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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

ในชวงทศวรรษที่ผานมา ไดสงผลกระทบใหสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว 
การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ สรางคนใหเปนคนดีมีความรู ความสามารถ และดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตาม
มาตรา 43  ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาไว ตามมาตรา 7 คือ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศรวมทั้งสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเองมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มาตรา 23 การจัดการศึกษา ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา ในเรื่องความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองและสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย 
ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาภูมิปญญาไทย และประยุกตใชภูมิปญญา มาตรา 27 
ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปน
ไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มหีนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในสวนที่เกี่ยวของกับ

สภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
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ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นกรมวิชาการไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับทองถ่ินคือการจัดหลักสูตรใหมีความยืดหยุน ทั้งสาระการเรียนรูและการจัดการ
เรียนรู โดยใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง และสอดคลองกับความตองการ
ผูเรียนชุมชน และสังคม จัดหลักสูตรใหมีความหลากหลาย ทั้งในดานการจัดทําสาระของหลักสูตร 
เปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตั้งแตการ
วางแผน กําหนดสาระของหลักสูตร กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตร
ในระดับของทองถ่ินโดยสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

แกนกลาง รวมทั้งใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย 
คุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดวยการ
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูรายป รายภาค รายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนที่สมบูรณมีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย สติปญญาอารมณและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค มีความรูความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและดํารงรักษาไว
ซ่ึงความเปนไทย และการจัดสัดสวนของสาระการเรียนรูใหความสําคัญตอหลักสูตรทองถ่ิน 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายังไมบรรลุผลเทาที่ควร สวนที่เปนสาระการเรียนรูเกี่ยวกับ
สถานศึกษาชุมชนทองถ่ิน ยังขาดการเนนภาคปฏิบัติหรือปฏิบัติแตไมตรงตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตรสถานศึกษาอยางแทจริง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3, 2551, หนา 1)   ดังนั้น
ควรมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ หลักสูตรสถานศึกษาเปนเครื่องบงชี้ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูเรียนโครงสรางเนื้อหาและแนวดําเนินการที่จะทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่กําหนด

ไวนั่นเองจากความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาสภาพปจจัยการ
บริหารและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 3 วาเปนอยางไรปฏิบัติอยูในระดับไหนและยังตองการทราบวาปจจัยของการ
บริหารที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษาเพื่อที่จะไดนําไปเปนขอมูลและ

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอไปโดยนิยามประชากรที่ศึกษาเปนผูบริหารและ

ครูผูสอนเพราะเปนผูมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การศึกษาในประเด็นดังกลาวจะ
ทําใหทราบวาโรงเรียนเหลานี้ไดมีการดําเนินการบริหารหลักสูตรอยางไร มีระดับการดําเนินงานอยู
ในระดับใด ซ่ึงผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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และยังประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอันที่
จะปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 3 
1.2.2 เพื่อศึกษาการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
1.2.4 เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
1.3.1 ผลของการวิจัยจะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารที่จะใชประกอบการตัดสินใจและ

การดําเนินงานดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตาม

เจตนารมณของหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3.2 ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ

การวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการหาวิธีการสงเสริมใหสถานศึกษาได

พัฒนาการบริหารจัดการที่เอื้อตองานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
1.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยฉบับนี้ไปใชเปนแนวทางในการ

วางแผนการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานพืน้ท่ี 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต3 ประกอบดวย

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ และอําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี  
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1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการหรือครูผูสอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 จํานวน 96 แหงจํานวน      
1,872 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการหรือครูผูสอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 96 แหง โดยกําหนด
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงกําหนดผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ครูวิชาการหรือ
ครูผูสอน 1 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม ไดผูบริหารโรงเรียน จํานวน 96 คน ครูวิชาการหรือ
ครูผูสอน จํานวน 96 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 192 คน 

1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
1) ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยการบริหารที่แบงออกเปน 4 ดานดังนี้  

 (1) ปจจัยดานบุคคล 
 (2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
 (3) ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
(4) ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัต ิ 

2) ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย  

(1) การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน 
(2) การกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน  
(3) การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
(4) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา หรือกิจกรรม  
(5) การจัดทําแผนการเรียนรู คูมือครูและส่ือ  
(6) การปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องปจจัยของการบริหารตามแนวคิดของ สเตียร (Steers, 
1977, pp.39-136) มาปรับใหเขากับบริบทของสภาพแวดลอมและการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยปจจัย
การบริหารมอียู 4 ดานคือ 1) ลักษณะขององคการซึ่งประกอบดวย โครงสรางขององคการ บทบาท

ของเทคโนโลยี 2) ลักษณะสภาพแวดลอมซ่ึงประกอบดวย ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
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ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ 3) ลักษณะของบุคลากรซึ่งประกอบดวย ความผูกพันตอ

องคการ การปฏิบัติงาน 4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติซ่ึงประกอบดวย การกําหนดเปาหมายที่
แนนอน การจัดหาและการใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ติดตอส่ือสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวขององคการและการริเร่ิมสิ่งใหม อีกท้ังยัง
ตองการทราบวาปจจัยการบริหารดานมีความสัมพันธและสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต3 ซ่ึง

ประกอบดวยกระบวนการ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน 2) การ
กําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน 3) การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่

คาดหวัง 4) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา หรือกิจกรรม 5) การจัดทําแผนการเรียนรู คูมือครู
และสื่อ 6) การปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามดังนี้ 
 

    
 
 
              
              
              
              
       
               
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
ภาพที่  1  กรอบความคิดแสดงความสัมพนัธระหวางตัวแปรตนและตวัแปรตาม 

 

ตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม 

การดําเนินการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
 
1. การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน 
2. การกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน 
3. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและ 
   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
4. การจัดทําคาํอธิบายรายวชิาหรือเนื้อหา 
   หรือกิจกรรม 
5. การจัดทําแผนการเรียนรูคูมือครูและส่ือ 
6. การปรับปรุงแกไขและพฒันาหลักสูตร 

ปจจัยการบริหาร 
 

1. ดานบุคคล 
 
2. ดานสภาพแวดลอม 
 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
4. ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัต ิ
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยการบริหารดานลักษณะขององคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะของ

บุคลากร และดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.7.1 ปจจัยการบริหาร หมายถึงสิ่งหรือสาเหตุที่มีบทบาทสําคัญตอการนําโรงเรียนไปสูการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนที่เปนผลผลิตของโรงเรียนเปนคนดี คนเกง และสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูไดอยางมีความสุข ผูวิจัยไดใหนิยามเฉพาะไว 4 ดานดังนี้ 

           1) ปจจัยดานบุคคล หมายถึงสิ่งหรือสาเหตุซ่ึงเกี่ยวกับลักษณะของครูและผูบริหาร

โรงเรียนการพัฒนาครูและผูบริหารการที่ครูและผูบริหารมีวิสัยทัศนทันตอเหตุการณ รูเทาทันปญหา
และอุปสรรค กลาตัดสินใจ คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ มีเหตุผลบนฐานขอมูลท่ีถูกตองและมี
แนวทางที่จะแกไขปญหาได มีความสามารถทางวิชาการ มีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร 
เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการ

ประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การที่ครูและผูบริหารไดรับการ
พัฒนาดานการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินโดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการไดรับ
คําแนะนําจากผูที่เกี่ยวของในการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูที่

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวยตนเอง  การที่ครูและผูบริหารไดรับทราบและเขาใจการชี้แจง
ที่เกี่ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะตาง ๆ จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งการไดรับการกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การ
มีบทบาทกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา 
การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การเห็นคุณคาและการใหความรวมมือในการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการที่ผูปกครองนักเรียนผูนําชุมชนและ

คนในทองถ่ินเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถ่ินและใหความรวมมือในกาพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
            2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม หมายถึงปจจัยซ่ึงประกอบดวยสภาพแวดลอมภายนอก

สถานศึกษาที่มุงจําเพาะเจาะจงที่สภาพปญหาภายในครอบครัวของนักเรียน สภาพปญหาของชุมชน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม แหลงอบายมุข ส่ิงเสพติด อาชญากรรม รวมถึงการติดตอประสานงานการมี
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ที่มุงจําเพาะ

เจาะจงไปที่บรรยากาศในโรงเรียน การดูแลเอาใจใส การยกยองใหรางวัลการลงโทษเมื่อทําความผิด 
รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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           3) ปจจยัดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ การไดรับ
และการใช เงิน วัสดุครุภณัฑ เพื่อการพฒันาหลักสูตรทองถ่ินจากทางราชการ หนวยงานที่เกีย่วของ 
ชุมชน ทองถ่ินผูบริจาค รวมถึงการแสวงหาความชวยเหลือดานตาง ๆ ส่ือเทคโนโลยี การมีและการ
ใชส่ือ หนังสือ คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต และบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการตางๆ เชนหองสมุด หองคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ต รวมถึงการจัดสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนรู 

           4) ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ หมายถึง การรวมมือกันกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศนปรัชญา พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียน ที่มีความชัดเจน เปนไปไดในทาง
ปฏิบัติที่จะนําโรงเรียนไปสูเปาหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความเหมาะสม
ในการสรรหาบุคคลและการใชทรัพยากรของโรงเรียนใหเกิดประโยชน คุมคาและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด การบริหารงานที่ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
การสรางสรรค การริเร่ิมสิ่งใหมและการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปของการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนการกําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.7.2 หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึงมวลประสบการณที่โรงเรียนจัดใหผูเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไดเรียนรู เนื้อหาที่ เกี่ยวกับทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูในดานเศรษฐกิจสังคม

ส่ิงแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในดานทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ในหองเรียนและนอกหองเรียน 
1.7.3 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการดําเนินการ 6 ขั้นตอนดังนี้ 
1) การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาวิเคราะหจัดทํา

ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับดานบุคคลไดแกนักเรียน ผูปกครอง วิทยากรทองถ่ิน ดานโรงเรียน ไดแก
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ดานทรัพยากร ตาง ๆ ที่มีในชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ไดแก ประชากร อาชีพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน คุณธรรม
ความเชื่อ คานิยม ภูมิปญญาทองถ่ิน สาธารณสุข เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับความตองการของทองถ่ิน 

2) การกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน หมายถึงการระบุความตองการ

จําเปนของทองถ่ินที่เกี่ยวกับดานบุคคลไดแก นักเรียน ผูปกครอง ดานโรงเรียน ไดแกขอมูลพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน ดานทรัพยากรในทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองไดแก อาชีพ 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเชื่อ คานิยม ภูมิปญญาทองถ่ิน สาธารณสุข 
และดานการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

3) การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง หมายถึงการระบุ

มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังใหสอดคลองกับสภาพวิถีชีวิตจริงและตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ิน ชุมชนและทรัพยากรในทองถ่ิน โดยพิจารณาความสอดคลองระหวาง

ปญหากับคําอธิบายของหลักสูตร 
4) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา หรือกิจกรรม หมายถึง การจัดทํา

คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาหรือกิจกรรมที่สนองและสอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมายและโครงสราง
ของหลักสูตรแกนกลาง สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนและสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน 

5) การจัดทําแผนการเรียนรู คูมือครูและส่ือ หมายถึงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
คูมือครู ส่ือ อุปกรณ หนังสือและเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตร 
มุงเนนการปฏิบัติจริงของผูเรียน เอ้ือตอการเรียนรู มีการบูรณาการกับกลุมประสบการณ หรือวิชา
ตางๆ และสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

6) การปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการปรับปรุงแกไขและการ

พัฒนาหลักสูตรโดยเนนความสม่ําเสมอในการปรับปรุงหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอน การนํา
ขอมูลการประเมินผลมาใชเปนกรอบในการปรับปรุงหลักสูตรหรือกิจกรรม การคํานึงถึงความ

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการดําเนินชีวิต 
1.7.4 ทองถิ่น หมายถึง ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู อาจจะเปนชุมชนระดับหมูบานตําบล 

อําเภอ จังหวัด หรือภาคทางภูมศิาสตรก็ได ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในชุมชนไมวาจะเปนเรื่องราวของ
ประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติ ชุมชน ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ินนั้น รวมทั้งแนวโนมของการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดเรียนรูหรือนํามาใชในการจัด
กิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทั้งสิ้น 

1.7.5 ครูวิชาการ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ปฏิบัติการสอนที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร

สถานศึกษาใหรับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 3 
1.7.6 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
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1.7.7 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ที่เปดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 


