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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
สงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาไทยเกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาอยางแทจริงเปนการปฏิรูปการศึกษา

ท้ังระบบและรอบดาน  โดยเฉพาะการปฏิรูปแนวคิดจากเดิมท่ีเคยอยูแตในระบบโรงเรียนอยางเดียว
มาเปนการศึกษาท่ีอยูกับชุมชน  อยูกับสังคมเปนสําคัญ  ชุมชนมีบทบาทมากข้ึนในการบริหารจดัการศึกษา
ในทองถ่ินตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จนถึงโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 4  
แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  27  ใหคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิต  และ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโรงเรียนจัดทํา
สาระของหลักสูตร  โดยคํานึงถึงความสอดคลองสภาพแวดลอมในชุมชน  และสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
คุณลักษณะของเยาวชนอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1, 2550 ก, หนา 76) 
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  ทั้งการถายทอดวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ฝกฝน อบรม  ส่ังสอน  พัฒนาทักษะ  สติปญญาในการศึกษาหาความรู  
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงคใหสามารถปรับตัวเขากับสังคม  และ
ส่ิงแวดลอมไดอยางดี  ดังนั้นการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะ
การศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงเปนระดับการศึกษาท่ีคนสวนใหญของประเทศจะไดรับอยางท่ัวถึงและ

เสมอภาคกันนี้  จะชวยใหนักเรียนไดเติบโตเปนพลเมืองดี  มีความรู  ความสามารถ  หรือเปนกําลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพตอไป  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 1-2)
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในหลายทศวรรษท่ีผานมาถือวา  ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาท่ีควร  รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางมุงหวังใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา  และมีการดําเนินการอยางจริงจัง 
ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษามากท่ีสุด  (สิปปนนท  
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เกตุทัต, 2542, หนา 15)  โดยรัฐไดออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท
ในการบริหารจัดการการศึกษาของไทย  และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการศึกษาอยางชัดเจน  
กลาวคือ  มุงจัดการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  ท้ังนี้การปฏิรูปการศึกษา  การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และ
การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  มาใชในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน  ทองถิ่นและความตองการของผูเรียน  จึงจะทําให
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย  และวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และยังสงผลใหผูเรียนรูจักทองถ่ิน
เขาใจสภาพชุมชน  และไดเรียนรูในส่ิงที่เปนความตองการของตนเอง ส่ิงท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษา
เปนไปตามท่ีกลาวขางตนไดนั้น  ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค
คือ  หลักสูตรสถานศึกษา โดยท่ีหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา  (กาญจนา  คุณารักษ,  
2535, หนา 1)  ถาปราศจากหลักสูตรก็เทากับขาดเคร่ืองช้ีนําทางวาการศึกษาควรเปนไปในแนวทางใด 
รวมท้ังหลักสูตรยังตองมีการปรับปรุงแกไขอยูเสมอเพ่ือใหทันตอความกาวหนาทางวิทยาการ  และ
เทคโนโลยี  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 
(วาสนา ณ  นคร, 2545, หนา 3)  ดังนั้นหลักสูตรจึงตองมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  และสอดคลองกับสภาพของผูเรียนอยูเสมอ 
       หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
ท่ีมีจุดประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพผูเรียนใหสูงขึ้น  สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขได
บนพื้นฐานของความเปนไทย  และความเปนสากลรวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  
หรือการศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล  หลักสูตรแกนกลางของประเทศ
เปนกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6  สามารถนําไปใชในการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมท้ัง
การจัดการศึกษาทุกกลุม  เชน  การศึกษาพิเศษ  การศึกษาสําหรับผูท่ีมีความสามารถพิเศษ  เปนตน 
โดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียน  สถานศึกษาจะตองนําสาระ  และมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหา

ในชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดี

ของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และพลโลก  (จรูญ  ชูลาภ, 2545, หนาพิเศษ)  เมื่อวันท่ี  
2  พฤศจิกายน  2544  กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ังใหใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ป  
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ในสถานศึกษาทุกสังกัดต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โดยกระทรวงใหใช
หลักสูตรดังกลาวในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายในปการศึกษา  2545  ประมาณ  2,000  โรงเรียน  
และใหใชหลักสูตรนี้ท่ัวประเทศในปการศึกษา  2546  โดยเร่ิมใชในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และ 4  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และ  4  ตอเนื่องจนครบทุกชั้นในปการศึกษา  2548  (ธเนศ  ขําเกิด, 2545, 
หนา 148) 

สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  
เขต 1  นั้น  ไดดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ในชวงช้ันท่ี 1-3  และนําไปใช
ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2546  ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด แตสภาพความเปนจริงนั้น  
การพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษายังไมดาํเนินการตามวิธีการ  และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
แตอยางใด  สวนใหญมักจะมีลักษณะการลอกเลียนแบบจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ทําใหหลักสูตรสถานศึกษา
ไมสอดคลองกับสภาพชุมชน  และความตองการของผูเรียนอยางแทจริง  ปจจุบันหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ไดนํามาใชครบ  3  ปแลวแตยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ประกอบกับครูไมเพียงพอกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  และไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
สรุปผลการประเมินดานผูเรียน  ในสวนมาตรฐานท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช  ไดแก  
มาตรฐานท่ี  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  รอยละ  62.24  มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  
และมีวิสัยทัศน  รอยละ  67.3 5 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1, 2550 ข, หนา 3)  ซ่ึงโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาเปนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตชวงชั้นที่ 1-ชวงชั้นที่  3 
จึงตองมีการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมาย  วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
การศึกษา  และความตองการของชุมชน  นอกจากนี้แลวผูบริหารยังมีหนาท่ีในการนําหลักสูตรสถานศึกษา
ไปใชภายใตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  โดยถือวาการบริหารหลักสูตร
เปนหนาท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา  เพราะความสําเร็จหรือลมเหลวของการจัดการศึกษา 
ยอมเปนผลโดยตรงจากการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
ดังนั้นการบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชอยางเปนระบบ และครบวงจรจะทําให
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จไดในท่ีสุด 
      ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ  
จึงมีความตองการศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ใน  5  ข้ันตอนไดแก  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  
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การสรางหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินหลักสูตร  และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรของสถานศึกษา  ไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
ชุมชน  และความตองการของผูเรียนยิ่งข้ึนตอไป 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณ
การทํางาน  และขนาดโรงเรียน 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  
  ผลการวิจัยนี้จะทําใหทราบถึงประเด็นสําคัญท่ีเปนอุปสรรค  ขอจํากัด  หรือขอขัดของตาง ๆ  
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน  และ
ใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตอไป 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  มุงศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของ กรมวิชาการ  (2546, หนา 57)  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน  5  ดาน  ดังนี้ 

   1)  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
   2)  การสรางหลักสูตร 

     3)  การนําหลักสูตรไปใช 
     4)  การประเมินหลักสูตร 
     5)  การปรับปรุงหลักสูตร 
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   1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1)  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ปการศึกษา  2550  จํานวน  22  โรงเรียน  
โรงเรียนละ  1  คน  รวม  22  คน  ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ปการศึกษา  2550  
จํานวน  22  โรงเรียน ๆ ละ  8  คน  จาก  8  กลุมสาระการเรียนรู รวม  176  คน  รวมประชากรท้ังส้ิน  
198  คน   
     2)  กลุมตัวอยางท่ีใชการวิจัยนี้  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน  22  คน  และ ครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1  จํานวน 176  คน  รวมท้ังส้ิน  198  คน  ซ่ึงกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  จากประชากรทั้งหมด 
 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย 
   1)  ตัวแปรอิสระ   
    (1)  ตําแหนง  จําแนกเปน 
       ก.  ผูบริหาร 
       ข.  ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหวัหนากลุมสาระการเรียนรู 

    (2)  ประสบการณการทํางาน  จําแนกเปน 
         ก.  ไมเกนิ  10  ป 

         ข.  มากกวา  10  ป 
        (3)  ขนาดโรงเรียน  จําแนกเปน  
             ก.  ขนาดเล็ก   
         ข.  ขนาดกลาง  
         ค.  ขนาดใหญ 
     2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ใน  5  ดาน  ดังนี้ 
  (1)  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน   
  (2)  การสรางหลักสูตร   
  (3)  การนําหลักสูตรไปใช   
  (4)  การประเมินหลักสูตร   
  (5)  การปรับปรุงหลักสูตร 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของ กรมวิชาการ 
(2546, หนา 57)  จํานวน  5  ดาน  ไดแก  ดานการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ดานการสรางหลักสูตร  
ดานการนําหลักสูตรไปใช ดานการประเมินหลักสูตร  ดานการปรับปรุงหลักสูตร  และเปรียบเทียบ
ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามตําแหนง  ประสบการณการทํางานของผูบริหาร  
ครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และขนาดโรงเรียน  มาสรุปเปนกรอบความคิด
เพื่อการศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังภาพ  1   
 
    ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ตําแหนง 
     1.1  ผูบริหาร 
     1.2  ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหวัหนา 
            กลุมสาระการเรียนรู 
2.  ประสบการณการทํางาน 
     2.1  ไมเกิน  10  ป 
     2.2  มากกวา  10  ป 
3.  ขนาดโรงเรียน 
    3.1  ขนาดเล็ก 
    3.2  ขนาดกลาง 
    3.3  ขนาดใหญ 

ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1   

 
       1.  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

2.  การสรางหลักสูตร   
3.  การนําหลักสูตรไปใช   
4.  การประเมินหลักสูตร   
5.  การปรับปรุงหลักสูตร 

  ภาพ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย มห
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1.6 สมมติฐานของการวิจัย 
  
    1.6.1  ผูบริหาร  และครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีปญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
แตกตางกัน 
     1.6.2  ผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีประสบการณการทํางาน
ตางกันมีปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 แตกตางกัน 
     1.6.3  ผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียน
ท่ีมีขนาดตางกันมีปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  หลักสูตรท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเอง  มีความสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลางและตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน  และสภาพชุมชนหรือทองถ่ิน 
 1.7.2  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  ขอจํากัด อุปสรรค  หรือขอขัดของ
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด  ครอบคลุมถึง
กระบวนการ  5  ดานดังนี้ 
   1)  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  หมายถึง  การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปน  
ไดแก  ขอมูลพื้นฐานดานอาชีพ  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  คานิยม  ทรัพยากร  และวิทยาการ
ในทองถ่ิน  สังคมและวัฒนธรรม  พรอมท้ังการจัดทําขอมูลพื้นฐานของนักเรียน  ผูปกครอง  และ
ความพรอมของสถานศึกษา  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตอไป   
    2)  การสรางหลักสูตร  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทาง  และ
วิธีการท่ีกําหนด  ดังนี้  ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ  กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจและเปาหมายของ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  กําหนดโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาแตละชวงช้ัน  และสัดสวนการเรียน  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู
รายปหรือรายภาค  จัดทําคําอธิบายรายวิชา  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  กําหนดกิจกรรม
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พัฒนาผูเรียน  สื่อการเรียนรู  แหลงการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การบริหารงบประมาณ  
อาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ  และบุคลากรใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   3)  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ  และการจัดการเรียน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ของหลักสูตรสถานศึกษา ใน  3  ชวงช้ัน  ไดแก  ชวงชั้นที่  1  
(ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1-3)  ชวงช้ันท่ี  2  (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6)  และชวงช้ันท่ี 3  (ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  1-3)   
       4)  การประเมินหลักสูตร  หมายถึง  หมายถึง  การพิจารณาทบทวนคุณภาพของหลักสูตร
ท่ีไดรับการพัฒนาแลว  โดยใชกระบวนการวิเคราะหอยางมีระบบ  มีหลักเกณฑ  มีเหตุผลและมีเทคนิค 
เพื่อใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  5)  การปรับปรุงหลักสูตร  หมายถึง  การพัฒนา  แกไขหลักสูตรเมื่อใชหลักสูตร
ครบชวงช้ันแลว  ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ปญหาความตองการของผูเรียน  สภาพชุมชน 
หรือทองถ่ินตลอดจนวิทยาการ  และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอยูเสมอ   
         1.7.3  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  ขอเสนอแนะในการแกปญหา
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานดานหลักสูตร
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 1.7.4  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี  ปการศึกษา  2550  
                1.7.5  ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หมายถึง  ครูที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระการเรียนรู  ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  1  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี  ปการศึกษา  2550
      1.7.6  ประสบการณการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาต้ังแตรับราชการของผูบริหาร  และ
ครูท่ีปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ปการศึกษา  2550  แบงออกเปน  
   1)  ไมเกิน 10 ป  หมายถึง  การปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ไมเกิน  10  ป  ในป พ.ศ. 2550 
   2)  มากกวา  10 ป  หมายถึง  การปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 มากกวา  10  ปข้ึนไป  ในป พ.ศ. 2550 
    1.7.7  ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  ขนาดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1 ซึ่งแบงขนาดโดยอาศัยนักเรียนเปนเกณฑในการแบง  
ดังนี้ 
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  1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  มีจํานวนนักเรียนไมเกนิ  120  คน 
  2)  โรงเรียนขนาดกลาง  หมายถึง  มีจํานวนนักเรียนระหวาง  121-300  คน 
  3)  โรงเรียนขนาดใหญ  หมายถึง  มีจํานวนนักเรียนต้ังแต  301-1,499  คน  

               1.7.8  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาภาครัฐ  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ชวงช้ันท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี 1-3)  ชวงช้ันท่ี 2  (ประถมศึกษา
ปท่ี 4-6)  และชวงช้ันท่ี 3  (มัธยมศึกษาปท่ี 1-3)  ในปการศึกษา  2550 
 1.7.9  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  หมายถึง  หนวยงานท่ีมีหนาที่กําหนด
นโยบาย  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ท่ีอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ 
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