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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาสภาพการใชหลักสูตรสถานของโรงเรียนในโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตามลําดับดังนี้ 

2.1   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ชลบุรี 
2.2   โรงเรียนในฝน 
2.3   หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.3.1  คุณภาพของหลักสูตร 
 2.3.2  ประสิทธิภาพการใชหลักสูตร 
 2.3.3  เอกลักษณที่โดดเดนของหลักสูตร 
2.4   ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
2.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

2.6   สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เดิมคือ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี ไดดําเนินการบริหารงานตามโครงสรางซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยกําหนด
โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี แบงออกเปน 3 เขต ดังนี้ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบานบึง 
และอําเภอหนองใหญ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ประกอบดวย อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม 
อําเภอบอทอง และกิ่งอําเภอเกาะจันทร 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ประกอบดวย อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะสีชัง 
อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
 แตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี จะดําเนินการบริหารจัดการภายใตระเบียบ
สํานักงานเขตพื้นที่รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการฯ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีทั้ง 3 เขตพื้นที่ เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  โดยมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี  มี
อํานาจหนาที่ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1, 2548, หนา 1)   
 1) จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
ความตองการของทองถ่ิน 
 2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
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 6) ประสานงานระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อ่ืนที่จัดรปูแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  
 9) ดําเนินการและประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
 10) ประสาน  สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 178 เขต ใน
เบื้องตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  และมาตรา 34  
วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนด
โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสวนราชการ 6 กลุม กับ 1 หนวย ดังนี้ กลุมอํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบ
ภายใน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการ
บริหารตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย เลือกเฉพาะ โรงเรียนที่อยูใน 
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน  ซ่ึงในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 11 
อําเภอ จึงมีโรงเรียนที่อยูในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน จํานวน 11 โรงเรียน ดังนี้ 
 1.  อําเภอเมือง  ไดแก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 
 2.  อําเภอบานบึง ไดแก โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” 
 3.  อําเภอหนองใหญ ไดแก โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาท 
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 4.  อําเภอพนัสนิคม ไดแก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
 5.  อําเภอพานทอง ไดแก โรงเรียนพานทอง 
 6.  อําเภอบอทอง ไดแก โรงเรียนบอทองวงษจันทร 
 7.  อําเภอเกาะจันทร ไดแก โรงเรียนบานเกาะโพธิ์ 
 8.  อําเภอศรีราชา ไดแก โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ 
 9.  อําเภอบางละมุง ไดแก โรงเรียนบางละมุง 
 10. อําเภอสัตหีบ ไดแก โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 11.  อําเภอเกาะสีชัง ไดแก โรงเรียนจุฑาทิศเทววงษ  
 

2.2  โรงเรียนในฝน 
 
 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน เมื่อ
วันที่ 22  เมษายน  2546  และมอบหมายให กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการพัฒนาแนวคิด
หลักการ โดยมีความเชื่อวา การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพสามารถลด
ชองวางของบุคคลในสังคมได ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพนจากความยากจน 
ซ่ึงเปนความมุงมั่นที่สําคัญของรัฐบาล ที่จะพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
ดานเทคโนโลยี สามารถพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนไทยอยางมีคุณภาพ อันจะเปนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังเด็กไทยทุกดานทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ
และระดมความชวยเหลือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรในการ
ใชเทคโนโลยีโดยมีสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินเปนพี่เล้ียงและสนับสนุนใหโรงเรียนมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง โดยการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งดานบริหารวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณและการบริหารทั่วไปที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได อันจะเปนการพัฒนาโรงเรียนให
เปนโรงเรียนที่ประชาชนใฝฝนอยากใหบุตรหลานได เขาเรียนในโรงเรียนที่ดี  มีคุณภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก,  หนา 21)  โดยวัตถุประสงคของโรงเรียนในฝนนั้นเนนเพื่อกระจาย
โรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานใหทั่วถึงทุกอําเภอ เพื่อใหเด็กและเยาวชนในชนบทไดมีโอกาสเขารับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ อันเปนพื้นฐานใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง ตลอดชีวิต คือ ใหเทาทันโลก 
อนาคตที่จะเกิดขึ้น ทําใหเด็กเติบโตดวยความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยใหเติบโตดวยความพรอมอยางสากล ใหพลังสําคัญในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อน
อนาคตของชาติใหพัฒนาอยางยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี โดยมีภาพความสําเร็จของโรงเรียนใน 5 ดานคือ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 2) 
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 1. นักเรียน มีนิสัยใฝรู รักการอานและการศึกษาคนควา สามารถแสวงหาความรูดวย
ตนเอง เปนคนดีมีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะห มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนําเสนอผลงานไดอยาง
สรางสรรค สืบสานวัฒนธรรมไทย อยางมั่นใจในตนเอง 
 2. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรูอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือรน สนใจใสใจดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็ม
กําลังความสามารถ 
 3. ผูบริหาร เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 
 4. โรงเรียน เปนโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน 
ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู มีเอกลักษณอันโดดเดน เปนตนแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง 
ซ่ึงเกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมสนับสนุน จากผูมีสวนเกี่ยวของ และประชา
สังคม 
 5.  ผูปกครองและชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อถือ มีความรูสึกรวมเปนเจาของ และ
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 21-22) ไดกําหนดแนวคิดในการพัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนในฝน โดยกําหนด นโยบาย วิสัยทัศน ลักษณะของหลักสูตร แนวทางการบริหาร
จัดการ แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนฝน
ไว ดังนี้ 
 นโยบาย   
 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เนนการกระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ฝายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเรงรัดพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุกๆ ดานใหใกลเคียงกัน 
และกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 วิสัยทัศนของโรงเรียนในฝน 
 โรงเรียนในฝนสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และไร
ขีดจํากัด โดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนรวมกัน ระหวางผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 
ดวยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ในการ
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เรียนรูรวมกัน ระหวางนักเรียน ครู อาจารย และชุมชน เปนโรงเรียนที่มุงพัฒนาสูความเปนเลิศทั้ง
ดานวิชาการ และการประกอบอาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสามารถ 
รักการแสวงหา ความรูอยางไมส้ินสุด รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันกับสังคมโลก
ได 
 ลักษณะของโรงเรียนในฝน 
 1. จัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน  ปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน แขงขันไดในระดับสากล ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ 
สามารถพัฒนามาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู ใหเอื้อตอการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนและมีความเปนประชาธิปไตย 
 2.  เปนตัวอยางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับอําเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนํา เปนที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ที่เนนการมี
สวนรวม 
 3.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคลองตัวรวดเร็ว 
ทันสมัย มีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจํานวนเพียงพอ 
 4.  มีความเขมแข็งทางวิชาการ สามารถเปนตนแบบ เปนแหลงเรียนรู ตลอดจนชวยเหลือ
พัฒนาชุมชน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเขมแข็ง 
 5.  มีเครือขายการสนับสนุน มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนแหลงทดลอง 
สาธิต และฝกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
 6.  ส่ือเทคโนโลยีทันสมัย เพียงพอ เปนระบบเครือขายและเอื้อตอการเรียนรูรวมกัน 
 7. เปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ นํานวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนา
โรงเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐานและเหมาะสมตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ลักษณะหลักสูตรของโรงเรียนในฝน 
 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในฝน มีมาตรฐานและสาระการเรียนรูมุงสูความเปน
เลิศ โดยตองมีอิสระในการจัดการเรียนรู ตามศักยภาพของผูเรียน เปดโปรแกรมการเรียนอยาง
หลากหลาย และมีมาตรฐานสูง เชื่อมโยงกับอาชีพในทองถ่ิน เพิ่มพูนทักษะเพื่อประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ เนนใหผูเรียนทุกคนสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได และใชเทคโนโลยีเปน และ
พัฒนาสูความเปนเลิศได เปนตลาดความรูใหแกชุมชน (ชุมชนรวมเรียนรูกับผูเรียนไดตามที่
ตองการ) เปนหลักสูตรที่เรียนไดทั้งนักเรียนและบุคคลทั่วไป เปนหลักสูตรที่สะทอนภูมิปญญา
ทองถ่ิน สงเสริมการศึกษาตอและสรางฐานการเรียนรูสูการประกอบอาชีพของผูเรียน 
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 แนวการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน 
 โรงเรียนใชการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรม
ใหมๆ โดยอาศัยแนวทางการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ สรางบรรยากาศการบริหารที่เปน
เอกภาพ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยวิธีการบริหารแบบทั่วทั้งองคกร บริหารดวยระบบขอมูล 
และมีระบบดูแลนักเรียนที่มีประสิทธภิาพ ระดมทรัพยากร และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
จากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาเครือขายที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนและ
โรงเรียนชั้นนําทุกสังกัดและสถาบันอุดมศึกษา จัดสรรใหมีครูครบทุกสาระหลักสูตรและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ มีระบบการจูงใจ ทั้งนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูสนับสนุนดวยการประกวด
ผลงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง บริหารงบประมาณและทรัพยากรแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมีความเขมแข็ง 
 แนวทางการจัดการเรียนรูโรงเรียนในฝน 
 โรงเรียนตองจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ อยางแทจริง โดยผานระบบการจัดการ
เรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือกระทํา เรียนรูจากสิ่งแวดลอม เรียนรูแบบรวมมือ และเนนการทํางาน
รวมกันเปนทีม รวมเรียนรูรวมกันกับชุมชน หรือสถานประกอบการ เรียนรูอยางหลากหลายและ
บูรณาการ เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการเรียนรู
ผานเครือขาย 
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในฝน 
 เพื่อใหไดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีลักษณะโดดเดนสมกับการเปนโรงเรียนในฝนของ
ทองถ่ินและชุมชน โรงเรียนจะตองดําเนินการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการ
จัดทําหลักสูตรตั้งแตเร่ิมตน โดยใชผลการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียนและความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน ปรับแตงวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนใหสอดรับกับความตองการของ
ชุมชนและสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียนในฝนที่คาดหวัง ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต
การจัดโครงสราง การกําหนดเวลาเรียน โปรแกรมการเรียน จัดรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม แตละ
กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดรับและสงผลถึงเปาหมายที่กําหนดไว 
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทบทวนหนวยการเรียนและแผนการสอน โรงเรียนแหงใดยัง
ไมไดลงมือทําหรือยังทําไมสมบูรณ ก็ตองเรงดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงใหสมบูรณครบถวนทุก
กลุมสาระการเรียนรู ตรวจสอบศักยภาพของผูบริหาร ครูและบุคลากร ผูบริหารตองเปนผูนําทาง
วิชาการ และสามารถกระตุนใหครูผูสอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแบบเดิมๆ ที่เนนการ
บรรยาย เปนการใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ เรียนรูผานเทคโนโลยี สรางและสงเสริมการรวม
คิดรวมเรียนรูระหวางครู นักเรียนและชุมชน บุคลากรฝายสนับสนุนตองเขาใจและเอื้อประโยชนใน
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การใหบริการตางๆ ทบทวนระบบบริหารจัดการและจัดปจจัยเสริมการเรียนรูของนักเรียน กรณีที่
บางสวนยังบกพรองหรือยังไมคลองตัว ตองเรงปรับปรุงเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาอยางรีบดวน 
ตรวจสอบระบบสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน เชน บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตองชัดเจนและสงเสริมการคิดและพัฒนารวมกันอยางเขมแข็ง บทบาทของที่ปรึกษาหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญไว กฎระเบียบตางๆ เอ้ือหรือขัดตอการปฏิบัติงาน หัวใจสําคัญของการ
ปฏิบัติงานคือ ตองลดขั้นตอนการทํางาน และไดผลงานที่มีคุณภาพ แตถูกตองตามกฎหมายและ
โปรงใส ตรวจสอบไดทบทวนการพัฒนาบุคลากร จากแผนพัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนกําหนดไว 
โรงเรียนอาจตองมีการปรับแผนใหม ใหเหมาะสมกับการพัฒนาโรงเรียนไปสูความเปนโรงเรียนใน
ฝน ทบทวนระบบการประเมินผล ในที่นี้หมายรวมถึง การทบทวนระบบการประเมินผลการเรียนที่
ไมเนนแตการทดสอบเนื้อหา หรือความรูความจํา แตตองประเมินจากผลงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เนนกลไกการทํางานดวยระบบคุณภาพ 
  

2.3  หลักสูตรสถานศึกษา 
  
 หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนในฝน มุงเนนผูเรียนใหมีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ สรางทางเลือกและโอกาสใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองไปสูการดํารงชีพอยางมีความสุขในสังคม ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทัน
ความเปนสากล  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2543, หนา 9) กลาววา สถานศึกษาจะตองจัด
ใหมีหลักสูตรเปนของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับ 
ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน วัด หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน พัฒนาหลักสูตรภายใน 
บริบทและแนวทาง ดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู มี
ทักษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร สงเสริม
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
 2.  หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด 
 3.  หลักสูตรสถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน ชวยใหเปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ชวยในการพัฒนาสังคมใหเปนธรรม มีความเสมอภาค 
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 4.  หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาความตระหนัก เขาใจและยอมรับสภาพแวดลอมที่ตน 
ดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกัน ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.  หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจ 
แบบมีขอมูล เปนอิสระและเขาใจในความรับผิดชอบ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2546ข ,  หนา  26-27) กลาวถึงหลักสูตรสถานศึกษาวา  เมื่อ
สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง คือ 
หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแต
ละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และ
รายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม เปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนและ
กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาจะตองเกิดจากการที่สถานศึกษานํา
สภาพตางๆ ที่เปนปญหา จุดเดน เอกลักษณ ของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มากําหนดเปนสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน บนพื้นฐานของหลักสูตร
แกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู หรือรายวิชาไดตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน โดยความรวมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน รวมกันกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมาย เพื่อนําไปสูการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ตองเปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากขอมูลของสถานศึกษาและชุมชน สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและของชุมชนมาใชอยาง
คุมคา และใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่  
 หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย สาระการเรียนรู 2 สวนหลัก คือ 
 1.  สาระการเรียนรูที่สะทอนความเปนไทยและสากลตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงกาํหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2.  สาระการเรียนรูที่สะทอนความเปนทองถ่ิน ครอบคลุมสภาพปญหาชมุชน สังคม 
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดเปนสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 จากแนวคิด หลักการดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษาจะตองสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน เปนผลงานที่เกิดจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษา โดยเฉพาะบุคคลในสังคมและชุมชนที่มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด และพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความตองการ ความถนัด ตลอดจนจัดใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวาง
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บุคคล  ซ่ึงไดกําหนดไวใน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในฝน  3 ดาน ดังนี้  1. ดานคุณภาพของ
หลักสูตร  2.  ดานประสิทธิภาพของหลักสูตร  3. ดานเอกลักษณที่โดดเดนของหลักสูตร 
 
 2.3.1  คุณภาพของหลักสูตร 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 106) ไดเสนอแนวทางการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาไวดังนี้   
  1)  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  2)  การจัดโครงสรางหลักสูตร 
  3)  การจัดทําสาระของหลักสูตร 
  4)  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  5)  การเรียบเรียงหลักสูตร 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  (1)  การกําหนดวิสัยทัศน เปนการแสดงถึงเจตนารมณ อุดมการณความเชื่อที่มี
ความเปนไปไดในอนาคต  ซ่ึงมีผูใหความหมายไวดังนี ้
  วัฒนาพร   ระงับทุกข (2546, หนา 35)  กลาววา วิสัยทัศน หมายถึง การสราง
ภาพอนาคต ที่มีเอกลักษณ เปนอุดมคติ มีความนาพึงปรารถนา มีความเปนไปได เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาของตน และมุงมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะใหวิสัยทัศนนั้นเปนจริง 
  กรมวิชาการ(2545, หนา 20)  กลาววา วิสัยทัศน เปนเจตนารมณ อุดมการณ 
หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค เปนการคิดไปขางหนา มีเอกลักษณ วิสัยทัศนตองสามารถ
สรางศรัทธา และจุดประกายความคิดในสภาพการพัฒนาสูงสุด 
  สุชาดา  วัยวุฒิ(2546, หนา26)  กลาววา วิสัยทัศน เปนเจตนารมณ อุดมการณ 
หลักการ หรือความเชื่อที่มองไปในอนาคตขางหนา สามารถดําเนินการใหบรรลุตามที่กําหนดได 
และวิสัยทัศนที่ดีจะมีทิศทางที่ชัดเจน มุงอนาคต มีความมุงมั่น ทาทาย มีความเปนไปได เหมาะกับ
สภาพทองถ่ิน มีพลัง บงบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ วิสัยทัศนตองสอดคลองกับ
หลักสูตร นโยบายทางการศึกษาของหนวยงานตนสังกัดและที่สําคัญ วิสัยทัศนจะตองเกิดขึ้นจาก
การมีสวนรวมของบุคคลหลายฝาย วิสัยทัศนของสถานศึกษาควรครอบคลุมภาระงานทุกดาน ของ
สถานศึกษา ดังนั้นในสถานศึกษาจึงควรมีวิสัยทัศนเดียวท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนางานดาน
ตางๆ 
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  ดังนั้น อาจกลาวไดวา วิสัยทัศน หมายถึง เจตนารมณ อุดมการณความเชื่อที่มี
ความเปนไปไดในอนาคต สามารถสรางศรัทธา และจุดประกายความคิด มีความสอดคลองกับ
หลักสูตร นโยบายทางการศึกษา และเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของบุคคลหลายฝาย 
   (2)  การกําหนดวิสัยทัศนหรือพันธกิจ เปนการแสดงวิธีดาํเนินงานของ
สถานศึกษา เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและนําไปสูการวางแผนตอไป 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 108) กลาววา พันธกิจ ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
ดังตอไปนี้ 

 1.  แสดงถึงงานที่สถานศึกษาจะตองปฏิบัตอิยางชัดเจน 
  2.  สะทอนถึงวิธีดําเนินงานที่นําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่วางไว 
  3.  มีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  4.  ตรงกับบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา 
  วัฒนาพร  ระงับทุกข (2546, หนา 42)  กลาววา ภารกิจ เปนขอความที่แสดง
วิธีดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนและนําไปสูการวางแผนปฏิบัติตอไป โดยมีวิธีการ
กําหนดภารกิจ ที่ตองวิเคราะหวิสัยทัศนเพื่อกําหนดขอความที่แสดงถึง เร่ืองตอไปนี้ 
  1.  วธีิการดําเนินงาน 
  2.  ผูรับประโยชนและบริการโดยตรงจากองคกร 
  3.  ลักษณะผลผลิตและบริการ 
  4.  ประโยชนที่จะไดรับจากองคกร 
  5.  ความเชื่อ คานิยมพื้นฐานในการดําเนินงานของบุคลากร 
  6.  หลักการพื้นฐานขององคกร 
  สุชาดา  วัยวุฒิ (2546, หนา 28) กลาววา เมื่อกําหนดวิสัยทัศนแลว ตองกําหนด
วิธีการที่จะดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน รวมทั้งจะเปนการนําไปสูการวางแผนปฏิบัติงาน
ตอไปและตองใหครบถวนตามที่วิสัยทัศนกําหนดไว 
  กลาวโดยสรุป ภารกิจ หมายถึง ขอความที่บงบอกถึงวิธีการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
   (3)  การกําหนดเปาหมาย 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข, หนา 108)  กลาววา เปาหมาย เปนความคาดหวัง
ดานคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเมื่อจบหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา และ
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
   1.  สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
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   2.  สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.  มุงเนนผู เรียนใหมีความรู ทักษะ กระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยางชัดเจน 
   วัฒนาพร  ระงับทุกข (2546, หนา 48) เปาหมาย เปนความคาดหวังดานคณุภาพที่
เกิดกับผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนที่สถานศึกษากําหนดและสอดคลองกับจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   สุชาดา  วัยวุฒิ (2546, หนา 28)  กลาววา เปาหมาย เปนการกําหนดความคาดหวงั
ดานคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเมื่อจบหลักสูตร ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ของสถานศึกษาและ
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง การเขียนเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาจะมีสวนที่คลายคลึง
กับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง แตไมควรคัดลอกมา เพราะจะมีสวนที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ซ่ึงสถานศึกษาเปนผูกําหนดขึ้นดวย จึงควรเรียบเรียงใหมใหเปนเปาหมายที่แทจริงของการจัด
หลักสูตรในโรงเรียน เปาหมายของหลักสูตรสามารถเขียนไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   กลาวโดยสรุป เปาหมาย หมายถึง ความคาดหวังดานคุณภาพที่จะเกิดกับผูเรียน
เมื่อเรียนจบหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาและจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลาง สามารถเขียนไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (4)  การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
สถานศึกษากําหนดขึ้น เพื่อแกปญหาหรือสรางคานิยมที่ดีใหแกผูเรียนตามจุดเนนของหลักสูตร 
และ/หรือ ตามนโยบายของสังคมระดับประเทศ ประกอบดวยตังชี้วัด ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546ข, หนา 108) 
   1.  กําหนดคุณลักษณะที่ตองการพัฒนาดานคุณภาพ จริยธรรมและคานิยม 
   2.  กําหนดคุณลักษณะที่ตองการพัฒนาไวชัดเจนทุกชวงชั้น 
   3.  กําหนดตัวบงชี้ในการพัฒนาที่นําไปปฏิบัติไดจริง 
   4.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบการประเมินไวชัดเจน 
   5.  มีการกําหนดวิธีการประเมิน 
   วัฒนาพร   ระงับทุกข (2546, หนา 54-55) กลาววา สถานศึกษาตองรวมกับ
ชุมชนกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยม ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ โดยสอดคลองกับสภาพปญหา 
และความจําเปนที่จะตองปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังกลาวใหผูเรียน เพิ่มจากที่
กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ครูผูสอนตองจัดให



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

 20 

มีการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป หรือรายภาค 
   ดังนั้น จึงสรุปไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนเปาหมายดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพื่อแกปญหาหรือสรางคานิยมที่ดีใหแกผูเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับความตองการของสังคม 
  2)  การจัดโครงสรางหลักสูตร 
   กรมวิชาการ (2545, หนา 31) กลาววา จากวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย ที่
สถานศึกษาไดกําหนดไว สถานศึกษาจะตองจัดทําโครงสรางหลักสูตรซ่ึงกําหนดสาระการเรียนรู 
และเวลาเรียนไวอยางชัดเจน เพื่อสถานศึกษาจะนําไปใชในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 
   (1)  สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายวิชา หนวยการเรียนรูครบ 8 
สาระการเรียนรู รายภาคหรือรายป ทั้งที่กําหนดไวในหลักสูตรและเพิ่มเติมตามความถนัด ความ
สนใจ ความตองการ ของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
   (2)  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน 
   (3)  กําหนดเวลาแตละกลุมสาระ หนวยการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายภาค
เรียนหรือรายป 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข , หนา 109)  กลาววา โครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา เปนการแสดงใหเห็นถึงมวลประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตลอดหลักสูตรที่ผูเรียนไดศึกษาอยูในสถานศึกษานั้นๆ โดยแบงเปน ชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1- ป3)  
ชวงชั้นที่  2 (ช้ัน ป.4-ป.6) ชวงชั้นที่ 3  (ชั้น ม.1-ม.3)  ชวงชั้นที่ 4 (ช้ัน ม.4-ม.6)  ในแตละชวงชั้น
แสดงใหเห็นสาระการเรียนรูทั้งพื้นฐานและ/หรือเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งกําหนด
สัดสวนเวลาหรือหนวยกิต ของแตละสาระการเรียนรู เปนรายป รายภาค หรือรายสัปดาห 
ประกอบดวย  
   1.  สอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของหลักสูตรสาถานศึกษา 
   2.  สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544 
   3.  มีการกําหนดสัดสวนเวลาระหวางสาระการเรียนรูกับกิจกรรม พัฒนาผูเรียน 
อยางเหมาะสม 
   4.  มีการกําหนดสัดสวนเวลาระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ อยางเหมาะสม 
   5.  มีหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู 
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   6.  มีหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตของผูเรียน 
   7.  มีรายวิชาพื้นฐาน/หนวยการเรียนรูครบตามกําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
   8.  มีรายวิชาเพิ่ม/หนวยการเรียนรูตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 
   9.  รายวิชาพื้นฐาน/หนวยการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรูตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
   ดังนั้น  โครงสร างหลักสูตรสถานศึกษา  คือ  การแสดงให เห็นถึงมวล
ประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอกจนหลักสูตรที่ผูเรียนไดศึกษาอยูใน
สถานศึกษานั้นๆ โดยแสดงใหเห็นถึงเวลาเรียนอยางชัดเจน 
  3)  การจัดทําสาระของหลักสูตร 
   กรมวิชาการ (2545, หนา 32-34) ไดกําหนดแนวทางในการจัดทําสาระของ
หลักสูตรไวดังตอไปนี้ 
   (1)  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือรายภาค โดยวิเคราะหจาก
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป หรือรายภาค ที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน และคุณธรรมจริยธรรม 
คานิยม ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายปหรือรายภาคเรียน ของสาระการเรียนรู ใหสถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สภาพปญหา ความตองการของชุมชน 
   (2)  กําหนดสาระการเรียนรูรายป หรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป หรือรายภาคเรียนที่กําหนดไวใน ขอ 3.1 และใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูตามกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ินและชุมชน 
   (3)  กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูรายป หรือรายภาค 
ดังนี้ 
    ก. ชวงชั้นที่ 1  (ป. 1-ป.3), ชวงชั้นที่  2 (ชั้น ป 4-ป 6), ชวงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1-
ม.3)  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนคาบเวลาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูนั้น 
    ข. ชวงชั้นที่ 4 (ชั้น ม. 4-ม.6) กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค และ
กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสม สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู 
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   ในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูรายภาคสําหรับชวงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6  ใชเกณฑการพิจารณาคือ สารการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง 40-60 
ชั่วโมง ตอ ภาคเรียน มีคาเทากับ  1  หนวยกิต  ทั้งนี้สถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสมและ
ใชเกณฑเดียวกัน 
   (4)  จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําเอาผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือ
รายภาค สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ (1), 
(2), และ (3) มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชาโดยประกอบดวยช่ือรายวิชา จํานวนเวลา หรือจํานวน    
หนวยกิต ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 
   (5)  จัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคเรียน
ที่กําหนดไวในบูรณาการ จัดทําเปนหนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซ่ึงเมื่อเรียนครบทุกหนวยยอย
แลว ผูเรียนสามารถบรรลุผลตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   (6)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา รายป หรือ
รายภาคแตละหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 
  4)  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 
กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวย
ตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึ่ง ที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มี
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะคือ 
    1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน 
เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซ่ึง
ผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเองสูโลก
อาชีพและการมีงานทํา 
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    2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน มุง
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด 
ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มท่ี รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รูสิทธิหนาที่ของตนเอง แบงตามความแตกตางระหวางกิจกรรมได
เปน 2 ลักษณะ คือ 
     2.1  กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน 
เปนกิจกรรมที่มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น เพื่อการคนพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
     2.2  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปน
กิจกรรมที่ปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ นําไปสูพื้นฐานการ
ทําประโยชนใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ซ่ึงกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ยุวกาชาด 
สมาคมผูบําเพ็ญประโยชนและคณะกรรมการรักษาดินแดน 
    สถานศึกษา ตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน (กรมวิชาการ, 2545, หนา 38-39) 
  5)  การเรียบเรียงเปนหลักสูตร   
   เปนการวิเคราะหและเรียบเรียงเพื่อใหเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ โดย
ส่ิงที่ปรากฏในหลักสูตร เปนสิ่งที่สถานศึกษาไดดําเนินการมาตั้งแตตน คือ การกําหนดวิสัยทัศน 
จนกระทั่ง การนําหลักสูตรเขาหองเรียน คือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหประสบผลสําเร็จ ใชศักยภาพทั้งของสถานศึกษาและชุมชนเต็มที่ เกิดประโยชน
ตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง ประการสําคัญ หลักสูตรสถานศึกษาจะตองสามารถบอกใหผูที่
เกี่ยวของและบุคคลในชุมชนทราบอยางชัดเจนวา จะจัดการศึกษาอยางไรในสถานศึกษานั้น 
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาอาจมีหลายเลม ซ่ึงในเลมแรกที่กําหนดภาพรวม และมีเลมอื่นๆ อีก
ตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจแยกเลมตามกลุมสาระการเรียนรูหรือหนวยการเรียนรู 
   การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษา ควรประกอบดวยสวนสําคัญ ดังตอไปนี้ 
   (1)  วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย 
   (2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   (3)  โครงสรางหลักสูตร 
   (4)  รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู 
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   (5)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   (6)  การจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู 
   (7)  การวัดและประเมินผล 
   (8)  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
   (9)  อ่ืนๆ 
   ทั้งนี้สถานศึกษาอาจกําหนดหัวขอเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
และเหมาะสมสําหรับเอกสารที่แยกเลมตามกลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตาม
ความจําเปนและความตองการ ซ่ึงอาจประกอบดวย วิสัยทัศนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้น โครงสรางหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาค รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม หนวยการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู ส่ือ และแหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล (กรมวิชาการ,2545, หนา 41-
42) 
 
 2.3.2  ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
  กิบสันและคนอื่น (Gibson and Others, 1988, p 37) ใหความหมายของประสิทธิภาพ
วา โดยทั่วๆ ไปเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอัตราสวนของผลผลิตตอปจจัย  ประสิทธิภาพ
เปนเรื่องของการใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิตที่ไดรับเปนตัวกํากับ 
ประสิทธิภาพอาจแสดงดวยการบันทึกถึงลักษณะการใช เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติอยาง
คุมคา ประหยัด   ไมมีการสูญเปลาเกินความจําเปนรวมถึงมีการใชกลยุทธหรือเทคนิควิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมสามารถนําไปสูการบังเกิดผลไดเร็ว ตรง และมีคุณภาพ   
  ประสิทธิภาพของหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข, หนา 106) ไดเสนอ
แนวทางไวดังนี้  
  1)  การออกแบบการเรียนรู 
   (1)  การจัดการเรียนการสอน 
    การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย 
ผูสอนตองคํานึงพัฒนาการทางดานรางกาย  และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ  และ
ความสามารถของผูเรียน เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นควรใช
รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ 
การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งนี้ ตองพยายามนํา
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กระบวนการการจัดการ กระบวนการการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะองครวม     
การบูรณาการเปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการ
เรียนรูจากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
   (2)  ส่ือการเรียนรู 
    การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
สถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยาง
สรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงอื่นๆ เนนสื่อ
ที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียน ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อ
การเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตางๆที่มีอยูรอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใช
วิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ และแหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมตลอดชวงชั้นนั้น ส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ทั้งนี้ ควรใหผูเรียนสามารถยืมเรียน
ไดจากศูนยส่ือ หรือหองสมุดของสถานศึกษา 
   (3)  การวัดผลและประเมินผล 
    การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนา
คุณภาพผู เรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้ง ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อใหบุคคล
ที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการ
เรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายชั้นเรียน และชวงชั้น สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู รวมทั้งนําผลการประเมินระดับชวงชั้น ไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณีผูเรียน
ไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม 
และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย (กรมวิชาการ, 2545, หนา 36-37) 
  2)  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
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   หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการนําหลักสูตรไปใช ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตอง
มีการวางแผน บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อชวยสงเสริมสนับสนุนใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุผล
สูงสุด ในการวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรเปนการกําหนดแผนปฏิบัติการ ที่เปนรูปธรรมที่ชวย
ใหทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตร จึงเปนองคประกอบหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษา
จําเปนตองมีการวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชและมีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการจัดการในเรื่องตอไปนี้ 
   (1) การบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษา ที่จะชวยใหการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามจุดหมายท่ีหลักสูตรกําหนด ตัวอยางการบริหารงาน
วิชาการ ไดแก 
    ก.  โครงการประจําของโรงเรียน  โรงเรียนควรจัดใหมีโครงการประจําของ
โรงเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดศรัทธา เชื่อมั่น เชน วันเชิดชูศิษยเกาดีเดน วันสงเสริมภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน วันตลาดนัดของโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งนักเรียน/หองเรียน 
    ข.  โครงการบริการและกิจกรรมหองสมุด เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรักการอาน 
มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการคนควา 
    ค.  การจัดตารางสอนของสถานศึกษา เปนอีกหนึ่งเรื่องที่มีผลตอการนํา
หลักสูตรไปใช การจัดตารางสอนของแตละกลุมสาระนั้นไมควรกําหนดใหเทากันหมด สถานศกึษา
ควรมีการพิจารณาใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
     (ก)  หลักการเรียนรู การเรียนรูสาระตางๆ นั้น มีระดับความยากงายความ
นาสนใจ แตกตางกันไป 
    (ข)  จิตวิทยาการเรียนรู การจัดชวงเวลาของการเรียนรูใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรมนั้น ควรใหสอดคลองกับชวงความสนใจของผูเรียนดวย 
     (ค)  เทคนิควิธีสอน เนื่องจากเทคนิคการสอนแตละวิธี เชน การอภิปราย 
การศึกษาคนควา การทดลอง การบรรยาย ฯลฯ จะใชเวลาแตกตางกัน ดังนั้น การจัดชวงเวลาการ
เรียนรู ตองใหมีความเหมาะสมกับเทคนิควิธีการสอน นอกจากนั้น การจัดเวลาเรียน สถานศึกษา
ควรจัดเวลาเร ียนทั้งในและนอกหองเรียน เชน โครงการศึกษาปาชุมชน โครงการศึกษาดูงานปาชาย
เลน โครงการทัศนศึกษา ฯลฯ 
     (ง)  การจัดกลุมผูเรียนและหองเรียน เปนการจัดผูเรียนเขาชั้นเรียน โดยยึด
หลักการจัดตามนโยบายที่ตกลงรวมกัน 
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     (จ)  การลงโทษและใหรางวัล ซ่ึงตองกําหนดไวในสถานศึกษา เพื่อการ
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     (ฉ)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กําหนดวิธีการ สงเสริมทั้งตามกลุม
สาระ การเรียนรูและกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม 
     (ช)  กิจกรรมวิชาการนอกหองเรียน สถานศึกษาสามารถกําหนดได
หลากหลาย เชน การเขาคายจริยธรรม การเขาคายวิชาการตางๆ ฯลฯ 
     (ฌ)  โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สงเสริมใหครูทุกคน
รวมกันจัดทํา และพัฒนาสื่ออุปกรณ รวมทั้งใหผูเรียนมสีวนรวมนากรจัดทํา และพฒันาสื่ออุปกรณ 
     (ญ)  เครือขายวิชาการภายในสถานศึกษา ไดแก การประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผูสอน ทั้งที่รับผิดชอบเปนชั้นป หรือกลุมสาระการเรียนรูตาง 
   (2)  การบริหารทั่วไป 
    (ก) โครงการสรางบรรยากาศใหปลอดภัย เชน โครงการปลอดสารเสพติด 
โครงการสื่อส่ิงแวดลอม 
    (ข)  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน นอกเหนือจากหองสมุดในโรงเรียน
แลว ควรใหผูเรียนไปแสวงหาแหลงการเรียนรูภายนอก โดยการสอบถามบันทึกขอมูลจะชวยให
ผูเรียนมีฐานความรูกวางขึ้น 
    (ค)  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
    (ง)  ดานอาคารสถานที่ สํารวจวา ไดมีการใชทรัพยากรของสถานศึกษาได
อยางเหมาะสม และคุมคามากนอยเพียงใด 
    (จ)  การบริหารและพัฒนาบุคลากร เชน การจัดครูใหตรงตามความถนัด 
ความรู ความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาครูอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
    (ฉ)  งบประมาณ สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งระดมงบประมาณจากชุมชน หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ 
    (ช)  การพัฒนาคลังและสื่ออุปกรณ เพื่อการใชส่ืออุปกรณรวมกัน ใชอยาง
ประหยัดและคุมคา 
    (ฌ)  การตรวจสอบและรายงานสงเสริมใหผูสอนประเมินตนเอง ประเมินผล
งานเปนชั้นป เปนกลุมสาระและประเมินผลรวมทั้งสถานศึกษา เพื่อจัดทํารายงานตอสถานศึกษา
ผูปกครองและตนสังกัด 
  3)  ระบบการสงเสริมและสนับสนุน 
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   ในการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาควร
พัฒนาระบบการสงเสริม สนับสนุนตางๆ ที่จะเอื้อใหสามารถจัดการเรียนการสอน ไดอยางมี
คุณภาพในเรื่องตอไปนี้ 
   (1)  การพัฒนากระบวนการแนะแนว สถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการแนะ
แนวท่ีมุงการพัฒนาคนใหมีความรูอยางลึกซ้ึง ประเมินการจัดการที่มีคุณภาพ โดยกําหนดพันธกิจ 
ระหวางบาน ชุมชน และสถานศึกษาที่เนนความรวมมือกันระหวางบาน ในฐานะแหลงเรียนรูแรก
ของผูเรียน  
   (2)  การพัฒนาแหลงการเรียนรูและหองสมุด หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ
ยิ่ง เพราะจะเปนแหลงที่รวบรวมองคความรูตางๆ ที่เปนประโยชนตอผูเรียนโดยตรง ทั้งนี้ ไม
จําเปนตองเปนหองสมุดที่มีความหรูหราหรือใหญโต อาจเปนเพียงมุมหนังสือเพื่อการศึกษาคนควา
ก็ใชไดนอกจากนี้ ตองสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ 
   (3)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาตองสนับสนุนและสงเสรมิใหผูสอน
นํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนและเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการแกปญหา หรือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี 
ทั้งนี้ เนนการวิจัยในชั้นเรียนทั้งในหองเรียน และการวิจัยในภาพรวมของสถานศกึษา 
   (4)  เครือขายวิชาการ สถานศึกษาตองพัฒนา และสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยน การเรียนรูทางวิชาการ จากครูในสถานศึกษาเดียวกันและในสถานศึกษาอื่นๆ ตลอดจน
ชมรมวิชาการตางๆในรูปของเครือขายเชื่อมโยงกันทั้งจากบุคคลตางๆ และจากสื่อตางๆ เพื่อใหครูมี
ความรูและแนวคิดใหมๆ ที่สามารถนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
 
 2.3.3  เอกลักษณท่ีโดดเดนของหลักสูตร  
  การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับชั้น
เรียน คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และ
คานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม เพียงใด ดังนั้น การวัด
และประเมินผล จึงตองใชวิธีการที่หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจาก
โครงงาน หรือ แฟมสะสมงาน ผูใช ผลการประเมินในระดับชั้นเรียน ที่สําคัญ คือ ตัวผูเรียน ผูสอน 
และพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการ และคนควาขอมูล 



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

 29 

เกณฑตางๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบ
ระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครูผูสอน จะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน แตละ
กลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนได ขณะที่พอแม ผูปกครองจะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน สถานศึกษาเปนผู
กําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา (กรมวิชาการ, 2545, 
หนา 37) 
  กระบวนการวัดผลการเรียนรู จะตอง วัดครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูไดจริง 
คือวัดความสามารถทางความรูความสามารถในการปฏิบัติไดจริง วัดคุณลักษณะทางจิตใจ วัดได
ตรงความเปนจริง ส่ิงท่ีวัดไดนั้นเปนขอมูล เปนการแสดงพฤติกรรมที่สะทอนความสามารถที่
แทจริงของผูเรียน ทั้งความสามารถทางความรูความคิด ความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะ
ทางจิตใจ เลือกสรรคิดคนเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เปนพฤติกรรมที่แทจริงที่แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของผูเรียน สังเกตจากการปฏิบัติงานที่จัดใหปฏิบัติในสถานการณที่ผูสอนกําหนด 
 

2.4  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 

 2.4.1  ตัวแปรที่เก่ียวของกับการวิจัยในดานตําแหนง 
  ตําแหนง เปนองคประกอบพื้นฐานขององคการที่สําคัญที่สุดซึ่งเปนกลุมหนาที่ความ
รับผิดชอบที่มอบหมายใหบุคคลในองคกรหนึ่งๆ อันประกอบดวย ช่ือตําแหนง และหนาที่ความ
รับผิดชอบ ตําแหนงในสถานศึกษาจําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน ซ่ึงผูบริหาร
สถานศึกษามีหนาที่บริหาร มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน จัด
ระบบงาน ส่ังการ ควบคุมดูแล และประเมินผลงานในดานวิชาการ ธุรการ กิจกรรมนักเรียนและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ สวนครูผูสอนซึ่งมีหนาที่เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนการ
อบรม การปกครองดูแลนักเรียน จากการศึกษาบทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดตรัง ของ อนงค  เพชรรักษ (2544, หนา 54) พบวา โดยภาพรวมและรายองคประกอบ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนสูงกวาครูผูสอน 
  จึงพอสรุปไดวา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กับครูผูสอน จะมีอิทธิพลและ
ความสําคญัตอสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนดเปนตัวแปรตนในการวิจัยเร่ืองนี้ 
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 2.4.2  ตัวแปรที่เก่ียวของกับงานวิจัยในดานวุฒิทางการศึกษา 
  มีผูกลาววาในดานความแตกตางของการอบรมศึกษา  ไวหลายทานเชน สงวน  สุทธิ
เลิศอรุณ (2532, หนา137)  ไดกลาวเกี่ยวกับดานการศึกษาอบรมไววา ความแตกตางในการไดรับ
การศึกษาอบรมของบุคคล บางคนไดรับการศึกษานอย บางคนไดรับการศึกษาสูง ผลจากการศึกษา
อบรมทําให บุคคลมีความคิด ความเชื่อ เจตคติ คานิยม และบุคลิกภาพที่แตกตางกัน และกันยา  
สุวรรณแสง (2536, หนา 81)  ไดกลาวถึงการศึกษาอบรมวามีอิทธิพลทําใหคนเราแตกตางกัน หรือมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คนที่ไดรับการศึกษาดี จะเปนคนที่มีคุณภาพ คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ความสามารถทางสติปญญาก็ไมเจริญถึงขีดสุด ระดับวุฒิการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวของ
กับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูบริหาร และครูผูสอน เพราะผูที่มีการศึกษาที่สูง จะมี
ประสบการณในการดําเนินงานมากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับ พ้ืนฐาน จากที่กลาวมาแลวนั้น จะ
เห็นวา วุฒิทางการศึกษามีผลตอ ทัศนคติ และความพึงพอใจตอการนําหลักสูตรไปใช ซ่ึงนับวา
การศึกษาเปนพื้นฐานของคุณภาพ ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถทางดานสติปญญา การ
ตัดสินใจ ของบุคคล ดังนั้น วุฒิการศึกษาจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่นาสนใจ และไดนํามาศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ 
 2.4.3  ตัวแปรที่เก่ียวของกับงานวิจัยในดานเพศ 
  สุเทพ  ทรัพยอาภรณ (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ครูเพศชาย และครูเพศหญิงมีสวนรวมในการตัดสินใจที่แตกตางกัน โดย
ครูชายมีสวนรวมในการตัดสินใจสูงกวาครูหญิง 
  มงคล  อ๊ิดเหล็ง (2543, หนา 81)  ศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด 
พบวา ครูชายกับครูหญิงมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารงานแตกตางกัน โดยครูชาย
มีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ ในการบริหารงานมากกวาครูหญิง 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  วราภรณ  บางเลี้ยง  (2535,  หนา 148)  ไดวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ทุกหนวยงานในสังกัดมีการ  วิเคราะหหลักสูตร
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เพื่อที่จะนําหลักสูตรไปใชมากกวาที่จะใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อที่จะทําใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน พบวา กลุมประสบการณที่ปรับให
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินสวนใหญ ไดแก กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ ซ่ึงเปนการปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปญหาสวนใหญ ไดแก ทักษะในการพัฒนา
หลักสูตรของบุคลากรที่เกี่ยวของ แหลงความรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมเปนไป
ตามที่หลักสูตรตองการ 
  ชอุม  กรไกร (2537, หนา 99-100)  ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน พบวา ผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นวา โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง แตมีความ
ตองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมาก ขั้นตอนการจัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐานมีการปฏิบัติ
ระดับปานกลาง ขั้นตอนการกําหนดความตองการของทองถ่ินมีการปฏิบัติในการสํารวจความ
ตองการของทองถ่ินกอนจัดทําหลักสูตรอยูในระดับนอย ขั้นตอนการกําหนดเปาหมาย จุดประสงค
การเรียนการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเน้ือหาหรือกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนามีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง ขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน คูมือและสื่อ มีการปฏิบัติในการจัดทําหนังสือ
เสริมประสบการณที่ปลูกฝงใหนักเรียนรักถ่ินของตนเองอยูในระดับนอย ความคิดเห็นของผูบริหาร
กับครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินและความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินของโรงเรียนประถมศึกษา ไมแตกตางกัน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หนา 2)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการบริหาร
โรงเรียน โดยการวิเคราะหโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ในโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเดน สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนทั่วประเทศ ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา โรงเรียนสวนใหญจัดหลักสูตรโดยการปรับ
เนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ใช 
ภูมิปญญาทองถ่ินในการสอนวิชาชีพตางๆ เชน หัตถศิลป  ดนตรี  การประมง  ไฟฟา  กอสราง  
สรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการ
จัดสถานที่ใหสะอาดรมรื่น ตกแตงอาคารเรียน หองเรียน สวนปา ดานระบบและวิธีการบริหาร 
โรงเรียนสวนใหญมีการชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
ทราบ โดยการจัดประชุม ทําเอกสาร ผูบริหารจัดการและบริหารงบประมาณตามระเบียบของทาง
ราชการและเปนไปตามวัตถุประสงค เพื่อสวนรวม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักเรียนและ
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โรงเรียน ผูบริหารสวนใหญจัดสวัสดิการ โดยไดรับเงินสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ เชน จัด
ทัศนศึกษาและใหการสนับสนุนสงเสริมขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานโดยการนิเทศและติดตาม
งานอยางใกลชิดสม่ําเสมอ 
  ชูชาติ  พวงสมจิตร (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบวา คนในชุมชนที่เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากที่สุด คือ คณะกรรมการโรงเรียน 
โดยชุมชน จะเขามามีสวนรวมในการบรจิาคทรัพยและวัสดุส่ิงของมากที่สุด สําหรับวิธีการเขามามี
สวนรวมของชุมชนทั้งทางตรงและทางออมนั้น เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมสําคัญ และรองขอความ
รวมมือแลวชุมชนจะใหความรวมมือเปนอยางดี สวนปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การเขามามีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนนั้น ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก ประวัติความ
เปนมา ลักษณะและองคประกอบของชุมชน และคุณลักษณะของบุคคลในชุมชน และปจจยัเกีย่วกบั
โรงเรียน ไดแกผูบริหารและครู วิธีการปฏิบัติ และปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียนในดานอื่นๆ 
  เมตต  เมตตการุณจิต (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบวา คณะกรรมการศึกษาเขามามีสวนรวมในดานการประสานงานในระดับมาก สวนดานการ
วางแผน การจัดสรรทรัพยากร การกระตุนการทํางาน และการประเมินผลมีสวนรวม อยูในระดับ
ปานกลาง  
  วัลภา  สบายยิ่ง (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยดานการตั้งเปาหมาย การรับรู
ความสามารถของตนเองและบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูจําหนายตรง ผลการศึกษา
พบวา ความสัมพันธระหวางการตั้งเปาหมาย การรับรูความสามารถของตนเอง  และผลการ
ปฏิบัติงานดานคุณภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ การตั้งเปาหมายขององคการมีผลทางตรงตอ
การรับรูความสามารถของตนเองและการตั้งเปาหมายสวนบุคคล สวนการรับรูความหมายของ
ตนเองมีผลทางตรงตอการตั้งเปาหมายสวนบุคคล และผลการตั้งเปาหมายสวนบุคคลมีผลโดยตรง
ตอการปฏิบัติงาน 
  สมทรง  ชุมรัตน (2542, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของขาราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายองคประกอบพบวา การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมเสริมการ
ปรับรายละเอียดของเนื้อหา การปรับและเลือกใชส่ือการเรียน การจัดทําสื่อการเรียนขึ้นใหม อยูใน
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ระดับปานกลาง สวนองคประกอบดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชา อยูในระดับนอย และขาราชการ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีภาระงานมากกวา มีการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยภาพรวมและรายองคประกอบ ไมแตกตางกับขาราชการครูที่มีภาระงาน
นอยกวา  
  ศิริพร  จักรกริชรัตน (2542, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแกว พบวา ครูที่วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี กับตั้งแตปริญญาขึ้นไป
ไมแตกตางกัน 
  กองวิจัยทางการศึกษา (2546, หนา 94-95)  ไดวิจัยเร่ือง การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับสภาพปญหาการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  ใน  3  อันดับแรก คือ 
  1. ดานบริหารจัดการ ไดแก ครูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรไมชัดเจน มีภาระ
งานพิเศษมากทําใหมีเวลาปรับปรุงหลักสูตรนอย และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 
  2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก มีเวลาจัดทํานอย ทําใหงานไมมี
คุณภาพการกําหนดวิสัยทัศนไมชัดเจน กวางเกินไป ปฏิบัติไดยาก ขาดขอมูลสารสนเทศ บุคลากร
ไมเพียงพอ สําหรับดานการจัดโครงสราง/สาระการเรียนรู ไดแก ไมสามารถจัดใหเปนไปตามความ
ตองการของชุมชนและนักเรียนได เพราะขาดแคลนครู ความรูความเขาใจไมชัดเจน โครงสราง
หลักสูตรไมมีความสัมพันธกับสาระการเรียนรู และการกําหนดเวลายังไมเหมาะสม 
  3. ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก ไมเขาใจสาระการเรียนรู มีเวลาศึกษาไม
เพียงพอสําหรับดานการจัดทําแผนการเรียนรู ครูไมเขาใจการจัดทําแผนบูรณาการ การเขียนแผน
ตองใชเวลามาก ครูตองเขียนแผนหลายกลุมสาระ ทําไดยากไมครอบคลุม และรูปแบบการเขียน
แผนหลากหลายไมมั่นใจวาควรยึดรูปแบบใด 
  4. ดานการจัดทํา/ใชส่ือ/ แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ไดแก แหลง
เรียนรูมีนอย แหลงเรียนรูอยูไกลจากสถานศึกษา ไมสะดวกในการเดินทาง ส่ือมีไมเพียงพอ ส่ือไม
เหมาะสม และลาสมัย ส่ือที่ทําขึ้นไมไดมาตรฐาน และงบประมาณมีไมเพียงพอ 
  5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ไดแก  ครูไมเขาใจวิธีการวัดและ
ประเมินผลการวัดตามสภาพจริงใชเวลามาก นักเรียนมีจํานวนมากทําใหมีความยุงยากในการ
ประเมินและรูปแบบการวัดและประเมินผลไมชัดเจน 
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 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  แอกที (Agthe, 1979 , p 65)  ไดทําการวจิัยเกี่ยวกับการับรูบทบาทและหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในงานวิชาการ ผลจากการวจิัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนยอมรับวางานปรับปรุงการเรียนการสอนตองทําเปนคณะโดยใหทุกคนมคีวามรับผิดชอบ
รวมกัน ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่บริหารงานอื่นๆมากเกินไป ควรใหความสําคัญในการนเิทศ
การศึกษาใหมากขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีความคิดเหน็วาโครงการสอนของอําเภอมี
อิทธิพลตอการใชหลักสูตรในสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมอิีทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจากเปนผูส่ังการมาเปนผูประสาน และมีการทํางานเปนหมูคณะ
มากยิ่งขึ้น 
  บารนส (Barnes, 1995, p 315-A)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรยีนการสอน
ของผูปกครองนักเรียน พบวา การมีสวนรวมกับการเรยีนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว 
ผูปกครองตองการมีบทบาทที่โรงเรียนหรือช้ันเรียน แมวาจริงๆแลว การมีสวนรวมของพวกเขาจะ
ไมเปนไปตามอุดมคติดังกลาว และไดพบวาผูปกครองยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนที่บานดวย การศึกษาครั้งนี้ใหหลักฐานเพิ่มเตมิวา บิดามารดาชาวอเมริกัน อัฟริกัน มีความ
ประสงคที่จะมีสิทธิมีเสียงเกี่ยวกับการเรยีนการสอนลูกของตน และเห็นวาโรงเรยีนจําเปนตอง
ตระหนกัถึงความหวังดานการศึกษาและวฒันธรรมของผูปกครองดวย 
  เจอรร่ี (Jerry, 1996 , p 226)  ไดทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบกราฟฟคที่มีประสิทธิภาพ พบวา การรวบรวมแนวคิดและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบกราฟฟคที่จําเปนทางการศึกษาใหไดมากที่สุดกอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึง
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟฟค และนักการศึกษา 
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วถึงกัน 
ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุน สงเสริม ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
ดวย 
  เทยเลอร (Tayler, 1996 , p 1846)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผลหลักสูตร
ปริญญาโท ทางการศึกษา ในวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐ โอกลาโฮมา โดยสัมภาษณ
ผูสําเร็จการศึกษาและครูโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษาสอนอยู ผลการวิจัยสรุปวา ความรูทางวิชาการ
เฉพาะควรมีเนื้อหารายวิชาตางๆ เพิ่มขึ้น สวนในวิชาการศึกษาควรปรับปรุงบางสวน เพื่อนําไปใช
ในสถานการณจริง ควรใหมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจของผูเรียน 
  ชีลา (Sheila, 1996 , p 186)  ไดทําการวิจัยเร่ืองหลักสูตร พบวา  การใหครูผูสอนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาแบบพิเศษขึ้นมา 
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โดยเฉพาะ การมีสวนรวมในปรับกระบวนการบริหารการศึกษา การบริหารงบประมาณ การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร เปนตน นอกจากนี้ยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชนในทางที่ดีอีกดวย 
  จากผลการวิจัยขางตน ทําใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและนําหลักสูตรไป
ใชใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงจะไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาสภาพการใช
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในฝนในครั้งนี้ดวย 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสรุปกรอบการวิจัยของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนฝน 3 ดาน ดังนี้  
 1)  ดานคุณภาพของหลักสูตร  
 2)  ดานประสิทธิภาพการใชหลักสูตร   

 3)  ดานเอกลักษณที่โดดเดนของหลักสูตร   


