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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
                ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  ตามลําดับดังนี้ 

2.1  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)   
พ.ศ. 2545  กบัการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544  ไปใชในสถานศึกษา 

2.2  หลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร 
2.2.1  ความหมายของหลักสูตร 
2.2.2  ประเภทของหลักสูตร 
2.2.3  องคประกอบของหลกัสูตร 

2.3  การพัฒนาหลักสูตร 
2.4  หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
2.5  หลักสูตรสถานศึกษา 
2.6  แนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา 

2.6.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
2.6.2  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6.3  ดานการวางแผนดําเนนิการใชหลกัสูตร 
2.6.4  ดานการดําเนินการบรหิารหลักสูตร 
2.6.5  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล   
2.6.6  ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
2.6.7  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจดัการหลักสูตร 

2.7  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
  2.7.1  การบรหิารและจดัการ   

  2.7.2  หลักการจัดการศึกษา 
  2.7.3  นโยบายการจัดการศกึษา 

  2.7.4   การจดักระบวนการเรียนรู 
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2.7.5  การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ พุทธศกัราช  2542  และ 
ที่แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 

2.7.6  บทบาทหนาที่การจัดการศึกษา 
2.7.7  การบรหิารโรงเรียน 

2.8  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
2.9  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 

มีรายละเอียด  ดังนี ้

2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  กบัการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไปใชในสถานศึกษา 
 
                 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  ไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติเพื่อใหประชากรมีคุณภาพในการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาประเทศ  โดยรัฐกําหนดใหการจัดการศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู  และจัดหลักสูตร
ในระดับตางๆ ใหมีความเสมอภาคแกบุคคลที่จะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกัน  และได
กําหนดเปนหมวดตางๆ ไว  9 หมวด  ในมาตราที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช
ในสถานศึกษา  มีดังนี้  (กรมวิชาการ ก, 2545, หนา 13-24) 

 มาตรา  22  กลาวไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพฒันาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา  24  (1)  กําหนดไววาใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล 

 มาตรา  27  กําหนดไววา  (1)  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  (2)  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง  ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 มาตรา  39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  
งบประมาณ  งานบุคลากร  และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยตรง 
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 จากขอกําหนดตามมาตราตางๆ ดังกลาวขางตน  มีความหมายเปนขอปฏิบัติที่สอดคลอง
เชื่อมโยงสัมพันธกันเปนองคประกอบแสดงภาพรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่จะนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ไปใชในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพใหสอดคลองกับสาระสําคัญ  เหตุผลและเจตนารมณที่ปรากฏในพระราชบัญญตักิารศกึษา
แหงชาติ  พุทธศกัราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 

 
2.2  หลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร 
 
                2.2.1  ความหมายของหลกัสตูร   
 มีนักการศึกษาและนักวิชาการของหนวยงานทางการศึกษาไดใหความหมายของหลักสูตร
ในลกัษณะทีแ่ตกตางกันอยางหลากหลาย  ดังนี ้
 กรมวิชาการ  (2542 ข, หนา 4)  กลาววาหลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณทั้งมวลทีโ่รงเรยีน
เปนผูจัดและรบัผิดชอบ 
 กรมวิชาการ  (2542 ข, หนา 6)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  การจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกนักเรียนในโรงเรียน  ประสบการณการเรียนรูอาจเกิดขึ้นเพราะความสามารถสวนตัวของครู  
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู  โรงเรียนมีหนังสือดี  มีวัสดุอุปกรณการเรียนพรอม  มีครูเกง  
เปนตน 
 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2542, หนา 6-7)  กลาววา  หลักสูตร  คือ  กลุมวิชาหรือประสบการณ
ที่กําหนดไวใหผูเรียนโดยมีการวางแผนลวงหนาอยางเปนขั้นตอน  กําหนดไวในเอกสารแมบทใน
การจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น 
 รุจิร  ภูสาระ  (2545, หนา 2)  ไดใหความหมายหลักสูตรวา  เปนลําดับประสบการณที่
โรงเรียนจัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถคิดและปฏิบัติตามที่ตั้งจุดหมายไว  หรือ
เปนประสบการณทั้งหมดที่เด็กไดรับภายใตการแนะนําของครู  หรือเปนประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียน
ไดรับภายใตการดําเนินการที่โรงเรียนจัดให 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546, หนา 10)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณทั้งปวง
ที่นักเรียนไดรับภายใตการแนะแนวของครูหรือที่เปนความรับผิดชอบของโรงเรียน  การจัดประสบการณ
ตางๆ ยอมจะตองผานการวางแผนและยึดหลักสูตรแมบทเปนหลัก 
 สุนีย  ภูพนัธ  (2546, หนา 15)  กลาววา  หลกัสตูร หมายถึง  เปนกิจกรรมหรือมวลประสบการณ
ทั้งหลายที่จัดใหแกเด็กของสภาพการดํารงชีวิต  สังคม  และวฒันธรรมตลอดจนลัทธกิารปกครองที่
เปนตัวกําหนด 
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 โบวแชมป  (Beauchamp, 1965, p. 5)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณทั้งหมดที่
โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน 
 กูด  (Good, 1973, p.157)  กลาววาหลักสูตร  หมายถึง  มวลประสบการณตางๆ ที่โรงเรียน
วางแผนที่จะจัดใหแกผูเรียน 
 เซลเลอร  และอเลกซานเดอร (Saylor & Alexander, 1974,  p. 11) ไดสรุปวา หลักสูตร  
หมายถึง  ประสบการณทั้งปวงที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไปในทางที่โรงเรียนปรารถนา 
 โอลวิา  (Oliva, 1992, pp. 5-6)  ไดใหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้   
    1)  ส่ิงที่ใชสอนในโรงเรียน 
    2)  ชุดวิชาทีเ่รยีน (Set  of  Subjects) 
    3)  เนื้อหา  (Content) 
    4)  โปรแกรมการเรยีน  (Program  of  Studies) 
    5)  ชุดของสิ่งที่ใชในการเรยีนการสอน (Set  of  Materials) 
    6)  ลําดับของกระบวนวิชา  (Sequence of  Courses) 
    7)  จุดประสงคที่นําไปปฏิบตัิ  (Performance  Objectives) 
    8)  กระบวนวชิาที่ศึกษา  (Course of  Study) 
    9)  ทุกสิ่งที่ดําเนินการในโรงเรยีน  รวมทั้งกิจกรรมนอกหองเรียน  การแนะแนว  
และการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
    10)  ส่ิงที่สอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนทีโ่รงเรียนเปนผูจดั 
    11)  ทุกสิ่งที่กาํหนดขึ้นโดยบุคคลในโรงเรียน 
    12)  ลําดับของกิจกรรมในโรงเรียนที่ดําเนนิการโดยผูเรยีน 
    13)  ประสบการณของผูเรยีนแตละคน  ซ่ึงเกิดจากระบบการจัดการของโรงเรียน 
 ทาบา  (Taba, 1978, p. 12)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  มวลประสบการณตางๆ ที่โรงเรียน
และครูผูสอนจัดขึ้น  เพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามลักษณะที่ตองการและใหถึง
จุดมุงหมายที่ตั้งไว 

 จากคํากลาวขางตน  สรุปสาระสําคัญไดวาหลักสูตร  หมายถึง  ขอบขายหรือกรอบของ
เนื้อหาสาระ  กิจกรรม  และมวลประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษากําหนดในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
ใหผูเรียนไดรบัการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหผูเรียนมีความรู  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยางถาวรดานการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิตที่เปนสุขเมื่อ
ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง 
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 2.2.2  ประเภทของหลกัสตูร   
 มีนักวิชาการและนักการศกึษาไดกาํหนดประเภทของหลักสูตรไวดังนี้ 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546, หนา 50-61) ไดจําแนกประเภทหลักสูตรออกเปน 9  ประเภท  
ดังนี้ 
    1)  หลักสูตรรายวิชา  (Subject  Curriculum)  เปนหลักสูตรที่เกาแกที่สุด  มีลักษณะ
ดังนี ้

(1)  เนื้อหาสาระของแตละวิชาจะแยกจากกันโดยเด็ดขาด  เชน  แยกเปนวิชา
ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  หนาที่พลเมือง  เลขคณิต  พีชคณิต  เรขาคณิต  ตรีโกณ  ฯลฯ  และใน
การสอนก็แยกกันตามรายวิชานั้นๆ  เชน  สอนประวัติศาสตรแยกจากวิชาอ่ืนที่สัมพันธกันไดแก  
ภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร  ฯลฯ  เปนตน 

   (2)  แตละวิชาจะมีลําดับ  (Orderliness)  มีหลักเหตุผล (Logic) มีการจัดเรียง
เนื้อหาสาระและวิธีการคนควาของตนเอง  มีขอบเขตที่ตายตัวของความรูในวิชานั้น  ไมมีการพาดพิง
หรือแสดงความสัมพันธเกี่ยวกับวิชาอ่ืนๆ 

   (3)  ไมไดโยงความสัมพนัธระหวางความรูนั้นกบัการปฏบิัติกับสถานการณจริง 
   (4)  การเลือกเนื้อหาวิชาและจัดเนื้อหาเพื่อสอน  ยึดคุณคาที่มอียูในตัวของเรื่อง

ที่สอนนั้น  โดยสันนิษฐานวาผูเรียนจะสามารถนําเอามาใชไดเมื่อตองการ 
2)  หลักสูตรสหสัมพันธ  (Correlated  Curriculum)  เปนหลักสูตรที่จะนําเอาเนื้อหา

ของวิชาที่สัมพันธกันมาผนวกเขาไวจึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวิชาตั้งแต  2  วิชาขึ้นไป
โดยไมทําลายขอบขายวิชาเดิม  เชน  การจัดเนื้อหาเนนใหเห็นความสัมพันธระหวางเหตุการณบางอยาง
ในประวัติศาสตรไทยกับวรรณคดีในยุคนั้น  ทั้งนี้จะไมทําลายเอกลักษณของวิชาทั้งสอง  แตจะแสดง
ใหเห็นวาแตละวิชาเสริมกันอยางไร 

3)  หลักสูตรผสมผสาน  (Fused  Curriculum)  เปนการจัดหลักสูตรที่มุงหนีการเนน
รายวิชาอีกทางหนึ่ง โดยการสรางวิชาจากเนื้อหาท่ีเคยสอนแยกกัน คือการรวมวิชาตั้งแต 2 วิชาขึ้นไป
เปนวิชาเดียวแตก็ยังคงรักษาเนื้อหาวิชาเดิมมากกวา  จะพบความพยายามในการจัดหลักสูตรแบบนี้
ในวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา  เชน  การรวมวิชาสัตวศาสตร  และวิชาพฤกษศาสตร  เขาเปน
วิชาชีววิทยา  หรือวิชาการปกครอง  สังคมวิทยา  และวิชาอ่ืนๆ จากทางสังคมศาสตร  เขาเปนวิชา  
“ประชาธิปไตยของไทย”  เปนตน 

4)  หลักสูตรหมวดวิชา  (Board  Fields  Curriculum)  เปนหลักสูตรที่ขยายจาก
หลักสูตรแบบสหสัมพันธและแบบผสมผสานเปนการนําเอาเนื้อหาวิชาจากหลายๆ วิชามาจัดเปน
วิชาทั่วไปกวางๆ ความแตกตางที่สําคัญของหลักสูตรแบบนี้กับแบบสหสัมพันธและแบบผสมผสาน



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

 
 16 

ก็คือ  แนวความคิดในการจัดทําหลักสูตรแบบนี้จะมองอะไรไกลไปกวาการรวมวิชา  2  วิชาเขาดวยกัน  
แตยังพยายามที่จะใหเกิดความเขาใจอยางกวางๆ โดยเนนความสัมพันธระหวางวิชาตางๆ และให
เห็นถึงวิชาตางๆ เหลานั้นสัมพันธกับความเขาใจมโนทัศน (Concept)  กวางๆ อยางไร  ตัวอยาง  
มโนทัศน (Concept)  กวางๆ ในหลักสูตรแบบนี้  ไดแก  มนุษยกับสังคม  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ความสัมพันธทางสังคม  ตัวอยางของการจัดหลักสูตรแบบนี้ที่รูจักกันดี  ไดแก  วิชาสังคมศึกษา  
ภาษาศาสตร  และวิทยาศาสตรทั่วไป  หลักสูตรแบบนี้มุงรักษาคุณคาของความรูที่มีเหตุผล  มีระบบ 
    5)  หลักสูตรวิชาแกน  (Core  Curriculum)  เปนหลักสูตรที่เริ่มใชในโรงเรียนบางแหง
ในสหรัฐหลังป  ค.ศ. 1930  และมีการใชรูปแบบหลักสูตรนี้มากขึ้นป  ค.ศ. 1950  แตหลังจากป ค.ศ. 1955  
ก็เสื่อมความนิยมลงไป  (Beckner & Joe, 1974  p. 140)  ลักษณะของหลักสูตรแบบนี้  มีดังนี้ 

   (1)  มีวิชาใดวชิาหนึ่งหรอืกลุมวิชาหนึ่งเปนแกนของวิชาอื่นๆ 
   (2)  มุงใหผูเรยีนมีความสามารถในการทําหนาที่ประชากรที่มีประสิทธิภาพ

ในระบอบประชาธิปไตย 
   (3)  เนนความตองการของสงัคมปจจุบัน 
   (4)  เนื้อหาจะมาจากปญหาทางสังคมและสวนตนที่พจิารณาเห็นวาเปนชั้นที่

สําคัญของการศึกษาทัว่ไป 
   (5)  เนนการแกปญหา 
   (6)  เนื้อหาของหลักสูตรแบบนี้จะไมมีขอบเขตของวิชาตางๆ ที่มารวมกัน 
   (7)  มีการวางแผนรวมกนัระหวางครกูับนกัเรยีน 
   (8)  เนนการสอนทักษะที่ยดึตามความตองการ 
   (9)  ใชเวลาสอนชวงยาวกวา  1  คาบเรียนปกต ิ
   (10)  การแนะแนวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแบบนี ้

       โดยสวนใหญหลักสูตรแบบนี้จะประกอบดวยการรวมวิชาสังคมศึกษากับ
ภาษาศาสตรเขาดวยกัน  สอนโดยหลักสูตรเดียว  แตละวันใชเวลาตั้งแต  2  คาบขึ้นไป 
    6)  หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ  (Process  Skills)  คําวา  ทักษะกระบวนการ  
ไมไดหมายถึงทักษะโดยทั่วไป  ดังเชนทักษะสวนใหญในทางการเลนดนตรี  ทางพลศึกษา  ในการ
ขับรถ  และในวิชาชีพตางๆ ซ่ึงเปนทักษะที่เห็นความสามารถอยางชัดเจน  และจัดไวในรูปแบบ
หลักสูตรที่เนนสมรรถฐาน (Specific  Competency)  แตทักษะกระบวนการในที่นี้สวนใหญหมายถึง
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู  เชน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science  Process  
Skills)  อันประกอบไปดวยการสังเกต  การจัดประเภท  การตีความ  และการทดลอง  โดยมีเนื้อหา
วิทยาศาสตรดานตางๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเหลานี้ 
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       หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการนอกจากจะมีหลักสูตรที่มุงเนนใหเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ยังมีหลักสูตรที่มุงเนนใหเกิดทักษะกระบวนการอื่นๆ เชน  กระบวนการ
ในการแกปญหา  กระบวนการในการสรางคานิยม 
                          7)  หลักสูตรที่เนนสมรรถภาพ  (Competency  or  Performance-Base  Curriculum) 

      ในชวงป  1970  กวา  ๆในสหรัฐอเมริกามีแนวคิดที่วา  โรงเรียนควรมคีวามรบัผดิชอบ  
(Accountability)  ตอผูเรยีนอยางจริงจัง  กลาวคือทําใหผูเรียนมีความสามารถอยางแทจริง  แนวความคิด
ดังกลาวเปนแนวคิดที่มีผูเห็นดวยอยางกวางขวาง  และเปนแรงผลักดันใหสรางหลักสูตรที่เนน
ความสามารถในการปฏิบัติ  เรียกวา  หลักสูตรที่เนนสมรรถภาพ  (Competency  or  Performance -  Base  
Curriculum)  ที่จริงแลวหลักสูตรทุกหลักสูตรจะตองมุงหวังใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ
ในรูปใดรูปหนึ่ง  แตหลักสูตรที่เนนสมรรถภาพแตกตางจากหลักสูตรแบบอื่นอยูตรงที่หลักสูตรแบบนี้
จะมีความสัมพันธโดยตรงระหวางจุดประสงค  กิจกรรมการเรียน  และความสามารถในการปฏิบัติ
ของผูเรียน  ในขณะที่หลักสูตรแบบอื่นเนนความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้งสามนี้นอยกวา
หลักสูตรแบบนี้มาก  ในการจัดหลักสูตรแบบนี้  จะตองกําหนดความสามารถในการปฏิบัติที่
ตองการไวเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคดานความสามารถ  จากนั้นก็วางแผน
กิจกรรมการเรียนเพื่อใหผูเรียนบรรลุแตละจุดประสงค  และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผูเรียน
กอนที่จะผานไปเรียนตามจุดประสงคถัดไป  ดังตัวอยางในการสอนพิมพดีด  ผูเรียนจะตองแสดงให
เห็นถึงการมีความรูเกี่ยวกับแปนพิมพเปนอยางดี  กอนที่จะใหเรียนการพิมพแบบใดแบบหนึ่ง  รูปแบบ
หลักสูตรที่เนนสมรรถฐานจะมีภารกิจการเรียน  กิจกรรมหรือทักษะเฉพาะที่เปนไปตามลําดับขั้น  
และสามารถแสดงใหเห็นวาผูเรียนเกิดการเรียนในเรื่องดังกลาว  ภารกิจการเรียน  กิจกรรม  หรือ
ทักษะเหลานั้น  จะกําหนดขึ้นในรูปการปฏิบัติ  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนและปฏิบัติ 

 8)  หลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาทางสังคม  (Social  Activities  and  Problem  
Curriculum)  หลักสูตรแบบนี้จะมีลักษณะแตกตางกันไปตามทฤษฏีที่ยึดถือ  ซ่ึงมี  3  ฝาย  ไดแก  
ฝายที่  1  มีความเชื่อวาหลักสูตรควรตรงกับการดํารงชีวิตในสังคมจริงในการสรางหลักสูตรจึงยึด
รากฐานของหนาที่ทางสังคม  หรือการดํารงชีวิตในสังคม  หรือสถานการณในชีวิตจริง  ฝายที่  2  
เชื่อวาหลักสูตรควรเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา  หรือเรื่องตางๆ ของชีวิตในสังคมในชุมชน  ซ่ึงเปน
แนวคิดของโรงเรียนชุมชน  ฝายที่  3  เชื่อวาเปาประสงคที่สําคัญของหลักสูตร  คือ  การปรับปรุง
สังคมโดยใชโรงเรียนเปนที่อบรมนักเรียนโดยตรง  ลักษณะที่ตรงกันของทฤษฏี  3  ฝายที่กลาวมา  
ไดแก  การเนนกิจกรรมหรือปญหาทางสังคมมากกวาการเนนวิชาหรืออยางอื่น  หลักสตูรวชิาแกนที่
เนนสังคมอยางเดนชัด   
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  9)  หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล  (Individual  and  
Interest  Curriculum)  หลักสูตรที่เนนความสนใจและความตองการของผูเรียน  เปนรูปแบบหลักสูตร
รุสโซ  (Rousseau)  ใชในศตวรรษที่ 18 เปสตาลอสซี  (Pestalozzi)  ใชในสวิตเซอรแลนดใน
ตนศตวรรษที่  19  และในโรงเรียนทดลอง  (Laboratory  School)  ของดิวอ้ี  (John  Dewey)  หลักสูตร
ที่ยึดความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนหลัก  มีชื่อเรียกหลายๆ แบบ  เชน  การเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง  (Child  Centered)  การเนนประสบการณ  (Experienced)  การศึกษาแบบพิพัฒนาการ  
(Progressive  Education)  การศึกษาแบบเปด  (Open  Education)  และการศึกษาที่เนนมนุษยนิยม  
(Hunanistic  Education) 

     เชเลอร  และอเล็กซานเดอรใหความเห็นวารูปแบบหลักสูตรที่เนนความตองการ
และความสนใจของแตละบุคคลมีลักษณะดังนี้  (Saylor & Alexander, 1974,  p. 231) 

    (1)  หลักสูตรที่กําหนดไวสรางขึ้นตามความรูเกี่ยวกับความตองการและความสนใจ
ของผูเรียนโดยทั่วไป  รวมกับความรูที่ไดจากการวินิจฉัยความตองการ  และความสนใจของประชากร
ที่จะเรียนตามหลักสูตรนั้น 

    (2)  หลักสูตรที่สรางขึ้นนั้นมีความยืดหยุนสูงโดยจัดเตรียมใหสอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของผูเรียนเฉพาะราย  และมีทางเลือกหลายๆ ทางสําหรับผูเรียน 

    (3)  ผูเรียนไดรับคําปรึกษาและไดรับการสอนเปนรายบุคคล  ตามจดุทีเ่หมาะสม
ในหลักสูตรและกระบวนการสอนนั้น 

     การใชหลักสูตรแบบเนนความตองการและความสนใจของผูเรียน  จะพบมาก
ที่สุดในรูปการจัดใหมีทางเลือกสําหรับนักเรียนแตละคน  เชน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดวิชาตางๆ 
เพื่อสํารวจความถนัดและความสนใจของผูเรียน  จัดกิจกรรมพิเศษที่นาสนใจ  หรือกิจกรรมตางๆ ที่มุงให
ผูเรียนแตละคนมีโอกาสไดสํารวจและเรียนลึกลงไปในวิชาที่ตนสนใจ  การใชหลักสูตรแบบนี้ยังมี
อีกหลายรูปแบบ  ไดแก  การจัดช้ันเรียนแบบเปด  (Open  Classroom)  ชั้นเรียนแบบไมแบงชั้น และ
การศึกษาแบบอิสระ  (Independent  Study) 

   (1)  หลักสูตรมนุษยนยิม  (Humanistic  Curriculum)  แนวความคิดดานมนุษยนิยม 
(Humanistic)  เห็นวา  หลักสูตรเปนกระบวนการที่สามารถทําใหบุคคลบรรลุความตองการทาง
ความงอกงาม  และความสมบูรณสวนตน  หนาที่ของหลักสูตรก็คือ  ตระเตรียมจัดใหผูเรียนแตละคน
ไดพบประสบการณที่เปนรางวัลของแรงจูงใจภายใน  อันเปนเสรีภาพและพัฒนาการสวนบุคคล
ของผูเรียน  เปาประสงคของการศึกษามุงใหมีความงอกงาม  ความสมบูรณ  ความเปนตัวของตัวเอง  
มีเจตคติที่ดีตอตนเอง  ตอเพื่อนๆ และตอการเรียนรู  หัวใจของหลักสูตรแบบนี้ก็คือ  การมุงใหเปน
บุคคลที่บรรลุในดานการประจักษตน  (Self  Actualization)  จุดสําคัญของหลักสูตรแบบนี้อยูที่
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การเนนบูรณาการ  (Integration)  คือชวยใหผูเรียนเกิดบูรณาการอารมณ  ความคิด  และการกระทํา  
หลักสูตรแบบนี้ใชหลักสวนรวม  (Wholeness)  ของจิตวิทยาเกสตัลท  (Gestalt  Psychology)  เพื่อให
หลักสูตรกระตุนผูเรียนใหมีประสบการณที่กวางขวาง  ในการสอนตามหลักสูตรแบบนี้  ครูจะตอง
จัดใหมีบรรยากาศที่อบอุน  สรางสถานการณที่ทาทายและเอื้อใหเกิดการเรียนรู  กระตุนนักเรียน
โดยสอนตามความสนใจและการตัดสินใจของเด็กเอง   

   (2)  หลักสูตรประสบการณ  (Experience  Curriculum)  หลักสูตรประสบการณ
มีช่ือเรียกอีก  2  ชื่อ  ไดแก  หลักสูตรกิจกรรม  (Activity  Curriculum)  และหลักสูตรยึดเด็กเปนศูนยกลาง  
(Child-Centered  Curriculum)  หลักสูตรแบบนี้ยึดหลักการที่วา  มนุษยเรียนรูจากประสบการณเรียนรู
จากการกระทําดวยตนเอง  การเรียนรูที่มีความหมายคือการเรียนจากประสบการณที่เปนจริงในชีวิต  
จุดมุงหมายของหลักสูตรคือ  มุงใหเปนประชากรที่มีสวนรวมในวัฒนธรรมของตนอยางฉลาด  มี
ลักษณะของหลักสูตรแบบนี้  มีดังนี้ 

   ก.  เปนหลักสูตรที่มีวิธีการตรงกันขามกับวธิีการของหลักสูตรแบบรายวิชา  
ปรัชญาที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนของหลักสูตรแบบนี้  มองการศึกษาวาเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง
กับของชีวิต  เปนความงอกงามทั้งตัวของแตละบุคคลที่สอดคลองกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมของเขา 

   ข.  เริ่มจากความสนใจและความตองการของเด็ก 
   ค.  การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะยึดเอากิจกรรมและประสบการณ

เปนหลักและจัดเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียนเปนหนวยประสบการณตางๆ เชน  “ชีวิตในบาน”  
“การปรับปรุงชุมชน”  เปนตน 

   ง.  การเรียนการสอนเนนการแกปญหาใหผูเรียนไดวางแผนลงมือกระทํา
เพื่อหาประสบการณอันเกิดจากการแกปญหานั้นๆ ดวยตนเอง 
 รุจิร  ภูสาระ  (2545, หนา 10-19)  กลาววารูปแบบของหลักสูตรหรือประเภทของหลักสูตร
มีอยูหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบก็มีแนวความคิด  จุดมุงหมาย  โครงสรางที่แตกตางกันออกไป  ซ่ึง
จําแนกกวางๆ ได  9  ประเภท  ดังนี้ 

  1)  หลักสูตรแบบเนนเนื้อหาวิชา  (Subject-Matter-Curriculum) 
    เปนรูปแบบหลักสูตรที่เกาแกที่สุดซ่ึงใชในการสอนศาสนา  ละติน  กรีก  อาจ

เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา  เปนหลักสูตรที่เนนเนื้อหาเปนศูนยกลาง  (Subject-Centered-Curriculum)  
ซ่ึงสอดคลองกับวิธีการสอนของครทูี่ใชวิธีการบรรยาย  ปรัชญาการจัดการศึกษาแนวนี้จะยึดปรัชญา
สารัตถนิยม  (Essentialism)  และสัจวิทยานิยม  (Perennialism) 
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  2)  หลักสูตรแบบหมวดวิชา  (Broad-Field-Curriculum)   
    เปนหลักสูตรที่กําหนดเนื้อหาวิชาไวกวางๆ โดยนําความรูในกลุมวิชามาผสมผสาน

กันเขาเปนหมวดวิชาเดียวกัน  เชน  หมวดสังคมศึกษา  รวมเอาวิชาภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  หนาที่
พลเมือง  ศีลธรรมเขาดวยกัน  หมวดวิทยาศาสตร  รวมเอาวิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟสิกสเขาดวยกัน  หมวด
คณิตศาสตร  รวมเอาวิชาเลขคณิต  พีชคณิต  เรขาคณิตเขาดวยกัน   

    การสอนจะเนนการผสมผสานเนื้อหาวิชาเขาดวยกัน  มักจะเปนการสอนแบบหนวย
หรือการสอนแบบบูรณาการ  ครูผูสอนจะตองไดรับการฝกฝนมาอยางดี  มีเอกสารประกอบการเรียน
ที่สอดคลองกัน 

  3)  หลักสูตรทีย่ึดกระบวนการทางสังคมและการดํารงชวีิต  (Social  Process  and  Life  
Funciion) 

      เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยยึดสังคมเปนหลัก  โดยคํานึงถึงความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนเปนพื้นฐาน  ผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  เปนความคิดตามนักวิชาการ  John  Dewey  โดยยึดหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  
(Progresssivism)  จึงมีวัตถุประสงคจะใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการสราง  และปฏิรูปเสียใหม
ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการจัดระบบการเรียน  โดยยึดงานหรือกิจกรรมเปนหลัก  ครูเปนเพียง
ผูเสนอแนะแนวแนวทางเพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางครู-นักเรียน  นักเรียน-นักเรียน 

  4)  หลักสูตรแบบแกนกลาง  (The  Core  Curriculum) 
    หลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะและเจตคตเิพือ่นาํไป

พัฒนาสังคมใหดีขึ้น  โดยกําหนดใหมีวิชาแกนซึ่งทุกคนจําเปนตองเรียน  คือ  การศึกษาทั่วไป  เชน  
สังคมวิทยา  ฟสิกส  วิชาชีพ  เชน  ชางยนต  ชางแตงหนา  วิชาเลือกที่สนใจพิเศษ  เชน  ดนตรี  เซรามิกส  
การเตรียมอาชีพ  เชน  กฎหมายธุรกิจ  ชีววิทยาเตรียมแพทย 

  5)  หลกัสูตรทีย่ึดกจิกรรมและประสบการณ  (The Activity and Experience Curriculum) 
    เปนรูปแบบของหลักสูตรที่สรางขึ้นเพื่อแกไขขอบกพรองของหลักสูตรที่เนน

เนื้อหาวิชา  โดยไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน  การจัดหลักสูตรนี้ยึดหลักการ
ที่วา  ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่คํานึงถึงประสบการณที่มีประโยชน  และมีการวางแผนรวมกันการทํา
กิจกรรมเนนการแกปญหา  โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism)  
ผูเรียนจะตองรูจักการแกปญหา  ลงมือกระทํา  วางแผนดวยตนเอง  เปนการเรียนโดยการกระทํา  
(Learning  by  doing)  เหมาะสําหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา  ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอหลักสูตรนี้คือ  
ครู  โรงเรียน  วัสดุอุปกรณ  การจัดตารางสอน  การจัดชั้นเรียน  การบริหารงาน 
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  6)  หลักสูตรแบบบูรณาการ  (Integrated  Curriculum) 
    เปนหลักสูตรที่รวมประสบการณในการเรียน  โดยผูทําหลักสูตรคัดเลือกตัดตอน

มาจากหลายๆ สาขาวิชา  มาจัดเขาเปนกลุมหรือหมวดหมู  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่
ตอเนื่อง  มีคุณคาตอการดําเนินชีวิต  และตอพัฒนาการของผูเรียน  จุดมุงหมายของหลกัสูตรนีเ้นนที่
ตัวผูเรียนและปญหาทางสังคมเปนหลัก 

  7)  หลักสูตรแบบสหสัมพันธ  (Correlate  Curriculum) 
    เปนหลักสูตรที่มีความสัมพันธกันในหมวดวิชา  คือแทนที่ครูผูสอนแตละวิชา

จะตางคนตางสอน  ก็นําวิชามาคิดรวมกัน  วางแผนรวมกันวาจะจัดประสบการณการเรียนรูแบบใด
จึงจะกอประโยชน  และใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด  ซ่ึงอาจทําไดดังนี้ 

   (1)  จัดใหมีความสัมพันธระดับที่ไมยุงยากซับซอนนัก  เชน  สอนวรรณคดกี็ให
วาดภาพประกอบ 

   (2)  ในวิชาใกลเคียงหรือคาบเกี่ยวกัน  ครูผูสอนตองวางแผนรวมกันวาจะสอน
อยางไร  จึงจะไมซํ้าซาก 

   (3)  ครูอยางนอยสองหมวดวิชาวางแผนการสอนรวมกัน  และดําเนินการสอน
รวมกันเปนคณะ  และอาจใชเวลาสอน  2  คาบติดตอกันไป 

   (4)  ใชวิชาที่สัมพันธกัน  2  วิชา  หรือมากกวานั้น  ใชวิธีการแกปญหารวมกัน
โดยใชเนื้อหาหลายๆ วิชามาชวยแกปญหา 

  8)  หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล  (Individualized  Curriculum) 
    เปนหลักสูตรที่จัดเพื่อสนองความตองการ  และความสนใจของผูเรียนแตละคน  

การจัดหลักสูตรแบบนี้ทําใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ  และอัตราเร็วของแตละคน  มีโอกาส
เลือกไดมาก  ทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีความรับผิดชอบ  โดยยึดหลักปรัชญาสวภาพนิยม  
(Existentialism) 

  9)  หลักสูตรแบบสวนบุคคล  (Personalized  Curriculum) 
    เปนหลักสูตรที่ครูและนักเรียนวางแผนรวมกันตามความเหมาะสมและความสนใจ

ของผูเรียน  เรียกวา  สัญญาการเรียนเพื่อสงเสริมและดึงเอาศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได  ทําใหเกิดความยุติธรรมทางการศึกษามากขึ้น  ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรยีน  
มีทางเลือกกิจกรรมการเรียนหลายดาน  เปนการศึกษาที่ประกันไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง  
สอดคลองกับความตองการ  ความสามารถ  ความสนใจของตนเองและชุมชน  เปนการจัดหลักสูตร
โดยยึดหลักปรัชญาสวภาพนิยม  (Existentialism) 
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 สุนีย  ภูพันธ  (2546, หนา 133-147)  ไดกลาวถึงรายละเอียดรูปแบบหลักสูตรที่สําคัญเพียง  
5  ประเภท  ดังนี้ 

  1)  หลักสูตรเนื้อหาวิชา  (The  Subject  Matter  Curriculum) 
    หลักสูตรเนื้อหาวิชา  หรือหลักสูตรรายวิชา  เปนหลักสูตรที่เกาแกที่สุด  และ

ยังคงรูปแบบการจัดหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบัน  หลักสูตรประเภทนี้ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาสาระ
นิยมและปรัชญาสัจวิทยานิยม  ความคิดรวบยอดของหลักสูตรเนนเนื้อหาสาระเปนหลัก  การจัดหลักสูตร
และการสอนตามรูปแบบนี้  จึงยึดเอาการถายทอดเนื้อหาสาระความรูของวิชาตางๆ และความรูใน
แตละวิชาถูกจัดไวเพื่อการถายทอดอยางมีระเบียบ  หลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

    (1)  เปนหลกัสูตรที่จัดเนื้อหาสาระและความรูในลักษณะทีแ่ยกเปนแตละวิชา  
ซ่ึงไมเกี่ยวของสัมพันธซ่ึงกนัและกัน  การเรยีนการสอนแยกจากกันเปนเอกเทศ 

    (2)  หลักสูตรเนื้อวิชาประกอบไปดวยเนื้อหาสาระสําคัญ  ซ่ึงไดแก  ความคิด
รวบยอด  ทักษะ  กฎและหลักเกณฑตางๆ ซ่ึงจะใชเปนพื้นฐานในการศึกษาเนื้อหาวิชาแตละวิชา
ตอไป 

    (3)  หลักสูตรแบบนี้เนนเนือ้หาความรู  ไมไดเนนผูเรยีน  ผูสรางหลักสูตรจึงได
สรางหลักสูตรโดยคํานึงถึงความรูและสาระสําคัญเปนหลัก 

    (4)  หลักสูตรแบบนี้จัดขึ้นตามความตองการของผูใหญมากกวาที่จะคํานึงถึง
ความตองการ  และความสนใจของเด็ก  ความรูเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ความตองการและความสนใจ
ของเด็กไมใชเรื่องสําคัญมากนัก  คุณคาของหลักสูตรที่มีตอเด็กก็อยูที่การเรียนเนื้อหา  ถาเด็กเรียน
ไดสอบผานก็ถือวาใชได  ถาเรียนไมดี  เรียนซํ้าจนกวาจะสอบผาน 

    (5)  หลักสูตรเนนที่ผลการเรียน  เด็กทุกคนตองเรียนทุกสิ่งทุกอยางเหมือนๆ  กัน
และจะตองมีความรูสอบผานขอสอบอยางเดียวกัน  จากสาระเนื้อหาอยางเดียวกัน  ไมมีการจัดเนื้อหา
สาระที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

    (6)  หลกัสูตรจะเปลีย่นแปลงก็ตอเมือ่เนือ้หาวิชาเปลีย่นแปลงไป  ไมไดเปลีย่นแปลง
เนื่องจากความตองการหรือความผนัแปรในสังคม 

    (7)  หลักสูตรประเภทนี้ไมถือวาจิตวิทยาในการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ  เนื้อหาวิชา
เปนเครื่องกําหนดวิธีสอน  การสอนจึงเนนในดานที่ใหครูบรรยาย  นักเรียนทองจํา  เนนเรื่องการ
สอบใหญสอบยอย  นักเรียนจึงไมใครมีสวนรวมในการเรียน  การแสดงความคิดเห็น  หรือความริเริ่ม
ใดๆ ทั้งสิ้น 
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    (8)  การจัดเนื้อหาวิชาจัดเรียงตามลําดับอยางมีระเบียบระบบ  เรียงตามเรื่องหรือ
ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยผูที่รับผิดชอบดานเนื้อหาวิชาในสาขาวิชานั้นๆ ไมมีความคลองตัวใน
การที่จะจัดเนื้อหาใหตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

    (9)  ในดานการเรียนการสอนนั้น  หลักสูตรแบบนี้เนนการถายทอด  เนื้อหาสาระ
และความรูที่ผูจัดกระทาํไวเปนระบบระเบียบเพื่อการถายทอดเปนหลัก  โดยครูเปนผูใหนักเรียนเปน
ผูรับความรู  ครูจึงตองศึกษาเนื้อหาวิชาที่จัดไวแลวใหเขาใจ  เพราะเนื้อหาเปนหัวใจของการสอน
โดยมีตําราหรือแบบเรียนเปนแหลงความรูที่สําคัญ  และเนื่องจากการจัดหลักสูตรนี้มุงเนื้อหาวิชา
เปนหลักการสอนของครูจึงตองเนนหนักไปในในดานการบอกเลาบรรยายเปนสําคัญ  เพื่อจะอธิบาย
และแนะนําสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรใหกระจางขึ้น  กิจกรรมตางๆ ที่จัดใหแกผูเรียนก็เพื่อประโยชน
ในการเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรเทานั้น 

  2)  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสงัคม  (Social  Process  and  Life  Function  curriculum) 
    หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  เปนหลักสูตรที่มุงแกไขขอบกพรองของหลักสูตร

ที่ผานมาดวยการรวบรวมความรูใหเปนอันหนึ่งอันเดียว  โดยยึดกิจกรรมตางๆ ของคนในสังคม
เปนหลัก  เปนหลักสูตรที่ถูกคาดวามีคุณคามากที่สุดสําหรับผูเรียน  การจดัหลักสูตรแบบนี้ไดยึดเอา
สังคมและชีวิตจริงของเด็กเปนหลัก  เพื่อผูเรียนจะไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
เพราะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชาในหลักสูตรกับชีวิตจริงของผูเรียนหรือภาวะ
ทางสังคมที่ผูเรียนกําลังประสบอยู  หลักการจัดหลักสูตรประเภทนี้ไดรับอิทธิพลมาจากความคิดของ
จอหน  ดิวอ้ี  กับปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม  และปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม  
หลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

    (1)  เปนหลกัสูตรที่จัดเนื้อหาสาระใหมีความสัมพันธกับชวีิตจริงของคนในสังคม  
โดยการจดัเนือ้หาสาระตามกิจกรรมของคนในสังคม 

    (2)  การจัดหลักสูตรเปนการเตรียมผูเรียนใหรวมมือกับสังคม  ทําใหผูเรียนนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  เพราะไดมีการเชื่อมโยงใหส่ิงที่เรียนสัมพันธกับชีวิตจริง  
โดยเนนใหผูเรียนรูเกี่ยวกับหนาที่ทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  หรือปญหาทางสังคม  ซ่ึงคาดวา
จะแกไขไดก็นําเอามาสอนแกผูเรียน 

    (3)  การเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหสอดคลองกับ
การดํารงชีวิตจริง  การจัดกิจกรรมอาจจัดเปนหนวยหรือเปนรายวิชา  สวนการจัดเนื้อหานั้นตองจัด
ใหผูเรียนไดเรียนส่ิงใกลตัวกอน  เชน  จากบานมาสูชุมชนและโลก  หรือจัดประสบการณใหผูเรยีน
รูจากสิ่งที่งายที่เขาใจงายไปหาสิ่งที่เขาใจยากหรือซับซอนขึ้น 
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   3)  หลักสูตรกจิกรรมหรือประสบการณ  (Activity  or  Experience  Curriculum) 
    หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณเปนหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่

จะแกไขการเรียนรูแบบครูเปนผูสอนเพียงอยางเดียว  ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน  ซ่ึงเปนขอบกพรองของหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา  หลักสูตรแบบนี้ยึดประสบการณ  และกิจกรรม
เปนหลักมุงสงเสริมการเรียนการสอนโดยวิธีการแกปญหา  ผูเรียนไดแสดงออกดวยการลงมือกระทํา  
ลงมือวางแผน  เพื่อหาประสบการณอันเกิดจากการแกปญหานั้นๆ ดวยตนเอง  ซ่ึงเปนการเรียนแบบ
การเรียนรูดวยการกระทํา  (Learning  by  Doing) 

  4)  หลักสูตรแบบแกน  (Core  Curriculum) 
    หลักสูตรแบบแกนเปนหลักสูตรที่ประสานสัมพันธเนื้อหาวิชาตางๆ เขาดวยกัน 

มุงที่จะสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน  และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน  สงเสริม
การเรียนรูแบบ Active  Learning  ส่ิงที่เรียนจะมีความสัมพันธกับประสบการณและชีวิตของผูเรียน  
เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงชีวิตความเปนอยูมาสัมพันธกับการเรียนรูได  เปนหลักสูตรที่ยึดปรัชญา
ปฏิรูปนิยม  หลักสูตรแบบแกนเปนหลักสูตรที่รวมเอาลักษณะเดนของหลักสูตรอื่นๆ เขาไวดวยกัน  
ซ่ึงเชื่อวาเปนแบบที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรตางๆ   

  5)  หลักสูตรบรูณาการ  (Integrated  Curriculum) 
    หลักสูตรบรูณาการเปนหลกัสูตรทีร่วมประสบการณการเรยีนรูตางๆ เขาดวยกนั 

ประสบการณดังกลาวเปนประสบการณที่คัดเลือกมาจากหลายสาขาวิชา  แลวจัดเปนกลุมหรือหมวดหมู
ของประสบการณ  เปนการบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน  เพื่อชวยใหผูเรยีนไดรบัประสบการณสัมพนัธ
และตอเนื่องอันมีคุณคาตอการดํารงชีวิต  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  
2533)  เปนหลักสูตรที่ยึด  “ผูเรียนเปนหลัก”  แลวนําวิชาหรือเรื่องราวตาง  ๆที่เรียกวา  “มวลประสบการณ”  
มาจัดกลุมเพื่อสรางเสริมตัวผูเรียนใหเจริญงอกงาม 

 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒเิวชช  (2542, หนา 79-80)  ไดแบงหลกัสูตรออกเปน  5  ประเภท  ดังนี ้
    1)  หลักสูตรเนื้อหาวิชา  (Subject  Curriculum)  เปนหลักสูตรที่ยึดการถายทอดเนื้อหา

สาระและความรูวิชาตางๆ  การสอนจะยึดตําราและแบบเรียน  เนนการใหเปนของผูสอนและการรับ
เปนของผูเรียน 

    2)  หลักสูตรสหสัมพันธ  (Broad  Fields  Curriculum)  เปนหลักสูตรที่เนนการแกปญหา
การขาดการผสมผสานของความรูวิชาตางๆ จึงรวมวิชาตางๆ ที่มีเนื้อหาสาระใกลเคียงกันไวเปน
หมวดเดียวกัน 
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    3)  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  (Social  process  and  life  function  curriculum)  
เปนหลักสูตรที่ยึดสังคมและชีวิตจริงของผูเรียนเปนหลัก  เนนใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 

    4)  หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ (Activity or experience Curriculum)  เปน
หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณเปนหลัก  และมีหลักการวาการเรียนรูเกิดจากประสบการณ 

    5)  หลักสูตรแบบแกน (Core curriculum) เปนหลักสูตรที่มีลักษณะของการ
ผสมผสานเนื้อหาวิชาสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน  สงเสริมการเรียนรูโดยการกระทํา 

 สรุปไดวาหลักสูตรแบงออกเปน  2  ประเภทใหญๆ หลักสูตรเฉพาะวิชาหรือหลักสูตร
รายวิชาและหลักสูตรรวมวิชาหรือแบบบูรณาการหรือแบบสหสัมพันธหรือความผสมผสานของ
เนื้อหาวิชาอยางกลมกลืนมากกวา  2  วิชาขึ้นไป 
 2.2.3  องคประกอบของหลกัสูตร   
 มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดกําหนดใหหลักสูตรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี ้
 พิสมัย  ถีถะแกว  (2541,  หนา  9)  กลาววา  องคประกอบของหลักสูตรนั้นตองประกอบ
ไปดวยองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญอยางนอย  4  สวน  คือ   
    1)  จุดมุงหมาย   

 2)  เนื้อหาวิชา   
 3)  การนําหลกัสูตรไปใช 
 4)  การประเมนิผล 

   วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2542, หนา 50-52)  กลาววา  หลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบ
ในลักษณะใดก็ตาม  จะตองประกอบดวย 

 1)  จุดหมายและจุดประสงค  (Aims  and  Objective) 
 2)  เนื้อหาสาระและประสบการณ  (Contents  and  Experiences) 
 3)  การนําหลกัสูตรไปใช  (Curriculum  Implementaion) 
 4)  การประเมนิผล  (Evaluation) 

 กรมวิชาการ  (2545 ข, หนา 18)  ไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญดังนี ้  
 1)  วิสัยทัศน   
 2)  ภารกจิ   
 3)  เปาหมาย   
 4)  คุณลักษณะอนัพึงประสงค   
 5)  โครงสรางหลักสูตรรายวชิาตามกลุมสาระการเรียนรู   
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   6)  กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  การจัดการเรยีนรูและสงเสรมิการเรยีนรู   
   7)  การวดัและประเมนิผล   
   8)  การบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษาและอื่นๆ 

 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546, หนา 11)  หลักสตูรมีองคประกอบพืน้ฐาน  4  องคประกอบ  คือ 
    1)  จุดประสงค   
     2)  สาระความรูประสบการณ 
    3)  กระบวนการเรียนการสอน 

 4)  การประเมนิผล 
 องคประกอบเต็มรูปแบบของหลักสูตรมีมากกวา  4  องคประกอบ  โดยจะมีองคประกอบ

พื้นฐาน  4  องคประกอบ  และองคประกอบเพิ่มเติม  ไดแก  จุดหมาย  หลักการ  โครงสราง  มาตรฐาน
การเรียนรู  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  และสื่อการเรียน   

 สุนีย  ภูพนัธ  (2546, หนา 18-19)  จําแนกองคประกอบหลักสูตรที่สําคัญ  คือ 
   1)  จุดมุงหมายของหลักสูตร  (Curriculum  Aims) 

    จุดมุงหมายของหลักสูตร  หมายถึง  ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ตองการให
เกิดขึ้นในตัวผูที่ผานหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสําคัญเพราะเปนตัวกําหนดทิศทาง
และขอบเขตในการศึกษาแกเด็ก  ชวยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม  ตลอดจนการใชเปนมาตรการ
อยางหนึ่งในการประเมินผล  จุดมุงหมายของการศึกษามีหลายระดับ  ไดแก  จุดมุงหมายระดับหลักสูตร
เปนจุดมุงหมายที่บอกใหผูที่เกี่ยวของรูเปาหมายของหลักสูตรนั้นๆ จุดมุงหมายของกลุมวิชา  วิชา
แตละกลุมวิชาจะสรางคุณลักษณะที่แตกตางกันใหกับผูเรียน  จึงมีการกําหนดจุดมุงหมายไวตางกัน  
จุดมุงหมายรายวิชาเปนจุดมุงหมายที่ละเอียดจําเพาะเจาะจงกวาจุดมุงหมายกลุมวิชา  ผูสอนรายวิชา
จะกําหนดจุดมุงหมายในการสอนเนื้อหาแตละบทแตละตอนขึ้นในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  
แมวาจุดมุงหมายของการศึกษาจะมีหลายระดับ  แตจุดมุงหมายทุกระดับยอมสอดคลองกันและ
นําไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน   

   2)  เนื้อหา  (Content) 
      การเลือกเนื้อหาประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่คาดวาจะชวยใหผูเรียนพัฒนา

ไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว  โดยดําเนินการตั้งแตการเลือกเนื้อหาและประสบการณ  การเรียงลําดับ
เนื้อหา  พรอมทั้งการกําหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 

   3)  การนําหลกัสูตรไปใช  (Curriculum  Implementation) 
    เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก  คูมือครู  

เอกสารหลักสูตร  แผนการสอน  แนวการสอน  และแบบเรียน  เปนตน   
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    การจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและสิ่งแวดลอม  เชน  การจัดโตะเกาอี้  
หองเรียน  วัสดุอุปกรณในการเรียน  จํานวนครูและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

    การดําเนินการสอน  เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในขั้นนําหลักสูตรไปใช  เพราะ
หลักสูตรจะไดผลหรือไมขึ้นอยูกับพฤติกรรมการสอนของครู  ครูผูสอนจะตองมีความรูในดานการ
ถายทอดเนื้อหาความรู  การวัดและประเมินผล  จิตวิทยาการสอน  ตลอดทั้งปรัชญาการศึกษาของ
แตละระดับ  จึงทําใหการเรียนของผูเรียนบรรลุเปาหมายของหลักสูตร   

   4)  การประเมนิผลหลักสูตร  (Evaluation) 
    เปนการประเมินผลหลักสูตร  คือ  การหาคําตอบวา  หลกัสูตรสัมฤทธผิลตามที ่

กําหนดไวในจุดมุงหมายมากนอยเพียงใด  และอะไรเปนสาเหต ุ การประเมนิผลหลกัสตูรเปนงานใหญ
และมีขอบเขตกวางขวาง  ผูประเมินจําเปนตองวาโครงการประเมินผลไวลวงหนา 
 ทาบา  (Taba, 1978,  p. 10)  กลาวถึงวาหลักสูตรควรมีองคประกอบอยู  4  อยางคือ 

 1)  วัตถุประสงคทั่วไปและวตัถุประสงคเฉพาะวิชา 
 2)  เนื้อหาวิชา  และจํานวนชัว่โมงสอนแตละวิชา 
 3)  กระบวนการสอนและการเรียนหรือการนําหลกัสูตรไปใช 
 4)  โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร   

 สรุปไดวาองคประกอบของหลักสูตรมีความแตกตางกันตามชนิดหรือประเภทของหลักสูตร  
และองคประกอบของหลักสูตรควรมีความเชื่อมโยงสอดคลองเหมาะสมตามที่ผูกําหนดหลักสูตร
และบริบทของสังคมนั้นๆ 

 

2.3  การพัฒนาหลักสูตร   
 
 2.3.1  ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 
 มีนักวิชาการและนักการศกึษาไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี ้
 สงัด  อุทรานันท  (2532)  ไดกลาวถึง  การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายอยู  2  ลักษณะ  คือ  
การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น  และการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม 
 กูด (Good,  1973,  pp. 157-158)  ไดใหความเห็นไววา  การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได  2  
ลักษณะ  คือ  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตร
อยางหนึ่ง  เพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน  จุดมุงหมายของการสอน  วสัดอุุปกรณ  
วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล  สวนคําวา  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  หมายถึง  การแกไขหลักสูตร
ใหแตกตางไปจากเดิม  เปนการสรางโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม 
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 เซเลอร  และอเล็กซานเดอร  (Saylor & Alexander, 1974, p. 7)  ไดใหคําจํากัดความของ
การพัฒนาหลักสูตรวา  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น  หรือเปนการจัดทํา
หลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมอยูกอน  การพัฒนาหลักสูตรอาจรวมถึงการสรางเอกสารอื่นๆ  
สําหรับนักเรียนดวย  (Saylor & Alexander, 1974, p. 7  อางถึงใน  สุนีย  ภูพันธ, 2546, หนา  159) 
 ทาบา  (Taba, 1978,  p. 454)  ไดกลาวไววา  การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การเปลีย่นแปลง
และปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้นทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย  การจัดเนื้อหาวิชาการเรียน
การสอน  การวัดและการประเมินผลอื่นๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมที่วางไว  การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแตจุดมุงหมายและวิธีการ  และ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางดานความคิดและความรูสึกของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  
สวนการปรับปรุงหลักสูตรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 
 2.3.2  กระบวนการพัฒนาหลกัสูตร 
 นักวิชาการและนักการศึกษาไดกําหนดกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
ไวดังนี ้

 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546, หนา 73)  สรุปเปนหลักของการพัฒนาหลักสูตรโดยทัว่ไปได
ดังนี ้
                    1)  ใชพื้นฐานทางประวัติศาสตร  ปรัชญา  สังคม  จิตวิทยา  และวิชาตางๆ 

    2)  พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  โดยวิเคราะหปญหาความตองการ
และความจําเปนตางๆ ของสังคม 

    3)  พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ  ความตองการและความสนใจของผูเรียน 
    4)  พัฒนาใหสอดคลองกับหลักของการเรียนรู 
    5)  ในการเลือกและจัดประสบการณการเรียน  จะตองพิจารณาความเหมาะสมใน

ดานความยากงาย  ลําดับกอนหลัง  ความตอเนื่อง  และบูรณาการของประสบการณตางๆ   
    6)  พัฒนาในทุกจุดอยางประสานสัมพันธกัน  ตามลําดับจุดประสงค  สาระความรู

และประสบการณ  กระบวนการเรียนการสอน  และการประเมินผล 
    7)  พิจารณาถงึความเปนไปไดสูงในทางปฏิบัต ิ
    8)  พัฒนาอยางเปนระบบ 
    9)  พัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง 
    10)  มีการวจิัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 
    11)  ดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการ 
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    12)  อาศัยความรวมมืออยางจริงจงัของผูเชีย่วชาญและผูเกี่ยวของหลายฝาย 
 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2542, หนา  115-118)  ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวา

จะตองมีขั้นตอน  มีกระบวนการที่ตองอาศัยบุคลากรจํานวนมากในการปฏิบัติงาน  ตองพัฒนาอยาง
เปนระบบ  มีหนวยงานรับผิดชอบและพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่องกันไป  ดังนั้น กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรจึงมีลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 

    1)  การจัดตั้งคณะกรรมการ  ซ่ึงอาจจําแนกเปน 
      (1)  คณะกรรมการอํานวยการ  มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดแนวนโยบายให

คําปรึกษาอํานวยความสะดวก  ประสานงาน  ฯลฯ 
      (2)  คณะกรรมการดําเนินงาน  อาจแบงเปนคณะอนุกรรมการฝายตางๆ  ดําเนินการ

เฉพาะเรื่องตามที่ไดรับมอบหมายแลวจึงนําขอมูลการทํางานทั้งหมดมารวบรวมในคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

    2)  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  นาจะเปนการดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการดาน
ตางๆ จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร  หลังจากนั้นจึงเปนการนําขอมูลทั้งหมด
มาสังเคราะหโดยคณะกรรมการดําเนินงาน 

    3)  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  ใหสอดคลองกับผลที่ไดรับมาจากขั้นตอนที่  
2  ซ่ึงมีส่ิงที่ตองกําหนดดังนี ้

      (1)  จุดมุงหมายของหลักสูตร  (aim)  เปนจุดมุงหมายในระดับหลักสูตรที่มี
ลักษณะกวางแสดงถึงคานิยม  คุณลักษณะที่ตองการพัฒนาผูเรียน 

      (2)  จุดมุงหมายของหลักสูตร  ตองกําหนดพิสัยหรือขอบเขตใหครบทุกดาน  
ในแตละดานมีสัดสวนเปนอยางไรขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเปาประสงค  (goal)  
อันเปนจุดหมายทางการศึกษาในระดับสูงสุดที่กําหนดไวในแผนการศึกษาชาติ 

    4)  การออกแบบหลกัสูตร (curriculum design)  ตองพจิารณาตดัสินใจใน 3 ประเด็นหลกั
ดังนี ้

      (1)  กําหนดโครงสรางของหลักสูตร  กลาวคือ  จะตองจัดรายวิชาใดบางไวใน
หลักสูตรแตละรายวิชา  มีความลึกความกวางเพียงใดขึ้นอยูกับวุฒิภาวะ  ทําใหใชเวลาในการเรียนรู
แตละรายวิชาไมเทากัน  จึงเกิดเปนโครงสรางหลักสูตร 

      (2)  การกําหนดจุดประสงคในระดับหลกัสูตร 
      ก.  จุดประสงคของกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณตามที่กําหนดไวใน

โครงสรางหลกัสูตร 
     ข.  จุดประสงครายวิชา 
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     (3)  การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ  ซ่ึงมีการเลือก  การจัดอยางเปน
กระบวนการ 

    5)  การนําหลกัสูตรไปใช  (curriculum  implementation)  เปนขั้นตอนที่ตอจากขั้นที่ 4 
    6)  การประเมนิหลักสูตร  (curriculum  evaluation) 
    7)  การตัดสินใจตอหลักสูตร  ภายหลังจากการประเมินหลกัสตูรแลว  นาํผลการประเมนิ

มาพิจารณาตัดสินใจใน  4  ประเด็น  คือ  ใชหลักสูตรฉบับนั้นตอไป  ตองปรับปรุงหลักสูตร  ตอง
แกไขหลักสูตร  และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 วิมลรัตน  จตุรานนท  (2541,  หนา  57-63)  ไดสรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการ
วิเคราะหแนวคิดของสงัด  อุทรานันท  ไว  8  ขั้นตอน  ดังนี้ 

   ขั้นที่  1  การวเิคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
   ขั้นที่  2  การกาํหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
   ขั้นที่  3  การออกแบบหลักสตูร 
   ขั้นที่  4  การคดัเลือกเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ 
   ขั้นที่  5  การประเมินหลักสตูรกอนนําไปใช 
   ขั้นที่  6  การนาํหลักสูตรไปใช 
   ขั้นที่  7  การประเมินการใชหลักสูตร 
   ขั้นที่  8  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
 สุนีย  ภูพันธ  (2546, หนา 174)  กลาววา  การพัฒนาหลักสูตรมีอยู  5  ขั้นตอนที่สําคัญคือ 

1)  การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร 
2)  การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 
3)  การนําหลักสูตรไปใช 
4)  การประเมนิหลักสูตร 
5)  การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร 

โอลิวา  (Oliva, 1992; อางถึงใน รุจิร  ภูสาระ, 2545, หนา 68-70)  ไดพัฒนารูปแบบพัฒนา
หลักสูตรออกเปน  12  ขั้นตอน  ดังนี้คือ 

  ขั้นตอนที่  1  เปนการกําหนดเปาหมาย  ปรัชญาในการจัดการเรียนการสอน  จะตอง
ขึ้นอยูกับความเชื่อในเรื่องความตองการของสังคม  และความตองการของบุคคลในสังคม  ซ่ึงแนวคิดนี้
คลายกับไทเลอรที่ใชปรัชญาและจิตวิทยาในการกลั่นกรองการกําหนดเปาหมาย 

  ขั้นตอนที่  2  เปนการวิเคราะหความตองการของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  การวิเคราะห
ความตองการของผูเรียนในชุมชน  รวมถึงการวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่จะนํามาสอนในโรงเรียน  ดังนั้น
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หลักสูตรจึงเปนภาคตัดระหวางตอนที่ 1 และตอนที่ 2 กลาวคือ ตอนที่ 1 มุงประเด็นไปที่ความตองการ
ของนักเรียน  และทองถิ่นที่คอนขางจําเพาะลงไป  (ความตองการทั่วไปของผูเรียนและสังคม  อาจ
ไมตรงกับความตองการของนักเรียนและทองถิ่น) 

  ขั้นตอนที่  3  และ  4  เปนกําหนดรายละเอียดของจุดหมาย  และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ที่ขึ้นอยูกับเปาหมายใหญ  ความเชื่อและความตองการในตอนที่  1  และตอนที่  2  ความแตกตางใน
ขั้นตอนนี้กับตอนที่  1  และ  2  คือ  กลาวถึงความแตกตางที่ชัดเจนระหวางจุดหมายและวัตถุประสงค 

  ขั้นตอนที่  5  เปนการจัดการและการนําหลกัสูตรไปปฏิบัติ  รวมทั้งกําหนดโครงสราง
ที่จะใหมีการจดัการเกีย่วกับหลักสูตร 

  ขั้นตอนที่  6  และ 7 เปนการเขียนรายละเอียดเพิ่มขึ้น  เกี่ยวกับจุดหมายและวัตถุประสงค
ของการจัดการเรียนการสอนของแตละวิชาและแตละระดับ  ซ่ึงความชัดเจนของความแตกตางระหวาง
จดุหมายและวัตถุประสงคจะไดเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมในขั้นตอนนี้ 

  ขั้นตอนที่  8  หลังจากกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงคแลว  ในขั้นตอนนี้เปนการ
เลือกเทคนิควธิีการสอนที่จะใชในชั้นเรยีน 

  ขั้นตอนที่  9  เปนการเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
  ขั้นตอนที่  10  เปนการนําเทคนิคการสอนไปปฏิบัติ  (การจัดการเรียนการสอน)  หลังจาก

ที่นักเรียนไดมีโอกาสในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 10  ผูบริหารหลักสูตรจะตองยอนกลับมาพจิารณา
ปญหาในการเลือกเทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครู  
ซ่ึงในขั้นตอนที่  9  แบงเปน  2  ขั้นตอน  คือ 

    ขั้นตอนที่  1  เปนการนําหลกัสูตรไปปฏิบตัิ   
    ขั้นตอนที่  2  เปนการติดตามผลการปฏิบตัิ 

สําหรับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยูในขั้นตอนที่  10  ผูวางแผนหลักสูตรอาจยกเลิกหรือ
เพิ่มเติมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของผูเรยีน 

  ขั้นตอนที่  11  เปนขั้นการประเมินผลการสอน  จนถึงขั้นตอนที่  12  เปนการประเมินผล
แบบครบวงจร     

 จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการดังกลาวขางตน  สรุปไดวาหลักสูตรทุกระดับ
จําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของนักเรียนและสังคม  ซ่ึงมี
ขั้นตอนกระบวนการที่สําคัญ  คือ  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตร  
การกําหนดเนื้อหาสาระ  การออกแบบการจัดการเรียนรู  การประเมินหลักสูตรกอนนําไปใช   การนํา
หลักสูตรไปใช   การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการใชหลักสูตร   การสรุปผลการนําหลักสูตรไปใช  
และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมยุคสมัยและความตองการของสังคม 
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 2.3.3  การประเมินหลักสตูร 
 นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการประเมินหลักสตูรไวดังนี ้
 ทิศนา  แขมมณี  (2535, หนา 134)  ไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตรไววา  การประเมิน
หลักสูตรใดๆ ก็ตามมีความหมายสําคัญ  3  ประการ  คือ 

 1)  เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรนั้น  โดยดูวาหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตาม
วัตถุประสงคที่หลักสูตรนั้นตองการหรือไม 

 2)  เพื่อตัดสินวา  การวางเคาโครงและรูปแบบของหลักสูตร  ตลอดจนการบริหารงาน
และการสอนตามหลักสูตรเปนไปในแนวทางที่ถูกตองแลวหรือไม 

3)  เพื่อวดัผลวา  ผลผลิตคือผูเรยีนนัน้เปนอยางไร 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546,  หนา  95)  ไดกลาววาการประเมินหลักสูตร  หมายถึง  การพิจารณา  
เปรียบเทียบ  และตดัสิน  เกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ในระบบหลักสูตรวามีความสัมพันธกันอยางไร  
มีความสอดคลองระหวางมาตรฐาน  ความมุงหวัง  และการปฏิบัติจริงเพียงใด  หลักสูตรนั้นมี
ประสิทธิภาพเพียงใด  มีผลกระทบอยางไร  ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชปรับปรุงหลักสูตรน้ัน
ใหดีขึ้น 
 รุจิร  ภูสาระ  (2545, หนา 144)  ไดอธิบายสรุปวา  การนิยามความหมายของการประเมิน
หลักสูตร  อาจแบงเปน  2  กลุมใหญๆ คือ  กลุมแรก  การประเมินผลเปนการอธิบายหรือตัดสินใจ  
สวนกลุมหลัง  การประเมินผลคือการวิจัย  
 สุนีย  ภูพันธ  (2546, หนา 249)  ไดอธิบายสรุปวาการประเมินหลักสูตร  คือ  กระบวนการ
ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาหลักสูตรนั้น  มีประสิทธิภาพแคไหน  เมื่อนําไปใชแลว
บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  มีอะไรที่ตองแกไขเพื่อนําผลที่ไดมาใชประโยชนในการตัดสินใจ
หาทางเลือกที่ดีกวาตอไป 
 จากแนวคิดการประเมินหลักสูตรของนักวิชาการและนักการศึกษาดังกลาวขางตน  สรุปไดวา
การประเมินหลักสูตรเปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลวาหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้นนั้น  มีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไรหรือมีคุณภาพ
มากนอยในระดับใด  และมีสวนที่ไมเหมาะสมตองรับการแกไขปรับปรุง  เพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาแลว
มีความสมบูรณมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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2.4  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ที่มีการกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูไวเปนขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน  และใชเปนกรอบกําหนดหรือ
แนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ก, หนา 4-7)  กําหนดรายละเอียดของหลักการ  จุดหมายและโครงสราง
ของหลักสูตรไวดังนี้ 

 2.4.1  หลักการ   
 เพื่อใหการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
จึงกําหนดหลกัการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี ้

    1)  เปนการศกึษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 

 2)  เปนการศกึษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทกุคน  จะไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค
และเทาเทยีมกนั  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 

 3)  สงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดย
ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิ และเต็มศักยภาพ 

 4)  เปนหลักสูตรที่เปนโครงสรางยืดหยุนทั้งดานเนื้อสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
 5)  เปนหลกัสูตรที่จดัการศกึษาไดทกุรูปแบบ  ครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 2.4.2  จุดหมาย   

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี  มีปญญา  
มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ จงึกาํหนดจดุมุงหมาย
ซ่ึงถือวาเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

 1)  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

 2)  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
 3)  มีความรูเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 

มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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 4)  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 

 5)  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6)  มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมัน่

ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 8)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9)  รกัประเทศชาติและทองถิน่  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 2.4.3  โครงสราง   
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศกึษา จึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 

 1)  ระดับชวงชั้น   
    หลักสูตรกําหนดระดับการศึกษาเปน  4  ชวงชัน้  ตามระดบัพัฒนาการของผูเรยีน

ดังนี ้
  ชวงชั้นที่  1  ประกอบดวยช้ันประถมศกึษาปที่  1-3 
  ชวงชั้นที่  2  ประกอบดวยช้ันประถมศกึษาปที่  4-6 
  ชวงชั้นที่  3  ประกอบดวยช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 
  ชวงชั้นที่  4  ประกอบดวยช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 

 2)  สาระการเรยีนรู   
   กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือ

กระบวนการการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุมดังนี้ 
   (1)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   (2)  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   (3)  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
   (4)  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   (5)  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
   (6)  กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
   (7)  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(8)  กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
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    สาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูโดย
อาจแบงออกเปน  2  กลุม คือ  กลุมแรก  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน
การสอน  เพื่อสรางพื้นฐานการเรียนรู  การคิด  และกลยุทธในการแกปญหาชีวิตและวิกฤตของชาติ  
กลุมที่สอง  ไดแก  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ   
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานการเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อยางสรางสรรค  เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูไวในสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ โดยเฉพาะ กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดให
เรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความ
เหมาะสม 

   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะ
สวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สวนที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น  สถานศึกษาสามารถกําหนดขึ้นเองไดแตใหสอดคลองและ
ตอบสนองศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

 2.4.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน   
 เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  การเขารวมและการปฏิบัติกิจกรรม
ที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความ
สนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน 
ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสราง
เยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองคของ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  สถานศึกษา
จะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบ  และวิธีการที่เหมาะสม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบง
ออกเปน  2  ลักษณะคือ 

 1)  กิจกรรมแนะแนว  เปนกจิกรรมที่สงเสริมและพฒันาความสามารถของผูเรยีนให 
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพที่ดี  ซ่ึงผูสอน
ทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ  และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพ
และการมีงานทํา 
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 2)  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม  เชน  กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมเนตรนารี  กจิกรรมผูบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรม
รักษาดินแดน  เปนตน 

 2.4.5  มาตรฐานการเรียนรู   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรยีนรู  8  กลุม 
ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของ
แตละกลุม  เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ซ่ึงกําหนดเปน 
2 ลักษณะ  ดังนี้คือ 

 1)  มาตรฐานการเรียนรูการศกึษาขั้นพื้นฐาน  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม 
สาระการเรยีนรู เมื่อผูเรียนเรยีนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 2)  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรยีนรู
เมื่อผูเรียนจบในแตละชวงชั้น  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่  3,6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  3,6  มาตรฐาน
การเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  และมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขนขึ้นตามความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 2.4.6  เวลาเรียน   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกําหนดเวลาในการจดัการเรียนรูและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
ไวดังนี ้

 ชวงชัน้ที่  1 ช้ันประถมศกึษาปที่  1-3    มเีวลาเรยีนประมาณปละ  800-1,000 ช่ัวโมง 
  โดยเฉลีย่วันละ  4-5  ช่ัวโมง 

 ชวงชัน้ที่  2  ชัน้ประถมศกึษาปที่  4-6   มีเวลาเรยีนประมาณปละ  800-1,000  ช่ัวโมง 
  โดยเฉลีย่วันละ  4-5  ชั่วโมง 

 ชวงชั้นที่  3  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  1-3    มีเวลาเรียน  1,000-1,200  ชั่วโมง 
  โดยเฉลีย่วันละ  5-6  ชั่วโมง 

 ชวงชั้นที่  4  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  4-6    มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา  1,200  ช่ัวโมง 
  โดยเฉลีย่วันละไมนอยกวา  6 ชั่วโมง 
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     ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ไดตามสภาพ
ของกลุมเปาหมาย  สําหรับการศึกษานอกระบบ  สามารถจัดเวลาเรียนและชวงชั้นไดตามระดับ
การศึกษา 

 2.4.7  การจัดหลกัสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนา
ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  แกผูเรียนทุกคน  ทุกกลุมเปาหมาย
สามารถปรับใชไดกับการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูนั้น  กาํหนดโครงสราง
เปนสาระการเรียนรู  จํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงถึงคุณภาพของผูเรียนเมื่อ
เรียนครบ  12  ป  และเมื่อผูเรียนจบการศึกษาแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม  สถานศกึษา
ตองนําโครงสรางดังกลาวไปใชจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงสภาพปญหา  ความพรอม  
เอกลักษณ  ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาใน
แตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด  นอกจากนี้สถานศึกษาจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติม
เปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหมๆ รายวิชาที่มีความเขมขึ้นอยางหลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเลือกสาระการเรียนรู
จาก  8  กลุมสาระในชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3  และ
ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  และจัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชา
นั้นๆ ดวย  สวนในชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  นั้นสถานศึกษายังไมควรใหเลือกรายวิชา
ที่เขมขนขึ้นแตควรคํานึงถึงสาระการเรียนรูพื้นฐานกอนเปนสําคัญ 
 สถานศึกษาตองจัดทําสาระการเรียนรูใหครบทั้ง  8  กลุมสาระในทุกชั้นในแตละชวงชั้น
ใหเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูและระดับพัฒนาการของผูเรียน  สําหรับในการจดัการศกึษาภาคบงัคบั  
ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  และชวงชั้นที่  3  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1-3  จัดหนวยการเรียนรูของหลักสูตรเปนรายป  ในสวนชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่  4-6  จัดหนวยการเรียนรูของหลักสูตรเปนหนวยกิต  สําหรับชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3  
เปนชวงชั้นสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ  และชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  เปนชวงชั้น
สุดทายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตองมุงเนนใหผูเรียนสํารวจ  ความสามารถ  ความถนัด  
ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน  พัฒนาความสามารถทักษะพื้นฐานดาน
การเรียนรู  และทักษะในการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  
ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม  สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและชุมชน  มีความ
ภูมิใจในความเปนไทย  และเพื่อใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 
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 2.4.8  การจัดเวลาเรียน 
 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละป  ทั้งการจัดเวลา
ในกลุมการเรียนรู  8  กลุม  และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม  รวมทั้งตองจัดใหมีเวลาสําหรับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม   
 ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  จัดเวลาเรียนเปนรายป  มีเวลาเรียนประมาณวันละ  
4-5  ชั่วโมง  การกําหนดเวลาเรียน  8  กลุมสาระ  ควรใหใหสัดสวนเวลาเรียนใกลเคียงกันและให
จัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทยใหมากกวากลุมสาระอื่นๆ สูการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ     
 ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6  จัดเวลาเรียนเปนรายป  มีเวลาเรียนประมาณวันละ  
4-5  ชั่วโมง  การกําหนดเวลาเรียน  8  กลุมสาระ  ควรใหใหสัดสวนเวลาเรียนใกลเคียงกันและให
จัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  มีความสําคัญควรจัดใหมากกวากลุม
สาระอื่นๆ แตลดเวลาเรียนกลุมภาษาไทยนอยกวากลุมคณิตศาสตร     
 ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  จัดเวลาเรียนเปนรายป  มีเวลาเรียนประมาณวันละ  
5-6  ชั่วโมง  การกําหนดเวลาเรียน  8  กลุมสาระ  ควรใหใหสัดสวนเวลาเรียนใกลเคียงกันแตกลุม
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  มีความสําคัญควรจัดใหมากกวากลุมสาระอื่นๆ เพื่อให
ผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอ  และจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพใหผูเรียนที่มีความสามารถ
ที่จะออกไปสูโลกอาชีพ     
 ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  จัดเวลาเรียนเปนรายภาค  มีเวลาเรียนประมาณวันละ  
6  ชั่วโมง  การกําหนดเวลาเรียน  8  กลุมสาระ  ควรใหใหสัดสวนเวลาเรียนใกลเคียงกันแตกลุมภาษาไทย  
คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  มีความสําคัญควรจัดใหมากกวากลุมสาระอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนที่มี
ความประสงคจะศกึษาตอ  และจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพใหผูเรียนที่มีความสามารถที่จะ
ออกไปสูโลกอาชีพ     

 2.4.9  การจัดการศกึษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษากลุมเปาหมายเฉพาะ  ไดแก  การศึกษาทางดานศาสนา  ดนตรี  นาฎศิลป  
กีฬา  อาชีวศึกษา  การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศดานตางๆ การศึกษาสําหรับผูบกพรองในดาน
ตางๆ ผูมีความสามารถพิเศษ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและ
องคกรตางๆ การจัดการศึกษาเหลานี้สามารถปรับใชมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
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 2.4.10  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพผูเรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะในสวนที่จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ของสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ  สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดตามความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน 
 2.4.11  การจัดการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  
มาตรา 22  กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ฉะนั้นครูผูสอน
และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชีน้าํ  ผูถายทอดความรู  ไปเปนผูชวยเหลอื  
สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ และใหขอมูล
ที่ถูกตองแกผูเรียน  เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุง
พัฒนาความสามารถทางอารมณ  โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเอง
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 โดยเฉพาะสังคมโลกในปจจุบันกําลังประสบปญหาดานสังคมเปนอยางมาก  เกี่ยวกับ
ความขัดแยงดานความคิดและการกระทําของตัวบุคคล  องคกร  และสังคม  ดังนั้นสถานศึกษาจะตอง
มุงเนนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจในสภาพปญหา  สถานการณและหาทางแกไขโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีเปนกรณีพิเศษ   
 การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการจัดการเรียนและวิธีการที่หลากหลาย
ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา  วิธีการเรียนรูความสนใจและความสามารถ
ของผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น  ควรใชรูปแบบ/วิธีการ
ที่หลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  
การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ  การใชการวิจัย
ในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  การเรียนรูคูคุณธรรม  ทั้งนี้ตองพยายามนํากระบวนการ
การจัดการ  กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  กระบวนการคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  เนื้อหาและกระบวนการ
ตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะองครวม  การบูรณาการ  เปนการกําหนด
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เปาหมายการเรียนรวมกัน  ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน  
หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจัดไดหลายลักษณะ  ดังนี้ 

1)  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว  ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูตางๆ กับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกบัชีวิตจริงหรือสาระที่กําหนดขึ้นมา  เชน  เรื่อง
ส่ิงแวดลอม  น้ํา  เปนตน  ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ  
เชน  การอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะหตางๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการ
เรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอเรื่องที่กําหนด 

2)  การบูรณาการแบบคูขนาน  มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจดัการเรยีนการ
สอนโดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน  เชน  ผูสอนคน
หนึ่งสอนวิทยาศาสตร  เรื่องเงา  ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร  เรื่องการวัดระยะทาง  โดยการ
วัดเงา  คิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตางๆ หรืออีกคนหนึ่งอาจ
ใหผูเรยีนรูศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา   

3)  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจากหลาย
กลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู  ซ่ึงโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา
หรือกลุมวิชา  แตในบางเรื่อง  ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกนัในเรือ่งเดยีวกนั  เชน  เรือ่งวนัสิง่แวดลอม
ของชาติ  ผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา  คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  ผูสอน
วิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  ผูสอนสังคมศึกษาใหผูเรียนคนควาหรือทํา
กิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  และผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํากิจกรรมเกี่ยวกบัการรักษา
ส่ิงแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  เปนตน 

4)  การบูรณาการแบบโครงการ  ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
เปนโครงการ  ซ่ึงผูเรียนและผูสอนรวมกันสรางสรรคขึ้นโดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกันไดหลาย
ช่ัวโมง  ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตางๆ ที่ผูสอนเคยสอนแยกกันนั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน
มีเปาหมายเดียวกันในลักษณะของการสอนเปนทมี  เรียนเปนทีมในกรณีที่ตองการเนนทักษะบางเรื่อง
เปนพิเศษ  ผูสอนสามารถแยกกันสอนได  เชน  กิจกรรมเขาคายดนตรี  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมเขาคายศิลปะ  เปนตน 

 2.4.12  แนวการจัดการเรียนรู 
  1)  ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  เปนการจัดการเรียนรูที่ตองสนองตอบ

ตอความสนใจของผูเรียน  โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  และจิตวิทยาการเรียนรู  ทั้งนี้ในแต
ละคาบเวลาเรียนนั้นไมควรใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูให
ครบทุกกลุมสาระในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก  เนนการเรียนรูตาม
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สภาพจริงมีความสนุกสนาน  ไดปฏิบัติจริง  เพื่อพัฒนาความเปนมนุษย  ทักษะพื้นฐานการติดตอส่ือสาร
ในการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  พัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ 

  2)  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  เปนการจัดการเรียนรูทีม่ลีกัษณะคลายกบั
ชวงช้ันที่  1  แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ  มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม  
การสอนแบบบูรณาการโครงงาน  การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อมุงใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการคิด  การคนควา  แสวงหาความรู  สรางความรูดวยตนเอง  สามารถสรางสรรคผลงาน
แลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 

  3)  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  เปนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
ที่มีหลักการ  ทฤษฎีที่ยากซบัซอน  อาจจัดแยกเฉพาะและควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
มากขึ้น  เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดความคิด  ความเขาใจ  และรูจักตนเองในดานความสามารถ  ความถนดั
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม 

  4)  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  เปนการจัดการเรียนรูที่เริ่มเนนเขาสูเฉพาะทาง
มากขึ้นมุงเนนความสามารถ  ความคิดระดับสูง  ความถนัด  และความตองการของผูเรียน  ทั้งในดาน
อาชีพ  การศึกษาเฉพาะทาง  ตลอดจนการศึกษาตอ 
 สรุปวาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มีความยืดหยุนในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
ตองจัดการศึกษาใหสนองตอบความตองการของผูเรียนและชุมชน  การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบและวิธีการกระบวนการ  การบูรณาการ  และการศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
 สําหรับการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหยืดหยุนวิธีการจัดการเรียนรู
ไดตามความเหมาะสมกับผูเรียน  สถานศึกษา  และความตองการของทองถิ่น 

 2.4.13  สื่อการเรียนรู 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และใชเวลาอยางสรางสรรครวมทั้งมีความยืดหยุน  
สนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  และเรียนรู
ไดจากสื่อการเรียนรู  และแหลงการเรียนรูทุกประเภท  รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีอยู
ในทองถิ่น  ชุมชนและแหลงอื่นๆ เนนส่ือท่ีผูเรียนและครูผูสอนใชในการศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง  ผูเรียนและครูผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตางๆ ที่มี
อยูรอบตัวและระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือและแหลง
ความรู  โดยเฉพาะหนังสือเรียน  ควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้น  ส่ือส่ิงพิมพควรจัดให
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มีอยางเพียงพอ  ทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือหรือหองสมุดของสถานศึกษา  ลักษณะ
ของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู  ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อ
ส่ิงพิมพ  เทคโนโลยี  และสื่ออ่ืนๆ ที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณคา  
นาสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เขาใจไดงายและรวดเร็ว  รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีในการแสวงหา
ความรูใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง  ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อใหการใชส่ือการเรียนรู
เปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  สถานศึกษา  
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการดังนี้ 

1)  จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรยีนรู 
2)  ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 
3)  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู  สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน  และสําหรับ

เสริมความรูของผูสอน 
4)  ศึกษาวิธีการเลือก  และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม

หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรู  ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  และความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 

5)  ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเอง  
และที่เลือกนําใชประกอบการเรียนรู  โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้นอยาง
สม่ําเสมอ 

6)  จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  ใน
สถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู 

7)  จัดใหมีเครือขายการเรียนรู  เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา  ทองถิ่น  ชุมชน  และสังคมอื่น 

 8)  จัดใหมีการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ  และการใช
ส่ือการเรียนรูเปนระยะๆ 

 2.4.14  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหเปนกระบวนการใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเกี่ยวกับการแสดงพัฒนาการ  ความกาวหนาและความสําเรจ็ทางการเรียนของผูเรียนและประโยชน
ในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการรูอยางเต็มตามศักยภาพ  ดังนี้ 
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 1)  ระดับชั้นเรียน  มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะ  
กระบวนการ  คุณธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค  อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือไมเพียงใด  ดังนั้นการวัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย  เนนการปฏิบัติใหสอดคลอง
และเหมาะสมกบัสาระการเรียนรูกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง
ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวม
กิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน  ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่
สําคัญ  คือผูเรียนผูสอนและพอแม  ผูปกครอง  จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  
และคนหาขอมูลเกณฑตางๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา  ความสําเร็จของตน  ครู  ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียน
แตละคนแตละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน  รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนเองได  ขณะที่พอแม  ผูปกครอง  จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน  
สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2)  ระดับสถานศึกษา  เพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายชั้นป
และชวงชั้น  สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  รวมทั้งนําผลการประเมินรายชวงชั้นไป
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น  กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ  สถานศึกษา
ตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม  และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 

 3)  ระดับชาติ  จัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทายของแตละชวงชั้น  ไดแก  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  เขารับ
การประเมินคุณภาพระดับชาติ  ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป  ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพฒันาคณุภาพ
ของผูเรียน  และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

 2.4.15  เกณฑการจบการศกึษาชวงชั้นและหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเวลาเรียน  12  ป  โดยแบงการจบการศึกษาออกเปน  2  ชวง  
คือ  จบการศึกษาภาคบังคับในชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  6   
     1)  เกณฑมาตรฐานการเรียนรูตลอดชวงชั้นที่  1, 2  และ 3  ในชั้นประถมศึกษาปที่  
3  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  (จบการศึกษาภาคบังคับ) 
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(1)  ผูเรียนไดรับการตัดสินผลเรียนรู  8  กลุมสาระ  ตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 

(2)  ผูเรียนผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

(3)  ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 

(4)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

 2)  เกณฑมาตรฐานการเรียนรูตลอดชวงชั้นที่  4  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4-6  

(1)  ผูเรียนไดระดับผลการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม และได
หนวยกิต  ครบตามหลกัสูตรที่สถานศึกษากําหนด  

(2)  ผูเรียนผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

(3)  ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 

(4)  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

 2.4.16  เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 สถานศึกษาตองจัดทําเอกสารหลักฐานในการดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามที่เห็นสมควร  เชน  เอกสารแสดงผลการเรียนรูของผูเรียน  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในรายวิชาตางๆ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล  ระเบียบสะสมแสดง
พัฒนาการดานตางๆ และแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนตน 
 ทั้งนี้  จะมีการกําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา  ที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชใหเปนไป
ในแนวเดียวกันเพื่อประโยชนในการสื่อความใหเขาใจตรงกันสําหรับผูเรียนยายสถานศึกษา  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ไดแก  เอกสารแสดงผลการเรียนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา  
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  และเอกสารหรือหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกําหนด
แนวทางการดําเนินการในรายละเอียดตอไป 
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 2.4.17  การเทียบโอนผลการเรียน 
 หลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูของ
ผูเรียนได  โดยการนําความรู  ทักษะและประสบการณที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตางๆ และจากการ
ประกอบอาชีพมาเทียบโอนเปนผลการเรียนรูของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ศึกษาอยูได  
การพิจารณาการเทียบโอนสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

  1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซ่ึงจะใหขอมูลที่แสดงความรู  ความสามารถ
ของผูเรียนในดานตางๆ 

  2)  พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง  การทดสอบการ
สัมภาษณ ฯลฯ 

      3)  พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบตัิไดจริง 
 ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 
 2.4.18  การพฒันาศกัยภาพคร ู
 การพัฒนาศักยภาพครูถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูสอนใหเปนครูมืออาชีพ  
โดยศึกษาวิเคราะหระบบตางๆ ของสถานศึกษาวามีจุดออน  จุดแข็งอยางไร  รวมทั้งระบบการเรียน
การสอนการวัดและการประเมินผล  การวิเคราะหครูผูสอนในดานความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  
ตลอดจนเจตคติที่มีตอการเรียนการสอน  เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพิจารณาสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ศักยภาพของครูอยางตอเนื่อง  การกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนเปนกลุม  การมีครูพี่เลี้ยง  ครู
ทําหนาที่พัฒนาหลักสูตร  ครแูนะแนว  ทั้งหมดเปนกระบวนการที่สถานศึกษาตองพัฒนาสรางสรรค
ใหเปนระบบ  โดยมีปจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ  พรอมดวยนวัตกรรมทีห่ลากหลายผูเรยีนมรีะบบ
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยมีผูเรียนเปนผูชวยครู  เพื่อใหกระบวนการเรียนรูดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาศักยภาพครูใหมีความเปนผูนําทางวิชาการ  ปฏบิตัหินาทีโ่ดยใชกระบวนการวจิยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู  อาศัยความรวมมือของครูแกนนํา  ครูตนแบบ  และสถาบันการศกึษาชัน้สงู  เชน  
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของสถาบันราชภัฎและมหาวิทยาลัย  รวมทั้งชมรมวิชาชีพ  ซ่ึงจะชวย
พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑกําหนดคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรที่ตองอาศัยการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษา  ครู  พอแม  ผูปกครอง  ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลักสําคัญ 
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2.5  หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จะตองมีขั้นตอน
กระบวนการในการจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบ  เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
จัดการหลักสูตรของสถานศึกษาตนเองอยางประสิทธิภาพ  จากแนวทางการจัดหลักสูตรมีนักการศึกษา
และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหแนวคิดทรรศนะดังนี้ 

 บุญธรรม  แกวสาร  (2539,  หนา  40)  ไดกลาววา  การจดัการหลักสูตรในโรงเรยีนนั้นมี
ขั้นตอนในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกลาวมาแลว  สามารถสรุปไดวาการจดัการบรหิารหลักสตูร
ในโรงเรยีนนัน้มีขั้นตอนทีสํ่าคัญอยู  3  ขั้นตอน 

1)  การเตรียมความพรอมกอนใชหลักสูตร  เปนการดําเนินงานกอนนําหลักสูตรไป
จัดการเรียนการสอน 

   2)  การจัดการเรียนการสอน  เปนขั้นตอนตอเนื่องจากการเตรียมความพรอมเปนการ
นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ  
ใหกับนักเรียน 

   3)  การประเมินผลการบริหารหลักสูตร  เปนการประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต
การเตรียมความพรอม  การจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่วางไววาไดผลสัมฤทธิ์ในการจัด
กิจกรรม  การดาํเนินงานและการเรียนการสอนเพียงใด 

ประวิทย  กาสา  (2542,  หนา  24)  กลาววา  การจัดการหลักสูตรเปนงานหลักที่สําคัญที่สุด
ของโรงเรียนทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีหนาที่ใหความรูและประสบการณตางๆ ดังนั้นกิจการใดๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินในงานปรับปรุงการเรียนการสอนนับวาเปนงานของฝายวิชาการทั้งส้ิน  ดังนั้น
ผูบริหารโรงเรียนอาจจะทําไดโดยการตั้งผูชวยฝายวิชาการ  ดําเนินงานดานวิชาการและตั้งหัวหนา
สายวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในสายวิชานั้นๆ ในขณะเดียวกันผูชวยผูบริหาร
จะตองดูแล  ควบคุม  ประสานงานเพื่อใหการทํางานดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงบทบาทของผูบริหารในดานนี้จะเกี่ยวของกับงาน   ดังนี้ 

1)  การวางจุดมุงหมายเฉพาะของสถานศกึษา 
   2)  การวางโครงการเรยีน 
   3)  หลักสูตรและการเปลีย่นแปลงหลกัสูตร 
   4)  การจัดหาและการเลือกใชส่ือการสอน  อุปกรณการเรยีน 
   5)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   6)  การประเมนิผลการสอน 
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กรมวิชาการ  (2544 ข,  หนา  1-2)  แนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ของสถานศึกษา  โดยกรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  ไดใหแนวทางและรายละเอียดขั้นตอน
กระบวนการจดัการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เพื่อใหสถานศกึษาไดใชเปน
หลักในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาใชเอง  และหลักสูตรสถานศึกษา
เปนกรอบหรอืแผนหรือแนวทางหรือขอกาํหนดของการจัดการศึกษาทีน่ํามาใชในการพัฒนาผูเรยีน
ใหเกิดความรู  ความสามารถ  โดยสงเสริมใหผูเรียนแตละบุคคลพัฒนาตนเองไปสูขีดความสามารถ
สูงสุด  รวมถึงการจัดลําดับขัน้ตอนมวลประสบการณทีก่อใหเกิดความรูสะสมแกผูเรยีน  เพื่อใชให
ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชสูการปฏิบตัิจริงจนประสบความสําเรจ็ในการเรียนรูไดดวยตนเอง  
รูจกัตนเอง  มชีีวิตอยูในโรงเรียน  ชุมชนและสังคมโลกไดอยางมีความสุข   

หลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหตอบสนองความตองการแกผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ข, หนา 1)  ไดใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไววา  เปนแผน
หรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  โดย
สงเสริมแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับขั้นของมวลประสบการณที่
กอใหเกิดการเรียนรูสะสม  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติได  ประสบความสําเร็จใน
การเรียนรูดวยตนเอง  รูจักตนเอง  มีชีวิตอยูในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และโลกอยางมีความสุข  ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยการเรียนรูและมวลประสบการณอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแตละแหง
วางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชาที่
ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละปหรือภาคเรียน  
และการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หลักสูตรสถานศึกษา  มีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน  สามารถชี้แนะ
ใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดพยายามจัด
มวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา  สถานศึกษาจะตองทํางาน
รวมกับครอบครัวและชุมชน  ทองถิ่น  วัด  หนวยงานและสถานศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ทองถิ่น  เพื่อใหผูเรียนบังเกิดผลบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรสองประการ  ซ่ึงจุดมุงหมายทั้ง
สองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภายในบริบท
และแนวทางที่กําหนด  ดังนี้ 

1)  หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุก  และเพลิดเพลินในการเรียน
เปรียบเสมือนเปนวิธีการสรางกําลังใจและเราใจ  ใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด  มี
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ความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน  ควรสรางความเขมแข็ง  ความสนใจ  และประสบการณใหผูเรียน
และพัฒนาความมั่นใจใหผูเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน  ควรใหผูเรียนมีทักษะ
การเรียนรูที่สําคัญๆ ในการอานออกเขียนได  คิดเลขเปน  ไดขอมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี
ส่ือสาร  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

2)  หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ  จริยธรรม  สังคม
และวัฒนธรรม  และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจและศรัทธา
ในความเชื่อของตน  ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  มีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม  หลักสูตร
สถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน  และชวยใหเปนพลเมืองที่ดีมีความ
รับผิดชอบสามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรม  มีความเสมอภาพ  และควรพัฒนาความตระหนัก
ความเขาใจยอมรับสภาพสิ่งแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู  ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในระดับสวนตน  ระดับทองถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  ที่สําคัญหลักสูตรสถานศึกษาตอง
สรางผูเรียนใหเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค  มีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล  
เปนอิสระและเขาใจในความรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก, หนา  2-4)  ได
กลาววา  หลักสูตรจะตองตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  และเปลี่ยนไป
ตามธรรมชาติของการศึกษา  ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน
ของตน  เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  การศึกษาจึงจะมีความเจริญกาวหนาถาหลักสูตรมีการปรับปรุง
พัฒนาใหเปนไปตามความตองการและความจําเปนตลอดเวลา  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ถือเปน
ภารกิจที่สําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงมีองคประกอบและปจจัยสําคัญที่มี
สวนใหบุคลากรและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตร
ของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยภารกิจในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศกึษา  ประกอบดวยข้ันตอนรวม  7  ดาน  ดังนี้ 

1)  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศกึษา 
   2)  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
   3)  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลกัสูตร 
   4)  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (การใชหลกัสูตร) 
   5)  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
   6)  ดานการสรปุผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
   7)  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจดัการหลักสูตร 
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ตามแนวคิดและหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ข,  หนา  7-12)  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตองมีความสัมพันธกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรดังกลาวขางตน  เพื่อใหบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาไดทราบ
แนวทางการจัดการศึกษา  อันจะกอใหเกิดประโยชนใหบุคลากรมีความตระหนัก  ความเขาใจ  การ
ประสานงาน  ความรวมมือ  และการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ภารกิจที่สําคัญในการเตรียมการกอนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  คือ  การเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษาในทุกๆ ดาน 

1)  การสรางความตระหนัก  แกครู  อาจารยของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของใหเห็น
ความสําคัญและยอมรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   2)  พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
   3)  แตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และ

ตามความจําเปนของสถานศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตร 
   4)  จัดทําขอมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
   5)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนกลยทุธระดบั

สถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป 
 แนวทางการจัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก, หนา 6-26)  
ไดกําหนดการจัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หลังจากที่สถานศึกษาไดมีการจัดเตรียมความพรอม
ทุกๆ ดานอยางเปนระบบครบถวน  ดังนี้ 

     1)  กําหนดวสัิยทัศน  ภารกิจ  และเปาหมาย 
   วิสัยทัศนเปนเจตนารมณ  อุดมการณ  หลักการ  ความเชื่อและอนาคตขางหนา

ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  สถานศึกษาจึงตองกําหนดเปาหมายในอนาคตของเศรษฐกิจและ
สังคมและสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในวันขางหนา  และสถานศึกษาตองมีการปรับตัว  ปรับหลักสูตร
ในการพัฒนาผูเรียนในอนาคตใหเหมาะสมกับยุคสมัย  ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษา
ตองกําหนดวิสัยทัศน  โดยตองอาศัยความรวมมือจากชุมชน  บิดามารดา   ผูปกครอง  ครูอาจารย   
ผูเรียน  ภาคธุรกิจ  ภาครฐัในชุมชน  รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความประสงคอันสูง
หรือวิสัยทัศนที่ปรารถนาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียน  ที่มีพันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกัน
ในการกําหนดงานหลักที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษา  พรอมดวย  เปาหมาย  มาตรฐาน  แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ  และ การติดตามผล  ตลอดจนจัดทํารายงาน  แจงสาธารณชน  และสงผลยอนกลบั
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ใหสถานศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา  และมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว 
      กระบวนการสรางวิสัยทัศน  สถานศึกษาตองอาศัยบุคคลตางๆ ใหเขาไปมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและกระบวนการสรางพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษา
สรางขึ้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทาง  ซ่ึงกอใหเกิดเจตคติในทางที่สรางสรรคที่ดีงาม
แกสังคมของสถานศึกษา  มีระบบและหนวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขาย
เพียบพรอม  เชน  ระบบคุณภาพ  ระบบหลักสูตร  สาระการเรียนรู  การเรียนการสอน  ส่ือการ
เรียนรู  การวดัและประเมินผล  การติดตามการรายงาน  การสรางฐานขอมูลการเรียนรู  การวิจัยแบบ
มีสวนรวม  มีระบบสนับสนุนครูอาจารย  เปนตน  กระบวนการสรางวิสัยทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้จะ
นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  การกําหนดสาระการเรียนรูหรือชื่อเรื่องในทองถิ่น
สนองตอบความตองการของชุมชน 

    2)  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
   จากการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่สถานศึกษาได

กําหนด  สถานศึกษาตองจัดทําสาระการเรียนรูชวงชั้นใหเปนรายปหรือรายภาคทั้งหลักสูตรแกนและ
หลักสูตรทองถิ่นใหเดนชัด  เพื่อใหคณะครูผูสอน  และครูผูสนับสนุนไดนําไปใชออกแบบการจดัการ
เรียนรู  การบูรณาการ  โครงการรวม  เวลาเรียน  การมอบหมายงาน/โครงงานแฟมผลงานหรอืการบาน
ที่มีการวางแผนรวมกันอยางเปนระบบของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาตองครอบคลุม
ภาระงานในการจัดการศึกษาทุกๆ ดานของสถานศึกษา 

   3)  การจัดทําสาระของหลกัสูตร 
   (1)  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจากมาตรฐาน

การเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู  มาจัดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
หรอืรายภาค  ที่ระบุถึงความรู  ความสามารถของผูเรียน  ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละป
หรือภาคนั้น  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูของรายวิชา
ที่มีความเขม  (Honour  Course)  ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา
ที่จะจัด 

   (2)  กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายปหรอืรายภาคที่กําหนดไวในขอ  1  ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
และของชุมชน 
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  (3)  กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต  สําหรับสาระการเรียนรูรายภาคทั้ง
สาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมขึ้นดังนี้ 

   ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
และชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนเวลา
เรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู  ชวงช้ันที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  
4-6  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมสอดคลองกับ
มาตรฐานและสาระการเรียนรู  ในการกําหนดจํานวนหนวยกิต  ของสาระการเรียนรูรายภาคสําหรับ
ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6 ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู  40  ชั่วโมงตอภาคเรียน  
มีคาเทากับ  1 หนวยกิต  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจดัทําเพิ่มขึ้นซึ่งเปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพ
หรือโปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ ใชเกณฑการพิจารณา  คือ  สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรู
ระหวาง  40-60  ชั่วโมงตอภาคเรียน  มีคาเทากับ  1 หนวยกิต  ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดได
ตามความเหมาะสม  และใชหลักเกณฑเดียวกัน 

  (4)  จัดทําคําอธิบายรายวชิา  โดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  
สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ 1, 2และ3 มา
เขียนเปนคําอธิบายรายวิชา  โดยใหประกอบดวย  ชื่อรายวิชา  จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  
มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 

สําหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการกําหนดดังนี้  ช่ือรายวิชาของสาระการเรียนรู  
ใหใชตามชื่อกลุมสาระการเรียนรู  สวนชื่อท่ีสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมสามารถกําหนดไดตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้ตองสื่อความหมายไดชัดเจน  มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวใน
รายวิชานั้น 

  (5)  จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่
กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอยๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู
และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม  หนวยการเรียนรู  แตละหนวยประกอบดวย  มาตรฐานการ
เรียนรู  สาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเมื่อเรียนครบทุกหนวยยอยแลว  
ผูเรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกรายวิชา  ในการจัดทํา
หนวยการเรียนรู  อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรู  หรือเปนการบูรณาการ
เฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู  หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันการจัดการเรียนรูสําหรับหนวย
การเรียนรูในแตละชวงชั้น  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติโครงงานอยางนอย  
1  โครงงาน 
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     (6)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา  รายป  หรอื
รายภาคและหนวยการเรียนรูที่จัดทํา  กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 

    4)  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ  
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

   (1)  จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  
เชน  การบูรณาการโครงงาน  องคความรูจากลุมสาระการเรียนรู  เปนตน 

   (2)  จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติ  และความสามารถ
ความตองการของผูเรียนและชุมชน  เชน  ชมรมทางวิชาการตางๆ เปนตน   

   (3)  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม  เชน  
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เปนตน 

   (4)  จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตางๆ ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม 

   (5)  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  โดยใหถือวาเปนเกณฑ
ประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน 

   5)  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    สถานศึกษาตองรวมกับชุมชน  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปน

เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
ที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น  สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ  
โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและ
คานิยมดงักลาวใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในแตละภาคเรียน
หรือปการศึกษา  ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน  โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย  เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ  ทั้งนี้ควรประสาน
สัมพันธกับผูเรียน  ผูปกครอง  และผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป/
รายภาค  ในแตละชวงชั้น  สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน  เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนสถานศึกษาจะได
นําไปกําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด  แนวทางการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามที่สถานศึกษา
กําหนด 
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   6)  การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู 
    การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรูปแบบและวิธีการที่

หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความถนัด  ความสนใจและความตองการของผูเรียน  โดยใหผูสอน
นํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ  เริ่มตั้งแตการวิเคราะหปญหา  การวางแผนแกปญหาหรอืพฒันาการดาํเนนิการ
แกปญหา  หรือพัฒนา  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรุปผลการแกปญหา  หรือพัฒนาการรายงาน
ผลการเรียนรู  และการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

 แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับทองถิ่น 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น  จึงควรทําความเขาใจลักษณะ

ของหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
    1)  เปนหลักสูตรยอยที่สอดแทรกในบทเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ของสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2)  เนื้อหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิตจริงเศรษฐกิจและสังคมของ

แตละทองถิ่นโดยเฉพาะ 
    3)  มีจุดมุงหมายและเนื้อหาสาระชี้นําใหเห็นถึงสภาพปญหาและความตองการของ

ผูเรียน  ผูปกครอง  ประชาชนในแตละทองถิ่น 
    4)  มีเนื้อหาสาระสัมพันธ  สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย  

ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น  แผนและแนวโนมของการพัฒนาทองถิ่น 
    5)  มีจุดมุงหมายเนนใหผูเรียนไดใชทรัพยากรทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒนา

ชีวิต  เศรษฐกิจ  และสังคมของทองถิ่น 
    6)  มีจุดมุงหมายและเนื้อหาสาระ  สนองความตองการของผูเรียนเฉพาะกลุม  โดยเฉพาะ

ในการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ  มีจุดมุงหมายใหผูเรียนรูจักสภาพแวดลอม
ในทองถิ่นของตนเอง  รักทองถิ่น  และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น 
 สรุปวาลักษณะหลักสูตรสถานศึกษาตามที่กลาวมาแลว  การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพนั้น  สถานศึกษาตองประสานความรวมมือจากวิทยากรทองถิ่น  ผูนําศาสนา  
ผูนําชุมชน  ตัวแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนมารวมกันดําเนินการในสวนที่เปนสภาพปญหาของ
ทองถิ่นและความตองการผูปกครอง  ทองถิ่นและชุมชน  สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  
บุคลากรของสถานศึกษาสามารถดําเนินการได 
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2.6  แนวทางการบริหารจดัการหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2544  เปนหลักสูตรแกนกลาง  และสวนสภาพปญหาสังคม  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  และความตองการ
ของชุมชนภายในทองถิ่น  ตามหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
กรมวิชาการ  (2545 ข, หนา 7-12)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และ
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะเรื่องการจัดทําสาระของหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  และมีรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพความตองการของสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนรวม  7  ดาน  ดังนี้  
 2.6.1  ดานการเตรยีมความพรอมของสถานศึกษา 
 2.6.2  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.6.3  ดานการวางแผนดําเนนิการใชหลกัสูตร 
 2.6.4  ดานการดําเนินการบรหิารหลักสูตร  (การใชหลกัสูตร) 

2.6.5  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
2.6.6  ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
2.6.7  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจดัการหลักสูตร 

มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 2.6.1  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
      1)  สรางความตระหนักใหแกบุคลากร  ซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการอํานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหาร  ครผููสอน  ผูปกครอง  ชุมชน  นักเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความสําคัญ  
ความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

     แนวทางการดําเนินการ 
     (1)  สํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร  โดยอาจจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู  

ความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    (2)  จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    (3)  ประชุมชี้แจง / ประชุมปฏิบัติการ  เพื่อทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
    (4)  ศึกษาดูงานจากแหลงความรูที่หลากหลาย  ส่ือ  เอกสารหรือศึกษาจาก

โรงเรียนนํารอง  โรงเรียนเครือขายหรือโรงเรยีนแกนนาํ 
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    2)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
         แนวทางการดําเนนิการ 

    (1)  ศึกษาหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร 
    (2)  ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของบุคลากร 
    (3)  จัดอบรม  สัมมนาหรือฝกปฏิบัติตามความตองการของบุคลากร 
    (4)  สรางเครอืขายและแลกเปลี่ยนประสบการณการจดัการเรยีนรู 

    3)  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  ของสถานศึกษาตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2542  และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจําเปน 

        แนวทางการดําเนนิการ 
  (1)  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 

    (2)  แตงตั้งคณะอนกุรรมการระดับกลุมสาระวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    4)  จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

         แนวทางการดําเนนิการ 
   (1)  รวบรวมขอมูลดานตางๆ เชน  ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน  บุคลากร  งบประมาณ  

อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก ภูมิปญญาทองถิ่น วิทยากรทองถิ่น แหลงการเรียนรู
ของชุมชนภายในทองถิ่น 

   (2)  นําขอมลูตางๆ มาจัดทําใหเปนระบบ 
    5)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 

          แนวทางการดําเนินการ 
       (1)  กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมายของสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และสนองนโยบาย  
กฎและระเบียบตางๆ 
       (2)  จัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปนแผนแมบทการดําเนินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในชวงระยะเวลาที่กําหนด  โดยกําหนดเปนแผนพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 6)  เผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานองคกรใน
ชุมชนทุกฝายไดรับทราบและขอความรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
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        แนวทางดําเนินการ 
       (1)  ใหมีการประชาสัมพันธโดยวิธีการที่หลากหลาย  เชน  หอกระจายขาว  
ปายนิเทศ  แผนพับ  จดหมายขาว  ส่ือมวลชนทองถิ่น  โฮมเพจ  อินเทอรเน็ตตําบล  ส่ือส่ิงพิมพ  วิทยุ  
โทรทัศน  นิทรรศการ   
       (2)  ผูบริหารและคณะครูออกไปเยีย่มพบปะประชาชน 
  2.6.2  ดานการจัดทําหลกัสูตรสถานศกึษา 
    1)  ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกีย่วของ 
        แนวทางการดําเนินการ 
       (1)  ศกึษาขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  
ดังนี ้

   ก.  สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
    ขอมูลทั่วไปของสถานศกึษา 

      ก)  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสรางการบริหาร  และ 
ภารกิจของสถานศึกษา 
      ข)  ศักยภาพของสถานศึกษา 
      ค)  ความตองการของสถานศึกษา 
      ง)  แนวโนมการพัฒนาทองถิ่น 
      จ)  แนวทางการจัดการศึกษา 
      ฉ)  การมีสวนรวมของคณะกรรมการอํานวยการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน/
คณะกรรมการนักเรียน 
        ข.  สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน 
       ก)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน 
       ข)  คุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 
       ค)  ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 

   ค.  สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
       ก)  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
       ข)  การวัดและการประเมนิผลการเรียน 
       ค)  การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
       ง)  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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       ง.  สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
       ก)  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
       ข)  ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
       ค)  การพัฒนาบุคลากร 
       ง)  ความสัมพนัธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชมุชน 

   จ.  สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
       ก)  คุณภาพของผูเรียน 
       ข)  คุณภาพดานการจัดการเรยีนการสอน 
       ค)  คุณภาพดานการบริหารจดัการ 
       ง)  ความสัมพนัธระหวางสถานศึกษากับชมุชน 
        2)  กําหนดวสัิยทัศน  ภารกิจ  และเปาหมาย  ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แนวทางการดาํเนินการ 
สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศน  ซ่ึงทําไดโดยอาศัยความรวมมือของ

ชุมชน  พอแม  ผูปกครอง  ครูอาจารย  ผูเรียน  ภาคธุรกิจ  ภาครัฐในชุมชน  รวมกันกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาแสดงความประสงคสูงสงหรือวิสัยทัศนที่ปรารถนาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนา
ผูเรียนที่มีพันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกันในการกําหนดงานหลักที่สําคัญๆ ของสถานศึกษาพรอม
ดวยเปาหมาย  แผนปฏิบัติการและการติดตามผล  ตลอดจนการจัดทํารายงานแจงสาธารณชน  และ
สงผลยอนกลับใหสถานศึกษา  เพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา  และ
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว  กระบวนการสรางวิสัยทัศน  โดย
อาศัยบุคคลตางๆ เขาไปมีสวนรวมนี้เปนกระบวนการที่มีพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษา
สรางขั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทางกอใหเกิดเจตคติในทางที่สรางสรรคดีงามแก
สังคมของสถานศึกษา  มีระบบและหนวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขายและ
นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  การกําหนดสาระการเรียนรูหรือหัวขอเรื่องในทองถิ่น
สนองตอบความตองการของชุมชน   

วิสัยทัศน  เปนเจตนารมณ  อุดมการณ  หลักการ  ความเชื่อ  อนาคตที่พึงประสงค  
เปนการคิดไปขางหนา  มีเอกลักษณ  สามารถสรางศรัทธา  และจุดประกายความคิดในสภาพการพัฒนา
สูงสุด 

ภารกิจ  แสดงวิธีดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนและนําไปสู
การวางแผนปฏิบัติตอไป 
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เปาหมาย  เปนความคาดหวังดานคุณภาพที่เกิดกับผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน
ที่สถานศึกษากําหนดและสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3)  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   แนวทางการดําเนินการ 
   สถานศึกษาจะตองรวมกับชุมชน  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปน

เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปน
คุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น  สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ  โดยใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา  และความจําเปนที่จะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมดังกลาวใหแก
ผูเรียน  เพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในแตละภาคเรียนหรอืปการศกึษา  ครผููสอน
ตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  โดยเปนการประเมิน
เชิงวินิจฉัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ  ทั้งนี้ความประสานสัมพันธกับผูเรียน  ผูปกครอง
และผูที่เกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายปหรือรายภาค 

  4)  กําหนดโครงสรางหลกัสตูรสถานศึกษาแตละชวงชัน้  และสัดสวนเวลาเรียน 
   แนวทางการดําเนินการ 

       ศึกษาจากวิสัยทัศน  ภารกิจ  และเปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  
สถานศึกษาจะตองจัดทําโครงสรางหลักสูตร  ซ่ึงกําหนดสาระการเรียนรู  และเวลาเรยีนไวอยางชดัเจน  
เพื่อสถานศึกษาจะไดนําไปใชในการจัดการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดโครงสรางของหลักสูตร  ประกอบดวย 
       ก.  สาระการเรียนรู / ผลการเรยีนรูที่คาดหวังรายวิชา  หนวยการเรียนรูครบ  8  
กลุมสาระรายปหรือรายภาค  ทั้งที่กําหนดไวในหลักสูตรและเพิ่มเติมตามความถนัด  ความสนใจ
ความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถิ่น 
       ข.  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนทุกภาคเรยีน 
       ค.  เวลาเรียนแตละกลุมสาระ  หนวยการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป
หรือรายภาค 

  5)  กําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
       แนวทางการดําเนินการ 

      ก.  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  โดยวเิคราะหจากมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู  มาจัดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
หรือรายภาค  ที่ระบุถึงความรู  ความสามารถของผูเรียน  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ซ่ึงจะเกิดขึ้น
หลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น 
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       ข.  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูให
สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  สอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  
และสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

      ค.  การกําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  และให
สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  รวมทั้ง
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นและชุมชน 

  6)  จัดทําคําอธบิายรายวิชา 
         แนวทางการดําเนินการ 

       จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําเอาผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือ
รายภาค  สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวมาเขียน
เปนคาํอธิบายรายวิชา  โดยใหประกอบดวย  ชื่อรายวิชา  จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ ซ่ึงสามารถเขียนคําอธิบายรายวิชาไดหลายรูปแบบ  
ดังนี้ 

รูปแบบที่  1  เขียนเปนความเรียงเสนอภาพรวมของผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรูทั้ง  3 ดาน 

รูปแบบที่  2  เขียนแยกเปน  2  สวน  ประกอบดวย  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
เขียนเปนความเรียง  สรุปภาพรวมของผลการเรียนรูทั้ง  3  ดานสาระการเรียนรู  เขียนเปนความเรียง
ของขอบขายเนื้อหา 

รูปแบบที่  3  เขียนเปนความเรียง  ประกอบดวย  3  สวน  คือ  ขอบขายกิจกรรม
ที่กําหนดกวางๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูของรายวิชาขอบขายเนื้อหาที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
ของรายวิชาผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับผูเรยีนอยางกวางๆ 

รูปแบบที่  4  เขียนเปนความเรียง  ประกอบดวย  4  สวน  คือ  จุดประสงค
ของรายวิชาที่สอดคลองกับผลการเรียนรูรายวิชาขอบขายสาระการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูวิธีการ
วัดและประเมินผล 

รูปแบบที่  5  เขียนแยกเปน  2  สวน  ประกอบดวย  ผลการเรียนรู  เขียนให
ครอบคลุมทั้ง  3  ดาน  เปนขอๆ โดยไมแยกดานสาระการเรียนรู  เขียนเปนขอๆ   

     คําอธิบายรายวิชามีแนวทางกําหนด  ดังนี้  ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรูใหใชตาม
ช่ือกลุมสาระการเรียนรู  สวนชื่อรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมสามารถกําหนดตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ตองสื่อความหมายใหชัดเจนมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้นๆ 
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    7)  จัดทําหนวยการเรียนรู 
       แนวทางการดําเนินการ 
       จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนดไว
ไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูยอยๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรูและผูเรียนไดเรียนรู
ในลักษณะองครวม  หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการ
เรียนรู  และจํานวนเวลาเรียนสําหรับการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเมื่อเรียนครบทุกหนวยยอยแลวผูเรียน
สามารถบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกวิชาในการจัดทําหนวยการเรียนรู  
อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางกลุมสาระการเรียนรูหรือเปนการบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะ
สาระการเรียนรู  หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
การเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับการจัดการเรียนรูสําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงชั้น  
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติโครงงานอยางนอย  1  โครงงาน 

 8)  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู 
        แนวทางการจัดดําเนินการ 
       จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยการวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชารายปหรือ
รายภาค  แตละหนวยการเรียนรูที่จัดทํา  กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 

 9)  กําหนดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
       แนวทางการดําเนินการ 
       กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  
กลุมสาระ  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่
เลือกดวยตนเอง  ตามความถนัด  และความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญไดแก  การพัฒนา
องครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  ปลูกฝง
และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  
มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน  2  ลักษณะคือ 
       (1)  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนไดเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  
เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสมัพนัธภาพทีด่ ี 
ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาในดานชีวิต  การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง
สูโลกอาชีพและการมีงานทํา 



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

 
 61 

       (2)  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน  มุงพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองรวมกันคิด
วางแผน  รวมกันทําตามแผนและรวมกันปรับปรุงแกปญหาผลงานใหประสบความสําเร็จ  สงเสริม
ศักยภาพของผูเรียนอยางเตม็ศักยภาพ  รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  รูสิทธิและ
หนาที่ของตนเอง  แบงตามลักษณะกิจกรรมออกเปน  4  ลักษณะดังนี้ 
        ก.  กิจกรรมพัฒนาความถนัด  ความสนใจ  ความตองการของผูเรียนให
กวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อมุงเนนการเติมเต็มความรู  ความชาํนาญและประสบการณของผูเรียนให
กวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อการคนพบความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ  
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม  และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
        ข.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรม
ที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัย  กฎเกณฑ  เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ นําไปสูพื้นฐานการทํา
ประโยชนใหแกสังคม  และวิถีชีวิตประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ซึ่ง
กระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ  ยุวกาชาด  สมาคม
ผูบําเพ็ญประโยชนและกรมการรักษาดินแดน 
        ค.  กิจกรรมเอื้อการเรียนรู  8  กลุมสาระ  มุงเนนใหผูเรียนเติมเต็มความรู
อยางเขมขนตามความตองการของผูเรยีน 
        ง.  กิจกรรมฝกงานบริการ  มุงเนนใหผูเรียนไดทํางานเพื่อประโยชนตอสังคม 

      การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  สถานศกึษาอาจจัดทาํไดหลายรูปแบบ  ดังนี ้
       (1)  จัดแบงสัดสวนเวลาของกิจกรรมตางๆ แลวกําหนดเวลาเรียนในตารางเวลาเรียน 

เชนเดียวกันกับกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ 
      (2)  จัดแบงสัดสวนเวลาของกิจกรรมตางๆ แลวกําหนดเวลาเรียนบางสวนใน

ตารางเวลาเรียนปกติ  และบางสวนเรียนนอกเวลาเรียน    
      (3)  จัดกิจกรรมตางๆ โดยวางแผนรวมกันของกลุมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม

กําหนดเวลาเรียนบางสวนในตารางเวลาเรียนปกติ  บางสวนเรียนนอกเวลาเรียน ฯลฯ 
    ขอสําคัญสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

วัย  วุฒิภาวะและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
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      10)  กําหนดสือ่การเรยีนรู/แหลงการเรยีนรู 
      แนวทางการดาํเนินการ 

   (1)  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษา
มุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และใชเวลาอยางสรางสรรค  
รวมทั้งมีความยืดหยุน  สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา  ทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรยีนรูทกุประเภท  
รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น  ชุมชน  และแหลงอื่นๆ เนนสื่อที่ผูเรียน  และ
ผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  ผูเรียนและผูสอนสามารถทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู
ขึ้นเอง  หรือนําสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรยีนรู  โดยใชวจิารณญาณ
ในการเลือกใชสื่อ  และแหลงความรู  โดยเฉพาะหนังสือเรียน  ควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ตลอดชวงชั้น  ส่ือส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ  ทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือ  
หรือหองสมุดของสถานศึกษา 

       ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู  ควรมี
ความหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือเทคโนโลยี  และสื่อตางๆ ซ่ึงชวยสงเสริมให
การเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา  นาสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เขาใจไดงาย  และรวดเร็วยิ่งขึ้น  
รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจัดวิธีการแสวงหาความรู  เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง  ลึกซึ้งและตอเนื่อง
ตลอดเวลา  เพื่อใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนให
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  สถานศึกษา  หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ควรดําเนินการดังนี้ 

   (2)  จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
   (3)  ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 
   (4)  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู  สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน  และ

สําหรับเสริมความรูของผูสอนของผูเรียน  โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวม
กิจกรรม  และผลงานจากโครงงาน หรือแฟมสะสมงาน  โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

   (5)  ศึกษาวิธีการเลือกและการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรู  ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  และความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 
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   (6)  ศึกษาวิธีวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้น
เองและที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้น
อยางสม่ําเสมอ 

   (7)  จัดหาหรือจัดใหมีแหลงเรียนรู  ศูนยส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู 

   (8)  จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษาทองถิ่น  ชุมชนและสังคมอื่น  
      (9)  จัดใหมีการกํากับ   ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อและ
การใชส่ือการเรียนรูเปนระยะๆ 
    11)  กําหนดการวดัผลประเมินผล 

   แนวทางการดาํเนินการ 
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะตองจัดทําหลักเกณฑ  และ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
ถือปฏิบัติรวมกัน  ใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจาก
การวัดและประเมินผล  ทั้งในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และ
ระดับชาติตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
        (1)  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มีจุดหมายสําคัญของการประเมิน
ระดับชั้นเรียน  คือ  มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
และคานิยมอันพึงประสงค  อันเปนผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม / เพียงใด  ดังนั้น
การวัดและประเมินผล  จึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย  เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง  ควบคูไปกับกิจกรรม
การเรียนรูของผูเรียน  โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และผลงาน
จากโครงงาน หรือแฟมสะสมงาน โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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        (2)  การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมนิเพือ่ตรวจสอบความกาวหนา
ดานการเรียนรูเปนรายชั้นป  และชวงชั้น  สถานศึกษานําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรงุ
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  รวมทั้งนําผล
การประเมินรายชวงชั้น  ไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น  กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรู
ของกลุมสาระตางๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริมและจัดใหมีการประเมินผล
การเรียนรูดวย 

      เกณฑการจบการศกึษาแตละชวงชัน้ ดังนี้ 
      (1)  เกณฑมาตรฐานการเรยีนรูจบการศกึษา  ชวงชัน้ที่  1,2  และ 3  ชั้นประถมศึกษา

ปที่  1-3  ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6  และชัน้มัธยมศึกษาปที่  1-3  (จบการศกึษาภาคบังคับ) 
     ก.  ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  และไดรับ

การตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
     ข.  ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด 
     ค.  ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด 
     ง.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด 
      (2)  เกณฑมาตรฐานการเรียนรูจบการศึกษา  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4-6  (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
      ก.  ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  และไดหนวยกิต 

ครบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด  และไดรับการตดัสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 

      ข.  ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและสื่อความให
ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด 

      ค.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

      สถานศึกษาจะตองพิจารณาจัดทําเอกสารการประเมินผลการเรียนเพี่อใช
ประกอบการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนตามที่เห็นสมควร  เชน  เอกสารแสดงผล
การเรียนรูของผูเรียน  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในรายวิชาตางๆ แบบรายงาน
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การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล  ระเบียนสะสมแสดงพัฒนาการดานตางๆ และแบบ
รายงานแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนตน 
     12)  บริหารจัดการงบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  และบุคคลใหสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศึกษา   

   แนวทางดําเนนิการ 
      (1)  จัดทํางบประมาณประจําปอยางเปนระบบคุมคาใหสอดคลองการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
      (2)  จัดสํารวจอาคารเรียน   หองเรียน  หองสงเสริมการศึกษาใหสอดคลอง
หลักสูตรสถานศึกษา 
      (3)  จัดสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะและ
ประสบการณตามเปาหมายหลักสูตรสถานศึกษา 
      (4)  จัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณในการผลิตสื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรูแตละกลุมสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามเปาหมายหลักสูตรสถานศึกษา 
      (5)  มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู  มีความถนัดในแตละกลุม
สาระวิชาและสาระการเรียนรูใหสอดคลองหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนรูตามเปาหมายหลักสูตร
สถานศึกษา 
      (6)  สํารวจวิทยากรทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองหลักสูตร
สถานศึกษา 
 2.6.3  ดานการวางแผนดาํเนนิการใชหลกัสตูร 
      1)  สรางบรรยากาศการเรียนรู 
    2)  จัดหา  เลือก  ใช  ทํา  และพัฒนาสื่อ 
    3)  จัดกระบวนการเรียนรู 
    4)  กิจกรรมพฒันาผูเรยีน 
    5)  วัดผลและประเมินผล 
    6)  แนะแนว 
    7)  วิจยัเพื่อพฒันา 
      8)  นิเทศ  กํากบั  ติดตาม 
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      แนวทางการดําเนินการ  
      (1)  การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูบริหารทําความเขาใจกับครูใหพัฒนา
ตนเองและวางแผนดําเนินการรวมกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้  การเรียนรู
ที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  การใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  การใชส่ือการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
การสรางบรรยากาศการเรียนรู  การสอนซอมเสริม  การวิจัยเพื่อพัฒนา  เปนตน 
      (2)  การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ก.  รวมกันวางแผนใหครูทุกคนสามารถดําเนินการแนะแนวผูเรียน  ทั้งใน
ดานการศึกษาตออาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ ใหกับผูเรียน หรืออาจจะจัดตั้งศูนยแนะแนวของ
สถานศึกษา 

       ข.  รวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษาใน
ลักษณะการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้  ไดแก  บรกิารการฝกงานที่เปนประโยชน  เชน  บริการแนะแนว  
ชุมนุมสหกรณ  หองพยาบาล  หองสมุด  คอมพิวเตอร  เปนตน  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  เชน  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน  รักษาดินแดน  เปนตน 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน  ชุมนุมวรรณศิลป  ชุมนุมภาษาอังกฤษ  
ชุมนุมคณิตศาสตร  ชุมนุมวิทยาศาสตร  กิจกรรมสนองความสนใจและความสามารถของผูเรียน  
เชน  ชุมนุมกีฬา  ชุมนุมดนตรี  ชุมนุมโตวาที  ชุมนุมเกษตร  ชุมนุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ชุมนุมแนะแนว  เปนตน 

  (3)  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
   ก.  ระดมทรพัยากรมาใชใหคุมคา 
  ข.  จัดใหมีเครือขายการเรยีนรูในและนอกสถานศกึษา 
  ค.  มีส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลย ี
  ง.  สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรยีนรู 
  จ.  สงเสริมการทําวจิัยเพื่อพฒันา 
  ฉ.  นิเทศภายในอยางเปนระบบตอเนื่อง 

 2.6.4  ดานการดําเนินการบรหิารหลกัสูตร (การใชหลกัสตูร) 
 การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร  ใหเปนไปตามภารกิจที่  2  และภารกิจที่  3  ซ่ึง
สถานศึกษาไดกําหนดไว 

 แนวทางการดําเนินการ 
    1)  ดําเนนิการประเมนิคุณภาพในสถานศกึษาอยางมรีะบบ  โดยปฏิบัติตามแผนที่วางไว  
และการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Base  Management = SBM)   
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    2)  ดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองคกรภายนอก 
    3)  ดําเนินการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนตอชุมชนเปนประจําป (ป/ภาค) 
 2.6.5  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผล 

 1)  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมนิผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ภายในสถานศกึษา 

 2)  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา 

แนวทางการดาํเนินการ 
 1)  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 2)  จัดทําแผนงาน / โครงการนิเทศ  กํากับ  ติดตามภายในสถานศกึษา 
 3)  จัดทําเอกสารหลักฐานการดําเนินงานบริหารจดัการหลักสูตรที่เปนปจจุบัน 
 4)  จัดทํารายงานการนิเทศภายในอยางปรากฏเปนหลักฐานเสนอตอผูที่เกี่ยวของ 

และชุมชนเปนประจํา 
 5)  จัดระบบกาํกับ  ติดตามและประเมินการใชหลกัสูตร 

 2.6.6  ดานการสรุปผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินการและเขยีนรายงาน 
    แนวทางการดาํเนินการ 

  1)  ครูผูสอนสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงานเสนอตอคณะอนุกรรมการ
ระดับกลุมสาระวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     2)  คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสรุปผลการ
ดําเนินงานและเขียนรายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
     3)  คณะกรรมการนิเทศภายในสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงานเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศกึษา 
     4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาสรุปผลการ
ดําเนินงานและเขียนรายงานเสนอตอหัวหนาสถานศึกษา 
     5)  สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงานเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     6)  สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงานประเมินตนเองเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด 
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 2.6.7  ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
      1)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ

มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
   แนวทางการดําเนินการ 
   (1)  สถานศึกษานําผลดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะมาใช

เปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
   (2)  สถานศึกษานําผลดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะมาใช

เปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา 
   (3)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

มาใชเปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (4)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

มาใชเปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การใช
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  การใชส่ือการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู  การสอนซอมเสริม  การวิจัยเพื่อพัฒนา  เปนตน 

   (5)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
มาใชเปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

   (6)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
มาใชเปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 

      2)  สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

   แนวทางการดําเนินการ 
   (1)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

มาใชเปนขอมูลปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
   (2)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

มาใชเปนขอมูลปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา 
   (3)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

มาใชเปนขอมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (4)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมท้ังปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

มาใชเปนขอมูลปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การใชแหลง
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การเรียนรูที่หลากหลาย  การใชสื่อการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู  การสอนซอมเสริม  การวิจัยเพื่อพัฒนา  เปนตน 

  (5)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
มาใชเปนขอมูลปรับปรุงพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

   (6)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพฒันาระบบการนิเทศภายใน 

 

2.7  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา 
                
                พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 15 (1) อธิบายวา โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลหรือกอนประถมศึกษา  
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงนักการศึกษา
นักวิชาการ  และหนวยงานทางการศึกษาไดใหความหมายโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาไว
อยางแตกตางหลากหลาย  ดังนี้ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  หมายถึง  สถาบันที่เอกชน  คณะบุคคล  องคกร  หรือ
มูลนิธิลงทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในระดับอนุบาล หรือกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกันตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  และอยูใน
ความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ (จุมพล  พูลภัทรชีวิน, 
2532, หนา  5) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาสามัญตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับอนุบาล หรือระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับใดระดับหนึ่ง หรือหลายระดับรวมกันก็ได  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, 2536, หนา 50) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  ระดับใดระดบัหนึง่  หรอืหลายระดบั  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ตามแผนการศึกษาแหงชาติ  (จํารัส นองมาก, 2538, หนา 16) โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา  ระดับใดระดับหนึ่ง  หรือหลายระดับ  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  2539,  หนา  50)    
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 จากคํากลาวขางตน  สรุปสาระสําคัญไดวา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  หมายถึง  
โรงเรียนที่เปดสอนวิชาสามัญระดับอนุบาล  หรือกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับในระบบโรงเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  และจัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  
ภายใตการกํากับ  ดูแล  สงเสริมของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใหการจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และมาตรฐานการศึกษาชาติที่กําหนด    
                 2.7.1  การบริหารและจัดการ   
 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษามีการบริหารและจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พุทธศักราช  2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  มาตรา  26,28,29  ในรูปแบบคณะกรรมการ  (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, หนา 10-15)  ประกอบดวย 

 1)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

   (1)  ผูรับใบอนุญาต 
   (2)  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
     (3)  ผูแทนผูปกครอง 
    (4)  ผูแทนองคกรชุมชน 
   (5)  ผูแทนครู 
   (6)  ผูแทนศิษยเกา 
   (7)  ผูทรงคุณวุฒิ 

    มีอํานาจหนาที่ 
    ก.  ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข.  ควบคุม  ดแูล  การบริหารและการจัดการสถานศึกษาในดานบุคลากร  

แผนงาน  งบประมาณ  วิชาการ  กจิกรรมนกัเรยีน  อาคารสถานที่  และความสัมพันธกับชุมชน 
    ค.  พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
    ง.  ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการ 
    จ.  สงเสริม  สนับสนุนใหมกีารประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  และ

การประเมินคณุภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 
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    ฉ.  ใหคําปรึกษา  แนะนําแกผูอํานวยการสถานศึกษาในกจิการที่เกีย่วของ
กับสถานศกึษา  รวมทั้งติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา 

    ช.  ใหความเห็นชอบในการกําหนดขอบังคับและระเบียบตางๆ ของ 
สถานศึกษา 

    ซ.  ใหความเหน็ชอบในการเปลีย่นแปลงการดาํเนินกิจการของสถานศกึษา 
    ฌ.  ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและงบการเงินประจําป  รวมทั้งให

ความเห็นชอบ  การแตงตั้งผูสอบบัญชีสถานศึกษา 
    ญ .   ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา 
 2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวยบุคคลดังนี้ 

   (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
   (2)  รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
   (3)  ผูแทนหัวหนาหมวดวิชา/กลุมวิชา  (2-3  คน)    กรรมการ 
   (4)  ผูแทนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
   (5)  ผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ   กรรมการ 
   (6)  ผูแทนคณะครู   กรรมการ 
   (7)  ฝายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
   (8)  ผูประเมินผลหรือแผนงาน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    มีหนาที่ 
  ก.  วางแผน  กาํหนดจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและทิศทางการจัด

สาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
  ข.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียนสําคัญ

ที่สุดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
  ค.  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู 
  ง.  ประสานความรวมมือจากบุคคล  หนวยงาน  องคการตางๆ  และชุมชน

เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  จ.  นิเทศ  กํากับ  ติดตามใหคําปรึกษา  และพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพฒันา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร 
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  ฉ.  ตรวจสอบ  ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผลการใช
หลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา  ตลอดจนวางแผนการพัฒนาการใชหลักสูตรในรอบป
ถัดไป 

  3)  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับกลุมวิชา  ประกอบดวยบคุคล
ตอไปนี้ 

 
   (1)  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
     (2)  หัวหนา/กลุมวิชาทุกกลุมวิชา  กรรมการ 
     (3)  ผูแทนคร ู    กรรมการ 
     (4)  หัวหนากลุมวิชาที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

    มีหนาที่ 
 ก.  วางแผนจัดทํารายละเอียดของสัดสวน  การจัดการจดัสาระการเรยีนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรายป/รายภาค 
 ข.  กําหนดรายวิชาในสาระการเรยีนรูแกนรวม  แกนเลอืก  และเลือกเสรี  

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
 ค.  จัดทําคูมือเอกสารหลักสูตร  ตลอดจนนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ใหคําปรึกษา

และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู/กลุมวิชา 

 ง.  ประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน  และ
นําขอมูลยอนกลับจากฝายตางๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 จ.  จัดใหมีการนําหลักสูตรไปใช  โดยการเลือกใชกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและเหมาะสมกับผูเรียน 

 ฉ.  สงเสริมใหมีการบูรณาการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 ช.  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 
 ซ.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวางแผนประเมินผลการเรียนรูรายวิชา

การตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
 ฌ.  ตรวจสอบ  ทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติของครูและการใช

หลักสูตร 
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  4)  คณะที่ปรึกษา  ประกอบดวยบุคคลดังนี้ 
   (1)  ผูแทนชุมชน/ผูประกอบการในทองถิ่น/ภูมิปญญาทองถิ่น 
   (2)  ผูแทนผูปกครอง 
   (3)  ผูแทนศิษยเกา 

    มีหนาที่ 
  ใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา

ขอความรวมมือ 
  5)  คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระ  ประกอบดวยบุคคล  ดังนี้ 

   (1)  หัวหนากลุมวิชา    ประธานกรรมการ 
   (2)  ครูผูสอนในกลุมวิชา   กรรมการ 

    มหีนาที่ 
   ก.  นํามาตรฐานการเรียนรู  และสาระการเรียนรูชวงชั้นของกลุมวิชามา

จัดทํามาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูรายป/รายภาค 
  ข.  รวมกันพัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปนมาตรฐานกลาง  เพื่อใหครู

แตละคนสามารถปรับใชตามความเหมาะสม 
  ค.  รวมกันพัฒนาสื่อการเรียนรูที่พัฒนาสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
  ง.  รวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ  และติดตามการดําเนินการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
  จ.  รวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทําขอมูล  และการประชาสัมพันธหลักสูตร  

ตลอดจนการประเมินการใชหลักสูตรในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกลุมวิชา 
  ฉ.  สนับสนุนสงเสริมการจัดกระบวนการเรยีนรู 
  ช.  นิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพครู  และกระบวนการเรียนรู 

  2.7.2  หลักการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  รัฐมีแนวนโยบาย  การอุดหนุน  สงเสริมชวยเหลือ
ในการจัดการศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2536, หนา 13-20)  ดังนี้   

 1)  รัฐเปดโอกาสใหมีโรงเรียนเอกชน  เพื่อสนองความตองการของกลุมผูเรียน  และ
เปดโอกาสใหเอกชนรวมรับภาระในการจัดการศึกษาของชาติ  และเพื่อเปนการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ
และสนับสนุนนวัตกรรมทางดานการศึกษา  ซ่ึงเอกชนมีความคลองตัวในการปฏิบัติมากกวาโรงเรียน
รัฐบาล 
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 2)  รัฐเปดโอกาสใหโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษามีคุณภาพ  และมาตรฐานรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาไดในอัตราที่สมควร  โดยโรงเรียนจะตองจัดทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งไดแก
นักเรียนที่ยากจน 

 3)  รัฐจะใหการอุดหนุนโรงเรียนที่มีคุณภาพปานกลางและต่ํา  เพื่อใหโรงเรียนสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพไดอยางดียิ่งขึ้น  และสามารถดํารงอยูไดรายไดของโรงเรียน 

  4)  รัฐจะใหการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนของสถาบันศาสนา  มูลนิธิเอกชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชประสงค  และสถาบันที่จัดตั้งโดยไมหวังผลกําไรที่จัดไดคุณภาพและเปนไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  5)  รัฐจะใหการศึกษาและสงเสริมและชวยเหลือโรงเรียนเอกชนสามัญระดับต่ํากวา
อุดมศึกษาในดานวิชาการใหมากขึ้น 

  6)  รัฐจะใหการอุดหนุนเปนเงินกองทุนสงเคราะหครูใหญ  และครูโรงเรียนราษฎร
ตามกฎหมายตอไป 

 2.7.3  นโยบายการจัดการศึกษา 
 1)  นโยบายหลัก  ตั้งแตปงบประมาณ 2525  เปนตนมารัฐไดกําหนดนโยบายใน

การจัดการศึกษาเอกชนสายสามัญระดับต่ํากวาอุดมศึกษา  คือ รัฐเปดโอกาสใหเอกชนที่มีความสามารถ  
มีคุณสมบัติเหมาะสม  และมีเจตจํานงที่จัดการศึกษาเพื่อประโยชนสวนรวมเปนผูจัด  รวมจัดและ
รวมรบัภาระในการจัดการศึกษา โดยรัฐใหการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา เอกชนมีความคลองตัว
ในการดําเนินงานดานวิชาการ  และการบริหารรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนทกุระดบั
และประเภทการศึกษา  เพื่อใหการจัดการศึกษาของเอกชนมีคุณภาพเทียบกับการจัดการศึกษาของรัฐ 

 2)  นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนแตละระดับ 
     (1)  ระดับกอนประถมศึกษา 

     ก.  รัฐสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชน  ทองถิ่น  เอกชนหรือคณะบุคคล
เปนผูใหการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  เชน  โรงเรียน
อนุบาลและนอกระบบโรงเรียน  เชน  ศูนยพัฒนาเด็ก  ฯลฯ 

   ข.  รัฐจะจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  เฉพาะเพื่อการวิจัย  ทดลอง  
เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบใหเปนตัวอยางและจัดการศึกษาในทองถิ่นที่ดอยกวาในเชงิเศรษฐกจิและ
สังคม  โดยเฉพาะกลุมเด็กที่มีโอกาสนอยในการไดรับบริการเชิงสังคม 

   (2)  ระดับประถมศึกษา  รัฐเปดโอกาสใหเอกชนรวมจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาได  แตรัฐถือวาภาระหนาที่ในการจัดการศึกษานี้เปนการเรงดวนของรัฐ  ดังนั้นรัฐตอง
เรงขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาใหทั่วถึงรวดเร็วและปรับปรุงคุณภาพใหเทาเทียมกัน 
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   (3)  ระดับมัธยมศึกษา 
   ก.  สายสามัญ  รัฐเปดโอกาสใหเอกชนเขารวมรับภาระจัดการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา  โดยเนนขยายในบริเวณที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสทัดเทียมกันในการเขาเรียนในโรงเรียนระดับนี้ 

   ข.  สายอาชีพ  รฐัเปดโอกาสใหเอกชนจดัการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีนและ
นอกระบบโรงเรยีน  และการศึกษาอื่นในลักษณะเดยีวกบัที่ดําเนินการปจจุบัน 

  3)  นโยบายการจัดโรงเรียนเอกชนของหนวยงานของรัฐนั้น  รัฐไมควรใหหนวยงาน
ของรัฐที่ไมมีหนาที่ในการจัดการศึกษาเขามาจัดการศึกษา  แมในรูปของโรงเรียนเอกชนเวนแตใน
กรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง  สวนโรงเรียนที่มีอยูแลวใหดําเนินการตามมาตรการ  ดังนี้ 

  (1)  จัดตั้งมูลนิธิเพื่อดําเนินการโรงเรียนเอกชน 
  (2)  หากทําตามขอ  (1)  ไมไดใหโอนโรงเรียนที่มีอยูใหกับสวนราชการที่

เกี่ยวของกับการจดัการศึกษา 
  (3)  ใหสวนราชการทีร่ับผิดชอบตาม  ขอ (2)  จัดตั้งโรงเรยีนที่สวนราชการตางๆ  

รองขอใหเปนกรณีพิเศษ 
4)  การอุดหนุน  สงเสริม  และชวยเหลือการศึกษา 

  การอุดหนุนและชวยเหลือการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  รัฐมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ  5  ประการ  คือ 

  (1)  เพื่อเปนการจูงใจใหคณะบุคคลและเอกชนเขารวมรบัภาระจดัการศึกษา  เพื่อให
มีสถานศึกษามากขึ้น  ผูเรยีนมีโอกาสเขาเรียนไดมากขึน้ 

  (2)  เพื่อใหสถานศึกษามีความมั่นคง  สามารถดําเนนิกจิการอยางมีประสิทธภิาพ 
  (3)  เพื่อใหการศึกษาที่เอกชนจัดมีคณุภาพทัดเทียมกับที่รัฐจดั 
  (4)  เพื่อเปนการผอนคลายมใิหสถานศึกษาเอกชนขึ้นคาธรรมเนยีมการเรียน  ใหเปน

ที่เดือดรอนแกผูปกครองของนักเรียน  รฐัจงึเขารับภาระแทนผูปกครองนักเรียนบางสวนบางเวลา 
  (5)  เพื่อเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจของครู  อันจะทําใหประสิทธิภาพและคุณภาพ

ของการศึกษาเอกชนดี  รัฐจึงไดจัดใหมีสวสัดิการ  และการสงเคราะหรวมทั้งใหมีการจายเงินเดือน
ครูเต็มตามวุฒดิวย 

  2.7.4  การจัดกระบวนการเรียนรู 
 โรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษามกีารจดักระบวนการเรยีนรูโดยมีจดุมุงหมายในการจดั
การศกึษา  (สุนิสา  วิทยานุกรณ, 2545, หนา 13)  ดังนี ้
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 1)  มุงพัฒนาคนใหสมดุลทั้งรางกาย  สติปญญา  จิตใจและสังคม  ใหคนไทยมีลักษณะ
มองกวาง  คิดไกล  ใฝดี  มีวินัยในตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีความรู  ความสามารถ  
และทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต 

 2)  มุงจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ   

  3)  มุงใหผูเรยีนเปนศูนยกลาง  และใหผูเรยีนไดพัฒนาตามศักยภาพ 
  4)  มุงใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรู  รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง  และรักการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชวีิต 
  5)  มุงใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทีห่ลากหลาย 
 6)  มุงระดมสรรพกําลังทกุสวนของสังคมใหมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 

 สรุปไดวาการจัดกระบวนการเรียนรูเปนยุทธศาสตรหรอืยทุธวธิทีีสํ่าคญัทีโ่รงเรยีนนาํมาใช
พัฒนาการจัดการศึกษา  โดยระดมทรัพยากรทุกฝายของสังคม  เชน  ครอบครัว  ชุมชน  หนวยงาน
รัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษา  และสถาบันตางๆ มารวมมือในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา  ซ่ึงรัฐตองใหการสงเสริมสนับสนุนอยางเต็มที่   

 2.7.5  การจัดการศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และท่ี 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2544, หนา 1-6) กลาววา พระราชบัญญัติแหงชาติ
ไดบญัญัติส่ิงตางๆ ทีเ่กีย่วของกับหลายฝายและหลายเรื่อง  สถานศึกษาเอกชนมีสวนทีพ่ระราชบญัญตัิ
ไดกลาวถึงอยูหลายประเด็น  ซ่ึงพิจารณาแยกตามหมวดตางๆ ได  ดังนี้ 
 หมวดที่  1  ความหมายและหลักการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา  6)  รวม
ไปถึงการจัดกระบวนการเรียนรูสถานศึกษาตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมที่ดีงาม  (มาตรา  7)  และ
จัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักการจัดการศึกษาที่ตองเปนการศึกษาตลอดชีวิต  ใหสังคมมีสวนรวม  
และเปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง  (มาตรา  8)  
 หมวดที่  2  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  ในการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงสิทธิของผูเรียน
ที่จะไดรับอยางเสมอภาค  ไมเก็บคาใชจายและมีคุณภาพ  (มาตรา  10) 
 หมวดที่  3  ระบบการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษากําหนดใหจัดการศึกษามี  3  รูปแบบ  
คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยสถานศึกษาอาจจัด
การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบและใหมีการเทียบโอนกันได  (มาตรา  15) 
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 หมวดที่  4  แนวการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนทิศทางของกระบวนการจัดการศึกษาของชาติ
ทุกระดับ  สําหรับเปนแนวทางในการจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนรูของผูเรียน  ผูที่เกี่ยวของที่ถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
 ในการจัดการศึกษา  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู  สถานศึกษาจะตองคํานึงถึงหลกัที่วา
ผูเรียนจะตองมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา  22)   สถานศึกษา
อาจตองดําเนินงานจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  
การเรียนรูจากประสบการณจริง  บูรณาการความรูดานตางๆ สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศเอื้อตอ
การเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  (มาตรา  24) 
 ในการประเมินผลการศึกษาของผูเรียนแตละระดับ  สถานศึกษาจะตองใชวิธีประเมิน
อยางหลากหลาย  ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงการประเมินดานคุณธรรม  และคานิยมดวย  นอกจากนี้การ
จัดสรรโอกาสใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับใดจะตองนาํผลการประเมนิ
มาพิจารณาดวย  สถานศึกษาจะตองจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรม  การรวมกิจกรรม  การทดสอบควบคูกับกระบวนการเรียน
การสอน  ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดโอกาสเขาศึกษาตอและใหนําผลการ
ประเมินผูเรียนมาใชประกอบพิจารณาดวย  (มาตรา  26)  
 ในดานการกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ  2  ระดับ  คือ  ระดับชาติ  เปนหนาที่ของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  และระดับทองถิ่น  
เปนหนาที่ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรเสริมในสวนที่เกีย่วกบั
สภาพปญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกทีดี
ของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  (มาตรา  27) 
 ในสวนของการมีสวนรวม  บุคคล  สถาบัน  องคกรจากภายนอก  องคกรชุมชน  ชุมชน
เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  สถานศึกษาตองรวมกับทุกสวนในชุมชนสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  แลกเปลี่ยนประสบการณ  พัฒนา
ชุมชน  จัดการศึกษาอบรม  แสวงหาความรู  เลือกสรรภูมิปญญา  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพ  ปญหาและความตองการ  (มาตรา  29) 
 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาตองพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน  สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย  
(มาตรา  30) 
 หมวดที่  5  การบริหาร  และการจัดการศึกษา 
   สวนที่  3  การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน 
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     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดสนับสนุนใหเอกชนเขามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  โดยรัฐจะชวยเหลือ  สนับสนุนดานการเงินการลดหยอนยกเวนภาษี  สิทธิ
ประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนตอสถานศึกษาเอกชน  สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  เพื่อให
สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน  สถานศึกษาเอกชนตองเปนนิติบุคคล  บริหารโดยคณะกรรมการมี
อิสระในดานการบริหารการจัดการอยูภายใตการกํากับ  ติดตาม  ประเมินคุณภาพ  และมาตรฐาน
จากรัฐ 
     การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหความเปนอิสระ  โดยมีการกํากับ
ติดตาม  ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมิน
คุณภาพเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ  (มาตรา  43) 
     ในการดําเนินกิจการของสถานศึกษาเอกชน  สถานศึกษาเอกชนจะตองเปนนิติ
บุคคลและมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูรับ
ใบอนุญาต  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนศิษยเกา  และผูทรงคุณวุฒิ  
(มาตรา  44) 
 หมวดที่  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  และการปฏิรูปการศึกษาไทย
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนนิการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 สถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  (มาตรา  48)  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึงจะไดรับการประเมิน
จากสํานักรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป  (มาตรา  49)   
 สถานศึกษาตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ตลอดจน
ใหบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อทําการประเมินคุณภาพภายนอก  (มาตรา  50)  หากสถานศึกษาใดมีผลการ
ประเมินภายนอกไมไดมาตรฐาน  ใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  
(มาตรา  51) 

หมวดที่  7  ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เนนการปฏิรูปการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  ผูเรียน
ควรไดรับการสงเสริมศักยภาพตามความถนัดของตน  นักเรียนจะมีครูที่หลากหลาย  สถานศึกษาจึง
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ตองระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณ  ความรอบรู  
ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใชเพื่อประโยชนทางการศึกษา  (มาตรา  57) 

หมวดที่  8  การบริหารและการจัดการสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพมาตรฐาน  บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย  หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  นั้น  จําเปนที่จะตองอาศัยปจจัยดานอื่นๆ 
เขามาประกอบดวยโดยเฉพาะดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  ตลอดจนการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในหมวด  8  
และหมวด  9  ตามลําดับ  หากกลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาโดยตรง  บทบาทใน
การระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาเปนของทั้งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นๆ ใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมกับภาระ
คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม  และความจําเปน  (มาตรา  62) 
 นอกจากนี้  สถานศึกษายังตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิภาพ  การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกบัหลกัการศกึษา  แนวการจดั
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดวย  (มาตรา  62) 
 หมวดที่  9  ในสวนของการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  สถานศึกษามีบทบาทที่สําคัญ
ในการจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มุงใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
(มาตรา  65)  อีกทั้งศึกษาพึงตระหนักวาผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได  เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตลอดชีวิต  (มาตรา  66) 
 จากคํากลาวขางตน  สรุปสาระสําคัญไดวา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจะตอง
เรงดําเนินการปฏิรูปการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงทุกฝายตองเรงดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไว  รวมทั้งตองคํานึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่จะประกาศ
ตามออกมาในภายหลัง  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาอีกสวนหนึ่ง 

 2.7.6  บทบาทหนาท่ีการจัดการศกึษา 
 การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
ในสวนที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติไดกลาวถึงไวในตอนที่  1  โดยยึดหลักการและความมุงหมาย
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางเครงครัด  เพื่อใหส่ิงที่บัญญัติไว
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บรรลุผลถึงผูเรียนอยางแทจริง  สถานศึกษาควรดําเนินการในสิ่งตางๆ เหลานี้  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 2544, หนา  7-8)  กลาววา  คือ 

 1)  สรางความเขาใจในเนื้อหา  สาระและแนวทางปฏิบัตติามพระราชบญัญัติการศกึษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 

 2)  สรางความมั่นใจและหลกัประกนัการศกึษาใหกับผูปกครองและชุมชน 
 3)  นําชุมชนเขารวมจัดการศึกษา 
 4)  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรยีนการสอนตามแนว

ทางการปฏิรูปการเรยีนรู 
 5)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 6)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะและนิสัย

ใฝรูใฝเรยีนอยางตอเนื่อง 
 7)  พัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรยีนรู  มส่ืีอเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

และทรัพยากรอยางเพียงพอ  ตลอดจนแหลงการเรยีนรูทีห่ลากหลาย 
 8)  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ  ความถนัด  ความสนใจของผูเรียน  

และชุมชน  ในลักษณะบูรณาการทั้งสาระการเรียนรู  และคุณธรรม  จริยธรรมที่ไดสัดสวน  สมดุลกัน 
 9)  สงเสริม  สนับสนุนครผููสอนใหใชผลการวิจยัในชัน้เรยีนมาพัฒนาผูเรียน 
 10)  สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือในการจัดการเรียนรู  การใชแหลง

การเรียนรู  รวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 11)  พัฒนาการบริหารและการจัดการในรูปของคณะบุคคล 
 12)  พัฒนาและใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศทั้งที่เปนขอมูลพื้นฐานและ

ขอมูลแหลงการเรียนรู 
 13)  กําหนดมาตรฐานเพื่อใชเปนเกณฑในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 14)  ใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  โดย

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จากคํากลาวขางตน  สรุปสาระสําคัญไดวา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษามี

บทบาทหนาที่ภาระงานที่จะตองวางแผน  และกําหนดวิธีการดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนําไปสู
การปฏิบัติจริงใหบังเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
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  2.7.7  การบรหิารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา 
 มีนักการศึกษาและนักวิชาการของหนวยงานทางการศึกษาไดใหความหมายการบริหาร
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่แตกตางกันอยางหลากหลาย  ดังนี้ 
 โรงเรียนเอกชน  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อใหบริการดานการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  และสรางความเชื่อมั่น  ศรัทธาใหแกผูปกครองและชุมชน  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2539, หนา  1)   

การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลรวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบริการ
ทางการศึกษาแกเยาวชน  และผูสนใจเกิดการพัฒนาดานความรู  ความสามารถ  เจตคติคานิยม  พฤติกรรม  
และคุณธรรมตางๆ เปนสมาชิกที่ดีและประเทศชาติ (วิจิตร ธีระกุล วรุต บางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล, 
2523, หนา 3)  สอดคลอง  (นิพนธ  กินาวงศ, 2526, หนา 2)  กลาววา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  
กระบวนการตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคล  เพื่อใหการบริการทางการศึกษาแกสมาชิกใน
สังคม  ซ่ึงการดําเนินการตางๆ จะตองเปนไปตามระบบที่สังคมกําหนดไว  (ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน, 
2529, หนา 81)  ใหความหมายวา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมการบริหารการศึกษา
อยางหนึ่งที่ผูบริหารการศึกษาในระดับโรงเรียนทํารวมกับผูเกี่ยวของ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญ  
คือการจัดประสบการการณเรียนรู  และการพัฒนาดานตางๆ ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนตามความมุงหมาย
ของหลักสูตรอันเปนแนวนโยบายที่รัฐกําหนดไว  ทั้งนี้การใชทรัพยากรการบริหาร  คือ  คน  เงิน  
วัสดุ  อุปกรณ  และการจัดการใหเกิดประโยชนและมีความเหมาะสมมากที่สุด  (เสรี  ลาชโรจน,  
2531, หนา 4)  กลาววา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึงการดําเนินการของผูบริหารโรงเรียนกับ
บุคคลอื่นๆ เพื่อใหภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  (จํารัส  นองมาก, 2536,  
หนา 25)  การบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ  หมายถึง  การทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับ
ผูอ่ืน  โดยใชทั้งคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการอยางเหมาะสมใหบรรลุวัตถุประสงคทีก่าํหนดไว
อยางมีประสิทธิ์ภาพ  การบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการของ
บคุคลตั้งแตสองคนขึ้นไป  เพื่อใหบริการการศึกษาในระดับอนุบาลหรือกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา  ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ใชปจจัยการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด (วัฒพงศ  รุงเรือง, 2542, หนา 12)  ดวยเหตุนี้โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาจําเปนตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรมวิชาการ  (2540, หนา 45)  
ใหความเห็นวาโรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับผูเรียน  นักศึกษา  ซ่ึงเปนผลิตผลเปนผูมีความรู
พื้นฐานมีทักษะในกระบวนการทํางาน  มีเจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงค  สุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ  มีบุคลิกภาพดี  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  โดยใชปจจัย
การบริหารอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  นอกจากนี้ไดเสนอแนะกระบวนการในการบริหาร
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คุณภาพตองประกอบไปดวยภารกิจหลักสี่ขั้นตอน  คือ  การวางแผน (plan)  การปฏิบัติตามแผน  
(do)  การตรวจสอบผลการปฏิบัติ  (check)  และการแกไขปญหา  (act)  หรือเรียกวา  วงจรเดมมิ่ง  
(The  Deming  Cycle)   

  การบริหารงานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  มีรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนที่
คลายคลึงกับโรงเรียนภาครัฐ  การบริหารงานโรงเรียนมีความคลองตัวมากนอยระดับใดขึ้นอยูกับ
ความแตกตางตามสภาพบริบทของโรงเรียนเปนสําคัญ  การบริหารงานโรงเรยีนอยูภายใตการตดัสนิใจ
ของผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนผูจัดตั้งโรงเรียน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับ
การอุดหนุนจากรัฐและไมเพียงพอจําเปนตองจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ มาใชพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารโรงเรียนประกอบดวยผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการหรือ
ผูอํานวยการ  ทําหนาที่ในการกําหนดและควบคุมนโยบายของโรงเรียน  โดยมีครูใหญทําหนาที่
บริหารและจัดการภาระงานโรงเรียนใหบรรลุผลตามนโยบายที่ทางโรงเรียนกําหนด  มีโครงสราง
บริหารและมีภารกิจตองปฏิบัติในขอบขายงาน  4  ดาน  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)   พ.ศ. 2545)  ดังนี้ 

    1)  การบริหารวิชาการ 
    2)  การบริหารงบประมาณ 

   3)  การบริหารงานบุคคล 
    4)  การบริหารทั่วไป 

ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
       1)  การบริหารวิชาการ  มีภาระงานความรับผิดชอบ  คือ 

     (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
     (3)  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
     (4)  การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
     (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
     (7)  การนิเทศการศึกษา 
     (8)  การแนะแนวการศึกษา 
     (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
     (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ 
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     (12)  การสงเสริม  และสนบัสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครวั  องคกร  
หนวยงานและสถานบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 

   2)  การบริหารงบประมาณ  มีภาระงานความรับผิดชอบ  คือ 
     (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
     (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
     (3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงนิและผลการ

ดําเนินงาน 
     (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     (5)  การบริหารการเงิน 
      (6)  การบริหารบัญชี 
     (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

   3)  การบริหารงานบุคคล 
     (1)  การวางแผนอัตรากาํลังและกําหนดตําแหนง 
     (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
     (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
      (5)  การใหออกจากหนาที่ 

   4)  การบริหารทั่วไป 
       (1)  การดําเนินงานธุรการ 
       (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      (3)  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
       (4)  งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
       (5)  การจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร 
       (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
       (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
        (9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
       (10)  การรับนักเรียน 
       (11)  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
        (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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       (13)  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
        (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
       (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  

องคกร  หนวยงาน  และสถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
       (16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นการศึกษาและหนวยงานอื่น 
        (17)  การจัดทําระบบการควบคุมหนวยงาน 
        (18)  งานบริการสาธารณะ 
        (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษามีโครงสรางการบริหารงานเปนไปตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  จนกวาพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชนฉบับใหมมีผลบังคับใช  ดังปรากฏโครงสรางการบริหารงานดังนี้ 
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โครงสรางบรหิารงานโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 

ผูรบัใบอนญุาต 

ผูจดัการ/ผูอาํนวยการ 

ครูใหญ 

ฝายวชิาการ ฝายงบประมาณ ฝายบริหารท่ัวไป ฝายบริหารงานบุคคล 

1.งานพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
2.งานพัฒนากระบวนการ 
   เรียนรู 
3.งานวัดผล ประเมินผล และ 
   การเทียบโอนผลการเรียน
4.งานการวิจัยเพื่อพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา  
5.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
   หองสมุด  และเทคโนโลยี 
   เพื่อการศึกษา 
6.งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
    ภายในและภายนอก 
    สถานศึกษา 
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานแนะแนวการศึกษา     
9.การพัฒนาระบบการ 
   ประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดาน  
      วิชาการแกชุมชน  
11.การประสานความรวมมือ 
     ในการพัฒนาวิชาการกับ 
     สถานศึกษาอื่น 

 

1.งานกําหนดนโยบาย และ 
     จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาสถานศึกษา 
2.งานจัดทําและเสนอขอ 
   งบประมาณประจําป 
3.งานสรรหางบประมาณ 
4.งานตรวจสอบ ติดตาม 
   ประเมินผลแผนปฏิบัติงาน     
   ประจําป 
5. จัดทํารายงานการใช 
    งบประมาณ   และความ 
    คุมคา  
6.งานระดมทรัพยากรเพื่อ 
     การพัฒนาการศึกษา 
7.งานบริหารการเงิน 
8.งานบริหารงานบัญชี 
9.งานบริหารพัสดุ และ 
     สินทรัพย 

1.งานวางแผนอัตรากําลัง 
   และกําหนดตําแหนงงาน 
2.งานสรรหาและคัดเลือก 
   บุคลากร 
3.งานบรรจุ-ถอนบคุลากร 
4.งานติดตามและประเมินผล 
   การปฏิบัติงานบุคลากร 
5.งานพัฒนาบุคลากรในการ 
   ปฏิบัติงาน 
6.งานวินัยและรักษาวินัย 
7.งานใหพนจากหนาที่ 
8.งานสงเสริมคุณธรรมและ 
   จริยธรรม 

1.การดําเนินงานธุรการ 
2.งานเลขานุการ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 
3.งานพัฒนาระบบและ 
   เครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.การประสานและพัฒนา 
  เครือขายการศึกษา 
5.การจัดระบบการบริหาร 
   และพัฒนาองคกร 
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.งานสงเสริมสนับสนุนดาน 
   วิชาการ 
8.การดูแลอาคารสถานที่ ภูมิ 
   ทัศนและสิ่งแวดลอม 
9.การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10.การรับนักเรียน 
11.การสงเสริมและ 
    ประสานงานการศกึษาใน 
    ระบบ นอกระบบ  และ 
    ตามอัธยาศัย 
12.การระดมทรัพยากรเพื่อ 
     การศึกษา 
13.งานสงเสริมกิจการ 
     นักเรียน 
14.การประชาสัมพันธงาน 
     การศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน 
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โครงสรางบรหิารงานโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศกึษา (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  2  โครงสรางบริหารงานโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
(ที่มา : พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรบัใบอนญุาต 

ผูจดัการ/ผูอาํนวยการ 

ครูใหญ 

ฝายวชิาการ ฝายงบประมาณ ฝายบริหารท่ัวไป ฝายบริหารงานบุคคล 

12.การสงเสริมและ 
    สนับสนุนงานวิชาการแก 
     บุคคล  ครอบครัว  องคกร   
     หนวยงาน หนวยงาน   
     และสถาบันจัดการศึกษา 
     อื่น 
13.งานพัฒนาวิชาชีพครู 
14.งานวิชาการดานชุมชน 
     และภูมิปญญาทองถิ่น  
15.งานดําเนินโครงการพิเศษ 
     ทางวิชาการ 

15.งานสงเสริมสนับสนุน 
     และประสานงาน 
     การศึกษาของบุคคล   
     ชุมชน  องคกร  หนวยงาน 
     และสถาบันสังคมอื่นที่จัด 
     การศึกษา 
16.งานประสานราชการกับ 
     เขตพื้นที่การศึกษาและ   
     หนวยงานอื่น 
17.การจัดระบบการควบคุม 
    ในหนวยงาน 
18.งานบริการสาธารณะ 
19.งานที่ไมไดระบไุวในงาน 
     อื่น 

คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน 
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2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

    ผูวิจัยสํารวจรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา  สรุปไดดังนี้ 

 2.8.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สมปอง  นิลลวน  (2530,  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษาปญหาการบริหารบุคลากร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานกังานประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  พบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนที่มีประสบการณตางกันและมีขนาดโรงเรียนที่แตกตางกัน  มีปญหาในการบรหิารบคุลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05  ในดานการวางแผนบุคลากรและจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2539,  หนา  2-5)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียน  โดยการวิเคราะหโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ในโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานโรงเรียนดีเดน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ผลการวิเคราะห
ขอมูลสรุปไดวา  โรงเรียนสวนใหญจัดหลักสูตร โดยการปรับเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น  จัดทําเอกสารประกอบการเรยีน  ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการสอนวชิาชพี
ตางๆ เชน หัตถศิลป  ดนตรี  การประมง  ไฟฟา และกอสรางสรางบรรยากาศ ใหผูเรยีน  เรยีนรูไดอยาง
มีความสุขกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2544, หนา 41)  ศึกษาแนวทางการวัดผลและประเมินผล  พบวา
การวัดผลประเมินผลการเรียน  นอกจากจะมีจุดมุงหมายเพื่อนําผลไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โดย
ใชเปนขอมูลสารสนเทศที่แสดงการพัฒนา  ความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพแลว  จุดสําคญั
อีกประการหนึ่ง  คือเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับตัดสินความสําเร็จในการเรียนของผูเรียนในการจบชวงชั้น
และจบหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดรับการรับรองความรูและวุฒิการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถนําไปใชในการศึกษาตอ  สมัครงานและใชเปนหลักฐานดําเนินการ
ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ                                
 กรมวิชาการ  (2544  ก,  หนา 38)  ไดสํารวจความคิดเห็นครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พบวา  ครูผูสอนสวนใหญ  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  มีความเห็นวา  การนาํหลกัสตูรการศกึษา
ขั้นพื้นฐานไปใชใหไดผลนั้น  ควรมีการพัฒนาใน  4  ดาน  คือ  การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ  
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหเขมแข็ง  ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและปรับปรุง
กระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
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 ปราณี  เปยมคลา  (2537,  หนา  149-160)  ศึกษาบทบาทของครูประถมศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เขตการศึกษาที่  1  พบวา ครูสวนใหญมีความรู
ในเรื่องความหมายและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมากเปนลําดับที่  1  และมีความรู
เรื่องลักษณะและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนอยเปนลําดับสุดทาย  ครูสวนใหญมีการเก็บ
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนของทองถิ่นเรื่องสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด  และเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิทยากรทองถิ่นนอยที่สุด  ครูสวนใหญพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตโดยใชวิธีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
มากที่สุด และใชวิธีการจัดทําเนื้อหาใหมนอยที่สุด  ครูสวนใหญจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับสภาพและความตองการของทองถิ่น  โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยายและอภิปราย
มากที่สุด  มีการนําเอาทรัพยากรในทองถิ่นประเภทวัสดุตางๆ มาใชเปนสื่อการสอนมากที่สุด  สวน
วิทยากรทองนํามาใชนอยที่สุด 
 วิจิตร  ไชยศิลป  (2537,  หนา  166-177)  วิจัยเรื่องการสํารวจการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  2533) ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจัดหวัดนาน  พบวา  สภาพการพัฒนาหลกัสูตรระดับ
ทองถิ่น  ครูสวนใหญมีการพัฒนาหลักสูตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตและกลุมทักษะ
ภาษาไทย  โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมปรับส่ือการเรียนการสอนที่มีอยูแลว
และจัดทําสื่อการเรียนการขึ้นใหม  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น 
ผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน ไดแก  ครูผูสอนระดับชั้นเดียวกันสวนการปรับเพิ่ม  ลด รายละเอียด 
การจัดทําเนื้อหารายวิชาขึ้นใหม  มีการดําเนินการคอนขางนอยและดําเนินการในกลุมกลุมสราง
เสริมประสบการณชีวิต  กลุมทักษะภาษาไทย  และกลุมทักษะคณิตศาสตรเทานั้นปญหาในการ
พัฒนาหลักสูตร  ไดแก  ขาดเอกสารหรือแหลงความรูสําหรับใหครูศึกษาและคนควาขาดวัสดุและ
งบประมาณในการดําเนินงาน  ซ่ึงครูสวนใหญแกปญหาโดยรวมกันจัดทําในระดับกลุมโรงเรียน 
 ชอุม  กรไกร  (2537,  หนา  99-100)  ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียน  พบวาผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  มีความคิดเห็นวา 
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง  แตมีความตองการในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นอยูในระดับมาก  ขั้นตอนการจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คอนขางนอย  ขั้นตอนการกําหนดความตองการของทองถิ่นมีการปฏบิัติในการสํารวจความตองการ
ของทองถิ่นกอนการจัดทําหลักสูตรอยูในระดับนอย  ขั้นตอนการกําหนดเปาหมายจุดประสงคการเรียน  
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรม  การปรับปรุงและการพัฒนามีการปฏิบัติใน
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ระดับปานกลาง  ขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน  คูมือและสื่อมีการปฏิบัติในการจัดทํา  หนังสือ
เสริมประสบการณชีวิตที่ปลูกฝงใหนักเรียนรักถิ่นของตนเองอยูในระดับนอย  ความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นและ
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นของโรงเรียนประถมศกึษาไมแตกตางกัน 
 นิคม  กองแกว  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการเพิ่มสมรรถภาพการสอนของ
ครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
และสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  10  พบวา ครูวิทยาศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติมีความตองการเพิ่มสมรรถภาพการสอนมากกวาครูสังกัดกรมสามัญศึกษา  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  2  ดาน  คือ  ดานการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร 
และดานการวินิจฉัยและประเมินผลการเรียน 
 มณฑิชา  ชนะสิทธิ์  (2539,  หนา  187-191)  วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภูมิปญญาชาวบาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวาการสรางหลักสูตร หลักการแนวคิด
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภูมิปญญาชาวบานของโรงเรียนสวนใหญ  คือการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาแบบยั่งยืน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเรียนรูการประกอบอาชีพโดยใชทรัพยากรในชุมชน  
โรงเรียนสวนใหญพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยครูผูสอนในกลุมการงานพื้นฐานอาชีพระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  5-6  และในวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ในลกัษณะการปรบักจิกรรม
การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม  เปนการปฏิบัติ  การสาธิต  และลักษณะการปรับรายละเอียด
เนื้อหาโดยปราชญชาวบานมีสวนรวมใหคําปรึกษาและเปนผูกาํหนดเนื้อหา  ปญหาในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน  ไดแก  ขาดแคลนงบประมาณ  ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของโครงการ  
ปราชญชาวบานไมมีเวลา  กิจกรรมการเรียนการสอนใชเวลามากกวาที่กําหนดและครูผูสอนไมมีเวลา
จัดทําแผนการสอน 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  (2539; อางถึงใน นิคม  กองแกว, 2539)  ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  พบวา  ดานภาวะผูนํา  ผูบริหารโรงเรียนดีเดน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  มีบทบาทในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ
สนองความตองการของทองถิ่น  นําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการเรียนการสอน  เนนการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เพื่อใหการจัดการศึกษาเปน
เรื่องที่มีความหมายเกี่ยวกับทองถิ่น และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นอยางจริงจัง
การกําหนดแบบเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สวนใหญทําเปนเอกสาร
โรเนียวประกอบการเรียนหรือเชิญวิทยากรมาเสริม โรงเรียนสวนใหญยังไมพรอมที่จะผลิตแบบเรียน



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

 
 90 

ที่เปนความตองการของทองถิ่นอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังขาดความพรอมในหลายดานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องงบประมาณการมีสวนรวมกับชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คอนขางมีนอยเนื่องจากมีความรูสึกวา การพัฒนาหลักสูตรเปนกิจกรรมที่ผูเชี่ยวชาญเทานั้นจะเปน
ผูดําเนินการ 
 อุบล ชมประสพ  (2541, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา
ปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมและรายองคประกอบ
อยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน  มี
ปญหาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา 
ดานการจัดระบบขอมูลพื้นฐานมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนตางกันเมื่อพิจารณาองคประกอบ  พบวา  ดานการจัดทํา
แผนการสอน  คูมือครู และสื่อการสอนมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมทรง ชุมรักษ  (2541, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  พบวา ขาราชการครูโรงเรียนประถม  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายองคประกอบพบวาการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม  การปรับ
รายละเอียดของเนื้อหา  การปรับปรุงและเลือกใชส่ือการเรียน การจัดทําส่ือการเรียนขึ้นใหมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนองคประกอบดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือรายวิชาเพิ่มเติมอยูในระดับ
นอย ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีภาระงานที่สามารถเขาถึงแหลงวิทยากรไดมากกวา  มกีาร
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยภาพรวมและองคประกอบไมแตกตางกัน สวนขาราชการครูโรงเรียนที่
ไดรับการพัฒนาบุคลากรที่มีการรับรูนโยบายและที่ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณมากกวาที่มี
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .001 
 นิมิต  ตอฑีฆะ (2544,  บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง  ศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบวา   

    1)  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  ในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
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    2)  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดพังงา  
ที่มีประสบการณในการบรหิารงานตางกนั  มีปญหาในการพฒันาหลกัสูตรทองถิ่น  โดยภาพรวม
และรายขั้นตอนไมแตกตางกนั 

    3)  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีปญหาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน  เมื่อทดสอบรายขั้นตอน  พบวา  ขั้นตอนที่  1  การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐาน  และ
ขั้นตอนที่  3  การกําหนดเปาหมายจุดประสงคการเรียน  มีปญหาแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 
 พรพินิจ  เสืออวม  (2545, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรในสังกัดสํานักงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่
นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  พบวา  ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองการใช
หลักสูตรในสังกัดสํานักงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  
อยูในระดับปานกลาง  เรียงตามลําดับดังนี้  ดานการออกแบบการเรียนรู  ดานการจัดทําสาระของ
หลักสูตร  ดานการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดานการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
และดานการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  เมื่อเปรียบเทียบปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรในสังกัดสํานักงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่
นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  พบวา  การกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  ของโรงเรียนขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 สายพิณ  พิมล  (2546, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและผูบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรของกรม
วิชาการ : กรณีศึกษา  เขตการศึกษา  12  พบวา  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของผูบริหารโรงเรียนและผูบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรของกรมวิชาการ :  
กรณีศึกษา  เขตการศึกษา  12  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  
ดานการดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการวางแผนบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  อยูในระดับปานกลาง  สวนดานความพรอมของสถานศึกษาอยูใน
ระดับนอย  ผลการเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จําแนกตามตําแหนงงาน  
ขนาดของโรงเรียน  และสังกัดของโรงเรียน  พบวา  มีปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 อุทิศ อินทรแกว  (2545, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตร
ระดับทองถิ่นของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส  พบวา  การปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยมีการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น ในรายองคประกอบดานการปรับ
รายละเอียดของเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม ดานการปรับปรุงและเลือกใชสื่อการเรียนการสอนดาน
การจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติม ดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหมไมแตกตางกัน 
สวนในรายองคประกอบดานการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และโดยคาเฉลี่ยของขาราชการครูที่มีตําแหนงครูสอน มี
การปฏิบัตงิานการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นมากกวาครูวิชาการ และขาราชการครูที่มีประสบการณ
ตางกันจะมีการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นมากกวาครูวิชาการ และขาราชการที่มี
ประสบการณตางกัน จะมีการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นในภาพรวมและรายองคประกอบ
ไมแตกตางกัน 
 2.8.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 สปารค  (Spark, 1960,  pp.  603-606; อางถึงใน  เจียร  ทองนุน, 2533, หนา 61)  ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของครูใหญในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่แคนตักกี้ (Kentucky) 
เมื่อป 1950 ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจงานของครูใหญไมไดขึ้นอยูกับทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู แต
ขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียน ถาโรงเรียนขนาดใหญ ครูใหญจะมีความเขาใจในการบริหารดีกวา
ครูใหญโรงเรียนขนาดเล็ก 
 โจฮันเซน (Johansen, 1967,  p. 81; อางถึงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2536, หนา  38) ได
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอิทธิพลของการรับรูของครูกับการตัดสินใจใชและสงเสริม
หลกัสูตร  เปนผูสงเสริมแนะนําหลักสูตรไปปฏิบัติไดดีกวาครูที่ไมมีสวนรวม 
 เรแกน  และลีทวุด (Regan & Leithwood, 1974, pp. 10-64; อางถึงใน สมมาศ  ทองราง, 
2537, หนา 27)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชหลักสูตรสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนอนุบาลในเมือง
ออนตาริโอ  ประเทศแคนาดา  โดยใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  และใชแบบสอบถาม  ผลการวิจัย
พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการใชหลักสูตรสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนอนุบาล  มีดังตอไปนี้  ปจจัยเกี่ยวกับ
ครู  ไดแก  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร  เจตคติตอหลักสูตรและปรัชญาของหลักสูตร  ปจจัยเกี่ยวกับ
หลักสูตร  ไดแกความชัดเจนของหลักสูตร  การฝกอบรมผูปฏิบัติ  การเผยแพรแนวความคิด  แนวปฏิบัติ  
การนิเทศและติดตามผล  การใหขอมูลยอนกลับ  ปจจัยเกี่ยวกับผูเรียน  ไดแก  นิสัยและความสามารถ
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ของผูเรียน  เจตคติของผูเรียนตอกิจกรรมหลักสูตร  และปจจยัเกีย่วกบัผูปกครองนกัเรยีนไดแก  เจตคติ
ของผูปกครองตอหลักสูตร 
 สปารค (Sparks, 1960, p. 3606; อางถึงใน  เจริญ  ขุนเสถียร, 2533, p. 46)  ศึกษาเกี่ยวกับ
ผูบริหารในระดับไฮสกูล  ในรัฐเคนตักกี  สหรัฐอเมริกา  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความเขาใจ
ในการบริหารงานไดดีกวาผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ลอพารดี  (Lopardi, 1978, pp. 648-649-A; อางถึงใน  เจริญ  ขุนเสถียร,  2533,  p. 46)  ศึกษา
สมรรถภาพในการวางแผนหลักสูตรของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาพบวา  อาจารยใหญโรงเรียน
มัธยมศึกษามีสวนชวยในการวางแผนหลักสูตรการจัดสภาพการเรียนการสอน  การกาํหนดจดุมุงหมาย
ในการสอน  มีบทบาทสําคัญในการชวยใหครูมีความรู  เขาใจหลักสูตร  และจําเปนตองรับรูในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  อาจารยใหญยังคงมีบทบาทสําคัญในการแนะนําครูใหรู
แหลงอุปกรณในชุมชนหรือสังคม  เกี่ยวกับการวัดผลครูยอมรับความสําคัญของการวัดผลแบบไมเปน
ทางการมาก  และประการสําคัญที่สุด  อาจารยใหญตองแนะแนวทางหรือชวยครูคัดเลือกหัวขอ
การเรียนที่สัมพันธกับความสนใจของผูเรียน  นอกจากนั้นยังพบวาอาจารยใหญยังมีขอบกพรองคือ 
    1)  อาจารยใหญยังชวยครูพัฒนาเกี่ยวกับสังกัปของเนื้อหาวิชานอยมาก 

   2)  อาจารยใหญยังไมไดพัฒนาตนเองอยางเพียงพอ  ในการที่จะตั้งวัตถปุระสงคใน
การสอนที่มผีลแนนอน 

   3)  อาจารยใหญควรพัฒนาความรูของตน  เพื่อใหสามารถชวยเหลือครูในการเลือก
วัสดุอุปกรณการเรียน 

   4)  อาจารยใหญชวยเหลือทางดานวัสดุอุปกรณการสอนอยางจํากดั 
   5)  อาจารยใหญควรสงเสรมิครูใหใชขอสอบมาตรฐานมากขึ้น 

 พอลลอซซี  (Pollozzi, 1981,  p. 1418-A; อางถึงใน  จรัล ศรีประพันธ, 2540, หนา 73) ศกึษา
รูปแบบของชุมชนตอการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของโรงเรียนทองถิ่น ในรัฐนิวเจอรซ่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา  รูปแบบที่ใชในการจัดการศึกษาควรขยายออกไปเปนรูปแบบของ
ชุมชนเมือง  การจัดการศึกษาในโรงเรียนทองถิ่นควรรวมมือกันทั้งสองฝายและโรงเรียนไมควรติด
อยูกับนโยบายมากนัก  สวนฝายชุมชนควรเสนอนโยบายที่ตรงกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่
โรงเรียนควรคํานึงถึงคือ  การรับผิดชอบกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและอยูในวิสัยที่เปนไปได  การ
ปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง 
 แมททอกช  (Mattox, 1978, pp. 60-61; อางถึงใน ประจบ  บาลทิพย, 2541, หนา 44)  ได
ศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา  รฐัอลิลนิอยส  สหรฐัอเมรกิา
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พบวามีความตองการใหผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตอไปนี้อยูในระดับมาก  
คือ  การปฏิบัติงานประเมินผล  การปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

 
2.9  สรปุกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรถือเปนภาระงานที่สําคัญ
ของสถานศึกษา  เพราะหลักสูตรคือหัวใจสําคัญในการกําหนดความรู  กิจกรรมและมวลประสบการณ
ตางๆ มาใชเปนกรอบหรือทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดมีความรูและ
มวลประสบการณตางๆ อยางมีคุณภาพสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ
และสังคม  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประสบปญหาและอุปสรรคมากมาย  ผูบริหารโรงเรียน
และครูวิชาการมีความตระหนัก  ความตองการ  เห็นคุณคาและใหความสําคัญการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ปญหาที่สําคัญ  คือ  ผูบริหารโรงเรียน  ครูวิชาการและผูสอนขาดความรู  ขาดงบประมาณ  
ครูมีภาระงานมาก  ไมมีเวลา  ขาดการสงเสริมสนับสนุนและมีสวนรวมขององคกรของรัฐและเอกชน  
วิทยากรทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถิ่น  แหลงวิทยาการในชุมชน  ผูปกครอง  ขาดวัสดุอุปกรณ  และปญหา
ที่เปนปจจัยสําคัญไดแกดานความพรอม       

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เพื่อนําเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้แกผูมี
สวนเกี่ยวของ  คือ  สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ผูบริหารโรงเรียน  และครู
วิชาการ  ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  และนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  ของกรมวิชาการ    
(2545 ข,  หนา 7-12)  ดังนี้ 

1)  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศกึษา 
2)  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
3)  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลกัสูตร 
4)  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (การใชหลกัสูตร) 
5)  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
6)  ดานการสรปุผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
7)  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจดัการหลักสูตร 
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ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพเหมาะสมกับเทคโนโลยี   เศรษฐกิจ
และสังคม  การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความรูและประสบการณตางๆ  และ
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีและสังคม  และการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานา
ประเทศสืบไป 
 


