในการทํางาน โดยใหบุคลากรจัดลําดับและตารางการปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหา
งานมากบุคลากรนอยนําบุคลากรไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการนิเทศ

ภารกิจที่ 6   แนวทางสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตาราง 42  แนวทางสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
                 นํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี

   ( n=45)

แนวทางการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน รอยละ
1  จัดเก็บหลักฐานและการรวบรวมขอมูลในการดําเนินการอยางเปนระบบ 18 40.0
2  กระทําการสรุปผลการดําเนินการเปนระยะ เปนเรื่องๆ งานๆจะทําใหเกิด
    ความสะดวกในการรวบรวมขอมูลเมื่อเมื่อส้ินสุดปการศึกษา

17 37.8

3  จัดหาผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเพื่อการสรุปผลและรายงาน 10 22.2

                  จากตาราง 42  โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพืน้ทีน่าํรองปฎรูิปการศกึษาชลบรีุ ใหขอเสนอแนะแนวทางการดาํเนนิการการสรปุผลการดาํเนนิการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของจัดเก็บหลักฐานและการรวบรวมขอมูลในการดําเนินการ
อยางเปนระบบกระทาํการสรปุผลการดาํเนนิการเปนระยะเปนเรือ่งๆ งานๆจะทาํใหเกดิความสะดวก
ในการรวบรวมขอมูลเมื่อเมื่อส้ินสุดปการศึกษาจัดหาผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเพื่อการ
สรุปผลและรายงาน
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ภารกิจที่ 7 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

ตาราง 43  แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
                นาํรองการใชหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   เขตพืน้ทีน่าํรองปฏิรูปการศกึษาชลบรีุ   ( n=45)

แนวทางการดําเนินการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร จํานวน รอยละ
1  ใหความรูแกบุคลากรมากยิ่งขึ้น เนนใหเห็นประโยชนที่เกิดจากการ
    เปล่ียนแปลง

11 24.4

2  นําบุคลากรไปศึกษาดูงาน  เพื่อใหเห็นตัวอยางและนํามาปรับปรุง 11 24.4
3  พยายามดึงชุมชนใหเขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาอยางแทจริง 8 17.8
4  เนนการวิจัยสถาบัน เพื่อการนําผลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
    บริหารอยางตอเนื่อง         

7 15.6

5  จัดระบบโครงสรางการบริหารใหชัดเจน ไมซับซอน และกําหนดตัวบงชี้
   ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ

6 13.3

6  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ
    หนวยงานที่สังกัด เพื่อการรายงานคุณภาพประจําป และนําขอมูล ไป
    ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารตอไป

3  6.7

                  จาก ตาราง 43   โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ คือ ใหความรูแกบุคลากรมากยิ่งขึ้น เนนให
เหน็ประโยชนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง  นาํบคุลากรไปศกึษาดงูาน  เพือ่ใหเหน็ตวัอยางและนาํมาปรบัปรงุ  
พยายามดึงชุมชนใหเขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาอยางแทจริง เนนการวิจัยสถาบันเพื่อ
การนําผลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารอยางตอเนื่อง จัดระบบโครงสรางการบริหาร
ใหชัดเจน ไมซับซอนและกําหนดตัวบงชี้ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ




