
 

บทที่  2   
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  นําเสนอไดดังนี ้

 2.1  แนวคิดหลักการเกี่ยวกบัหลักสูตร   
 2.2  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
 2.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.4  ขอมูลสารสนเทศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 

 2.5  การดําเนนิงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2.6  ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  

 2.7  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.8  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดหลักการเกี่ยวกับหลักสูตร 
 
 หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญตอการจัดการศึกษา  เพราะหลักสูตรเปนเสมือนแมบทท่ีมี
ความสําคัญมากตอการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระบบการศึกษา  ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
แตละคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาจะตองมีหลักสูตรเปนพื้นฐานหลักและเปนแกนสําคัญ

ท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองทําความเขาใจใหตรงกัน  เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไว 
 สุมิตร  คุณานุกร  (2523, หนา 35)  ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไววาการจัดการศึกษา
ในประเทศใดก็ตามจะไมสําเร็จลุลวงไปตามท่ีกําหนดไว  ถาไมมีหลักสูตรเปนโครงการ  และ
เปนแนวทางในการใหการศึกษา  และการจะเปรียบเทียบความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ
เปนอุดมคติ  หลักสูตรเปรียบไดกับโครงการของการปฏิบัติเพื่อใหอุดมคตินั้นบรรลุถึงผลสําเร็จ
ขององคความรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร  ซ่ึงมีโครงสรางของเน้ือหา  ดังนี้ 
  2.1.1  ความหมายของหลักสูตร 
 2.1.2  ความเปนมาของหลักสูตร 
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 2.1.3  ความสําคัญของหลักสูตร   
 2.1.4  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
 2.1.5  ประเภทของหลักสูตร 
 2.1.1  ความหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความสําคัญมากตอการจัดการศึกษา  การศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดจึงตองอาศัย
หลักสูตรเปนแนวทางในการกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาดังท่ี สงัด  อุทรานันท  (2532, หนา 74)  
ไดจัดแบงประเภทคํานิยามของหลักสูตรตามจุดเนนที่แตกตางกันออกเปน  8  ประเภท  คือ 
     1)  หลักสูตร  หมายถึง  กระบวนวิชาหรือรายการเนื้อหาท่ีจัดสอนในสถานศึกษา 
   2)  หลักสูตร  หมายถึง  กลุมประสบการณท่ีสถานศึกษาจัดใหแกเด็กนกัเรียน 
   3)  หลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมการสอน 
   4)  หลักสูตร  หมายถึง  ส่ิงท่ีสังคมคาดหมายหรือมุงหวังท่ีจะใหเดก็ไดรับ 
   5)  หลักสูตร  หมายถึง  ส่ือกลางหรือวิถีทางท่ีจะนําเด็กไปสูจุดหมายปลายทาง 
   6)  หลักสูตร  หมายถึง  ขอผูกพันระหวางนักเรียนกับครูผูสอนและสิ่งแวดลอม
ทางการเรียน 
   7)  หลักสูตร  หมายถึง  กระบวนการปะทะสังเคราะหระหวางนักเรียนกับครู  และ
ส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
    8)  หลักสูตร  หมายถึง  แผนงานดานวิชาการท่ีกําหนดไวสําหรับจัดการศึกษา   
 ธํารง  บัวศรี  (2532, หนา 45)  กลาววา  หลักสูตร  คือ  แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําข้ึน  
เพื่อแสดงถึงจุดหมายการจัดเนื้อหาสาระ  กิจกรรม  และมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา  
เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวซ่ึงคลายกับ จีระพันธ  พูลพัฒน  
(2532, หนา 9)  ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา  หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณท้ังหลาย
ที่นักเรียนแตละคนพึงมีในโปรแกรมการจัดการศึกษา  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายทั่วไป  และ
จุดมุงหมายเฉพาะที่ไดวางแผนไวในกรอบของทฤษฎี  สําหรับหลักสูตรในระดับประถมศึกษา  
แรมสมร  อยูสถาพร  (2538, หนา 12)  ไดใหความหมายของคําวา  หลักสูตร  หมายถึง  โครงการศึกษา
ท่ีจัดข้ึนสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  โดยมุงเนนใหนักเรียน  เปนผูมีความรู  คุณธรรม  และจริยธรรม  
มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง  ตอผูอื่น  ตอสังคม  และใหมีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต  ตามสภาพ
ของสังคมนั้นในขณะน้ัน 
 แรมสมร  อยูสถาพร  (2538, หนา 33)  ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา  หมายถึง  
ชุดการเรียนรูและประสบการณสําหรับเด็กท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา
โดยคลอบคลุมดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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   1)  แนวคิดท่ีนาํมาจากความรูท่ีสะสมกันมาและนาํมารวมกันเปนเนื้อหาวิชา  เชน  
วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  และวิชาคณิตศาสตร  เปนตน 
   2)  ทักษะท่ีสําคัญเพื่อใชแสวงหาความรูตาง ๆ ไดแก  ทักษะทางภาษา  ซ่ึงสวนมาก
ไดแก  การอาน  การเขียน  และการพูด  รวมท้ังทักษะการติดตอระหวางชาติ  และภาษาทาทาง 
   3)  กระบวนการประเมินและการตัดสินใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับบทบาท 
ของแตละบุคคลในสังคม 
   4)  กระบวนการทางสมองหรือความสามารถในการแกปญหาท่ีทําใหเด็กสามารถ
มองเห็นปญหา  สามารถเปรียบเทียบ  และหาคําตอบไดอยางมีเหตุผล 
   5)  ประสบการณดานสุนทรียภาพ  เชน  ศิลปะ  ดนตรี  และการเตนรํา  ซ่ึงเปนมรดก
ท่ีสําคัญของแตละชาติ  ทําใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุข 
 กูด  (Good, 1973, p. 21)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง 
    1)  เนื้อหาที่จัดไวตองเปนระบบเพ่ือใหผู เรียนไดศึกษา  เพื่อใหจบช้ันหรือ
รับประกาศนยีบัตรในหมวดวิชาสําคัญ  เชน  หลักสูตรสังคมศึกษา  หลักสูตรพลานามัย 
    2)  เคาโครงท่ัวไปของเนื้อหา  หรือส่ิงเฉพาะทีจ่ะตองสอน  ซ่ึงโรงเรียนจดัใหแกเดก็  
เพื่อใหเด็กมีความรูจนจบหรือไดรับประกาศนียบัตร  เพื่อใหสามารถเขาเรียนตอทางอาชีพตอไป 
   3)  กลุมวิชา  และประสบการณท่ีกําหนดไวใหผูเรียนไดเรียนภายใตการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม  ความกาวหนาทางวิชาการ  ความตองการของผูเรียน  หลังจากนั้นจึงกําหนดเนื้อหา  
และประสบการณตามวัตถุประสงคตอไป 
 บัวแชมป  (Beauchamp, 1984, p. 30)  ไดกลาวถึงขอบเขตความหมายของหลักสูตรวา
อยูภายใน  3  สถานะ  คือ 
   1)  หลักสูตรในบางเอกสารที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ  มักจะเปนแผนงาน
เพื่อใหบรรลุถึงผลผลิตบางส่ิงบางอยางท่ีตองการ  และแผนงานนี้ประกอบดวยประสบการณการเรียนรู
ของนักเรียนในสถานศึกษา  ซ่ึงรวมถึงจุดมุงหมาย  กิจกรรม  ส่ือการเรียนรู  ขอกําหนดเกี่ยวกับ  
การวัดและประเมินผลรวมท้ังกําหนดเวลา  หลักสูตรในลักษณะนี้มีหลายระดับ  เชน  หลักสูตร  
ในระดับสถานศึกษา  ระดับทองถ่ิน  และระดับชาติ  เปนตน 
   2)  หลักสูตรในฐานะระบบหลักสูตร  ซ่ึงเปนขอบเขตการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตร  ประกอบดวย  การจัดการดานบุคลากร  การพัฒนาหลักสูตร  การใชหลักสูตร  การประเมิน
หลักสูตร  ดังนั้นผลผลิตของระบบหลักสูตรก็คือตัวหลักสูตร    
    3)  หลักสูตรในฐานะศาสตรแขนงหนึ่งทางการศึกษา  เปนความหมายท่ีใชใน
สถาบันการศึกษาระดับสูง  ในความหมายของศาสตรทางดานหลักสูตร 
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 กมล  สุดประเสริฐ  (2526, หนา 14)  ไดใหความหมายของหลักสูตรวา  หลักสูตรมิได
หมายความแตเพียงหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น  แตยังมีความหมายถึงกิจกรรม  หรือ
ประสบการณท้ังหลายท่ีจัดใหแกเด็ก  ซ่ึงรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูดวย 
 ไพฑูรย  สินลารัตน  (2523, หนา 43)  กลาววา  การใหนิยามและความหมายของหลักสูตร
จะแตกตางกันออกไปตามระดับการศึกษาสําหรับในวงการประถมศึกษา   

การใหความหมายของหลักสูตรจะครอบคลุมถึงประสบการณท้ังหมด  และทุกอยางท่ีโรงเรียน
จัดข้ึน  เพราะเด็กอยูในสายตาและการดําเนินการของครูอยูตลอดเวลา  หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา
การทําความเขาใจ  หลักสูตรเปล่ียนไปบางเล็กนอยโดยหลักสูตรจะหันมาเนนเร่ืองเนื้อหา  และกิจกรรม
ในหองเรียนมากขึ้น  และการแยกกิจกรรมนอกหองเรียนออกมาเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร  หรือ
เสริมหลักสูตรตาง ๆ  ท่ีเขาใจกันอยูในปจจุบันแตเม่ือถึงระดับอุดมศึกษานั้น  หลักสูตรจะหันมาเนนพิเศษ
ในเร่ืองเน้ือหา  และองคประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหารวมท้ังกิจกรรมใหดําเนินไปเพื่อเนื้อหาดังกลาว  
ท้ังนี้เพราะชีวิตนอกหองเรียนที่นอกเหนือจากเนื้อหาดังกลาว  ทั้งนี้เพราะชีวิตนอกหองเรียน
ท่ีนอกเหนือจากเนื้อหาแลว  ผูสอนจะมีบทบาทนอย  ผูเรียนมีกิจกรรมท่ีจะรับและเลือกไดโดยเสรี
 สุมิตร  คุณากร  (2523,  หนา  51)  กลาววา  หลักสูตรในระดับชาติ  หมายถึง  โครงการ
ใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ  และคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาท่ีกําหนดไว  สวนหลักสูตรในระดับสถานศึกษา  หมายถึง  โครงการที่ประมวลความรู
และประสบการณท้ังหลาย  ท่ีสถานศึกษาจัดใหกับนักเรียนไมวาจะเปนภายใน  หรือภายนอก
สถานศึกษาก็ตาม  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาไปตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว 
 วิชัย  วงษใหญ  (2527, หนา 22)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณทั้งหลาย
ท่ีสถานศึกษาจัดใหแกนักเรียน  ใหนักเรียนไดเรียนรู  และพัฒนาตนเองไปในทางท่ีสถานศึกษาปรารถนา
และหลักสูตรที่ดีนั้นควรจะตองตอบสนองความตองการของผูเรียนที่สอดคลองกับความตองการ

ของชีวิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ภิญโญ  สาธร  (2533, หนา 43)  ไดใหความหมายของหลักสูตรวาหลักสูตร  คือ  
บรรดาประสบการณตาง ๆ  ท่ีสถานศึกษาจัดใหแกนักเรียน  ตามระดับช้ัน  ตามวัย  ตามความสนใจ
ของนักเรียน  และความตองการของสังคม  ท้ังนี้รวมท้ังประสบการณท่ีจัดข้ึนภายใน  และภายนอก
เวลาเรียนตามปกติในสถานศึกษา   
 กาญจนา  คุณารักษ  (2535, หนา 31)  กลาววาหลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณท้ังมวล
ท่ีจัดข้ึนเพื่อใหผูเรียน  ไดเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงหมายถึงท้ังท่ีเปนขอกําหนดการสอนทั้งสวนท่ีเปน
กระบวนการทั้งปวง  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามขอกําหนดนั้น ๆ 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539, หนา 8)  ไดใหความหมาย
ของหลักสูตร  คือ  เอกสารหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู  กระบวนการวัดผลและประเมินผล  
ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาอันจะทําใหนักเรียนมีการพัฒนาและประสบการณ  
ตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่วางไวในหลักสูตร  ครูสามารถนําเนื้อหาของหลักสูตรมาสรางและ
ปรับแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปญหาความสนใจ  และความตองการของชีวิตนักเรียน
ในทองถ่ินของตนใหสามารถนําเนื้อหาของหลักสูตรไปใชอยางถูกตอง 
 สรุปไดวาหลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณท้ังมวล  และกิจกรรมการเรียนรูท่ีทางโรงเรียน
หรือสถานศึกษาจัดใหแกผูเรียนใหไดรับประสบการณ  ตามความตองการของผูเรียน  และสอดคลองกับ
ความตองการของแตละทองถ่ิน  และประเทศชาติอยางเหมาะสมกับวัย  โดยผานกระบวนการประเมิน
อยางเปนระบบ   
 2.1.2  ความเปนมาของหลักสูตร   
 การศึกษาเปนเครื่องมือ  และกระบวนการที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
มนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  ดังนั้น  การจะพัฒนาประเทศ
ใหเจริญ  จึงจําเปนตองเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนเปนสิ่งสําคัญ  และหัวใจของระบบ
การศึกษาทุกระบบในการจัดการศึกษา  คือ  หลักสูตร  เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือน  แบบแปลน  
การจัดการเรียนรู  เปนแผนยุทธศาสตรท่ีนําไปสูความสําเร็จท่ีตองการ  เปนแนวทาง  ในการปฏิบัติงาน
ของครูที่จัดประสบการณใหผูเรียนมีความรู  มีทักษะ  มีความประพฤติ  มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  
เปนแนวทางใหกับผูบริหารสถานศึกษาในการจัด  และบริหารหลักสูตร  ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา  
หลักสูตร  คือ  เอกสารทางวิชาการหรือมวลประสบการณที่ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ใหแกผูเรียน  คลายรัฐธรรมนูญท่ีใชเปนแมบทในการออกกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อใหประชาชนยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติ  (สมทรง  ขุมรักษ, 2542, หนา 32) 
 การศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิต  และชีวิตมีความสัมพันธกับสังคมอยางลึกซึ้ง
จนยากท่ีจะแยกออกจากกันได  การศึกษาเปนกระบวนการสังคมอยางหนึ่งท่ีรัฐจัดข้ึนเพื่อเปนรากฐาน
ในการสงเสริมความเจริญมั่นคงของบุคคล  ชุมชน  และประเทศชาติ  เพื่อการดํารงอยูของสังคม  
การศึกษาจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมดวย  แตการเปล่ียนแปลงการศึกษา
จะตองมีความเปนอิสระในตัวเองท่ีมุงใหบุคคลรักการแสวงหาความจริง  เพื่อเปนแบบอยาง
ของการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน  และในขณะเดียวกันจะตองสนองตอบตอความตองการของประเทศชาติ  
สังคม  ทองถ่ิน  และบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  การศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิต  เม่ือชีวิตท่ีตอง
เปล่ียนแปลงไปการศึกษาตองเปล่ียนไปดวย  หลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษา  เม่ือการศึกษา
เปล่ียนไป  หลักสูตรก็ตองเปล่ียนไปดวย  (วิมลรัตน  สุนทรโรจน, 2544, หนา 43) 
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 ความสําคัญของหลักสูตรเปนเสมือนหัวใจของการศึกษาท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน  
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรก็เทากับเปนการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง  คนดวยหลักสูตร
ทุกฉบับเปนหลักสูตรท่ีสําเร็จข้ึนมาดวยความพยายามของผูคนในแตละสมัยท่ีพยายามเขียนหลักสูตร

ข้ึนมา  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของผูคนในยุคนั้น  สมัยนั้น ๆ  ซ่ึงจะเห็นไดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดพัฒนาหลักสูตรเสมอมา  ถาจะยอนถึงสมัยประวัติศาสตรไปถึงสมัยท่ีหลักสูตร
มีเปนลายลักษณอักษรแนนอนครั้งแรก  คือ  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
โดยพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดโรงสอนข้ึนไวในพระบรมหาราชวังไดสอนหนังสือไทย  สอนเลข
และขนบธรรมเนียมขาราชการ  ตอมารัฐบาลไดตั้ง  กระทรวงธรรมการขึ้น  และไดแบงหลักสูตร
เปนประโยค  1  ประโยค  2  และประโยค  3  การสอนเนนท่ีภาษาไทย  และเลขเพื่อใหนําไปใชได
ในชีวิตจริง  และไดเร่ิมจัดประโยคมูลศึกษา  และประโยคประถมศึกษาข้ึนใน  ปพุทธศักราช  2445  
หลังจากน้ันกระทรวงธรรมการ  จึงไดประกาศโครงการศึกษา  พุทธศักราช  2456  เปนหลักสูตรหลวง  
โดยเปล่ียนประโยคมูลศึกษาเดิมเปนประโยคประถมศึกษา  ขยายหลักสูตรใหมีเวลาเรียน  5  ป  
แบงเปนสายสามัญ  3  ป  สายอาชีพ  2  ปในดานภาคการศึกษาบังคับใหเรียนวิชาเลข   และวิชาจรรยา
โดยเนนวิชาจรรยาเปนวิชาแรกในหลักสูตร  และเร่ิมมีวิชาลูกเสือ  มาแทนระเบียบแถวและกายบริหาร 
 ปพุทธศักราช  2464  ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา  มีการปรับปรุงหลักสูตร
ประถมศึกษา  ไดเนนวิชาชีพมากข้ึน  และกลายเปนหลักสูตรสามัญแทนหลักสูตรหลวง  ในป พ.ศ. 2479  
ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ  ทําใหไดหลักสูตรประถมศึกษาข้ึน  ในปพุทธศักราช  2480  หลักสูตร
ประถมศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อใหเหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงไดจัดเนื้อหา
ใหเรียนถึง  11  วิชา  หลังจากนั้นในปพุทธศักราช  2498  หลักสูตรประถมศึกษาตกอยูในสภาพ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมไดรับอิทธิพลตามแนวการจัดการศึกษาแบบอเมริกันมากข้ึนที่เรียกกัน

วาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ  และกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช  เฉพาะช้ันประถมศึกษาปท่ี  1  
ไปไดเพียง  5  เดือน  ก็ตองยกเลิกการศึกษาของชาติ  ตกอยูในสภาวะลังเล  เนื่องจากหลักสูตร
ซ่ึงเปนแมบทนั้น  ยังหาความเหมาะสมตามสภาพของไทยไมได  จึงไดกลับไปใชหลักสูตรประถมศึกษา
ท่ีใชอยูในป  พุทธศักราช 2491  ตอไป 
 ปลายปพุทธศักราช  2498  กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ประถมศึกษาขึ้น  และเสนอรางหลักสูตรนั้น  ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  (กปส.)  
ซึ่งไดปรับใหเขากับแผนการศึกษาชาติ  พุทธศักราช  2503  ประการกลักสูตรการศึกษาเบื้องตน  
7  ปข้ึนไป  หลักสูตรพุทธศักราช  2503  แบงออกเปน  2  ตอน  คือ  หลักสูตรประโยคประถมศึกษา
ตอนตน  4  ป  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  3  ป 
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 หลักสูตรประโยคประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  นั้นนับวาเปล่ียนแปลงไปจากหลักสูตร
ประถมศึกษา  พ.ศ. 2491  ดังจะเห็นไดจากคําช้ีแจงเบ้ืองตนในฉบับท่ีใชในสถานศึกษาฉบับปรับปรุง  
คือ  หลักสูตรประถมศึกษาในชั้นเดิมเนนหนักไปในทางเจริญงอกงามของเด็ก  ในทางสติปญญา  
และความรู  โดยเฉพาะความรูในหนังสือ  ซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีของสถานศึกษา  ที่จะตองใหเปน
ประการสําคัญที่สุด  บัดนี้สภาพการณสังคมเปลี่ยนแปลงไป  ควรที่จะขยายความมุงหมาย
ใหกวางข้ึนกวาเดิม  เพราะการท่ีจะไดพลเมืองท่ีเหมาะสมในสังคมประชาธิปไตยนั้น  ลําพังความรู  
ทางหนังสือเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ  เด็กควรจะไดรับการสงเสริมใหมีความเจริญและความสามารถ
ในทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และทางสังคมพรอมกันไปทุกดาน  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพ
ทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 
 ดวยเหตุท่ีหลักสูตรประถมศึกษามีฐานะเปนขอกําหนดแนวการศึกษาท่ีรัฐมุงหมายจะให

ประชาชนพึงไดรับ  จึงมีความจําเปนตองวางหลักกวาง ๆ มิใชรายละเอียดอันมีขอกําหนดตายตัว
และควรไดรับการปรับปรุงตามกาลสมัย  หลักสูตรเพียงลําพังเพียงอยางเดียวยอมไมเพียงพอ  
ท่ีจะดําเนินการศึกษาในข้ันนี้ใหไดผลดังกลาวขางตน  ฉะนั้นจึงใหสถานศึกษาปรับปรุงจัดทําประมวล  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ึน  เพื่อขยายความในหลักสูตรออกเปนรายละเอียดที่เหมาะสมกับ
ความตองการของทองถ่ิน 
 2.1.3  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานปฏิบัติท่ีสําคัญในการเปล่ียนแปลง  และพัฒนาการศึกษาของผูเรียน
เปนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของสังคมในทองถิ่น  
ท่ีสถานศึกษาต้ังอยู  เพราะสถานศึกษามีความใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด  รับรูปญหาและความตองการ
ของผูเรียน  และชุมชนไดเปนอยางดี  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  จึงไดมี
การกระจายอํานาจใหทองถ่ิน  และประชาชนไดจัดการศึกษาเอง 
 ดวยเหตุผลและขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดังกลาว  
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทํารางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงเปนหลักสูตรแกน  ประกอบดวย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  8  กลุม  ที่มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542  มาตรา  23  ท่ีเนนความสําคัญที่ความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  ไดแก  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพละศึกษา  
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  ในสวนของสถานศึกษามีหนาท่ีจัดทํา
หลักสูตรสาระการเรียนรูท้ัง  8  กลุม  ท่ีสนองความตองการของผูเรียน  และสอดคลองกบัสภาพปญหา
ในชุมชน 
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 ดังนั้น  สถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง  ซ่ึงประกอบดวย  
การเรียนรูของกลุมสาระดังกลาว  และมวลประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน
เพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจัดทําสาระการเรียนรูแกน  และเลือกรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยยึดหลักการ  
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนกรอบแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
ซ่ึงมีโครงสรางของเน้ือหาดังตอไปนี้  (กรมวิชาการ, 2544, หนา 44) 
   1)  แนวคิดและวัตถุประสงคของหลักสูตรสถานศึกษา 
   2)  ความเช่ือมโยงของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
   3)  องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
   4)  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
   5)  แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.1.4  แนวคิดและวัตถุประสงคของหลักสูตรสถานศึกษา 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School-Base  Management)  นั้น  ไดรับอิทธิพล
มาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ  อุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจากหลักการ  
วิธีการและกลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  
มีกําไร  และสรางความพึงพอใจใหลูกคา  และผูท่ีเกี่ยวของ  ความสําเร็จดังกลาวทําใหประชาชน  
และผูที่เกี่ยวของเห็นวา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้นตองปรับกระบวนและวิธีการ

ท่ีเคยเนนแตเร่ืองกระบวนการเรียนรูปรับไปสูการบริหารที่เนนการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา

เปนหนวยปฏิบัติ  และใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริการ  และจัดการศึกษาอยางแทจริง 
 อาจสรุปไดวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา
โดยเปล่ียนอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละสถานศึกษาโดยใหกรรมการ

สถานศึกษา  (School  Council  หรือ School  Board)  ซ่ึงประกอบไปดวย  ผูปกครอง  ครู  สมาชิก
ในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ  ศิษยเกา  และผูบริหารสถานศึกษาไดมีอํานาจในการบริหารจัดการการศึกษา
ในสถานศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับงบประมาณ  บุคลากร  
วิชาการและอ่ืน ๆ โดยใหเปนไปตามความตองการของผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน 
 หลักการ 
 หลักการสําคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน  (School-Base  Management)  โดยท่ัวไปไดแก 
   1)  หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ของกระทรวง  และสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด  โดยมีความเช่ือวาสถานศึกษา
เปนหนวยงานสําคัญในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
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    2)  หลักการมีสวนรวม  (Participation  of  Collaboration  or  Involvement)  
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจ  และ
รวมจัดการศึกษา  ท้ังครู  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน  การที่บุคคล
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน

    3)  หลักการบริหารตนเอง  (Self  Managing)  ในระบบการศึกษาท่ัวไปมักกําหนดให
สถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลางสถานศึกษาจึงมีไมมีอํานาจโดยแทจริง

สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ไมไดปฏิเสธในเร่ืองการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  
และนโยบายของสวนรวม  แตมีความเช่ือวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธีการ
ท่ีสวนกลางทําหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบาย  และเปาหมายแลวปลอยใหสถานศึกษามีระบบการบริหาร
ดวยตนเอง  โดยใหสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจดําเนินการ
ไดหลากหลายดวยวิธีท่ีทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลางไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
    4)  การตรวจสอบและถวงดุล  (Check  and  Balance)  สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน  มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ

การจัดการศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามนโยบายของชาติ  จากหลักการดังกลาว
ทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาการบริการโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเปนการบริหารงานท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีผานมา 
 ในสวนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ในมาตรา  39  ไดระบุการกระจาย
อํานาจในดานการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป   

ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  (มาตรา 40)  สถานศึกษา
จะตองมีวิสัยทัศนของการจัดทําสาระหลักสูตร  โดยมองอนาคตวาสถานการณของโลก  และบริบท
ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  จําเปนที่สถานศึกษาจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย
ทันเหตุการณและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน  โดยอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนคิดเปน  
ใฝรู  มีน้ําใจ  มีจิตวิญญาณรักเพื่อนมนุษย  รักชุมชนทองถ่ินของตนและรักชาติ 
 วัตถุประสงค  
   1)  มุงสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิในกลุมสาระการเรียนรู  
สังคม  เทคโนโลยี  สุนทรียภาพ 
   2)  สามารถคิดสรางสรรคและคิดวิเคราะห  แกปญหาและทําส่ิงท่ีแตกตางอยูใหดีข้ึน
    3)  ใหผูเรียนมีโอกาสสรางสรรค  ใชนวัตกรรม  เขารวมในกิจกรรมและแสดงสมรรถภาพ  
ในภาวะผูนํา  เพื่อสรางตนเองสูชีวิตอนาคต  ในฐานะแรงงานและพลเมืองของชาติ 
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    4)  สงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักในความสําคัญท่ีจะดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง  ดูแลรักษาตน  และผูอ่ืนใหปลอดภัย  และพัฒนาทักษะดานรางกาย 
   5)  มุงสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ  จริยธรรม  สังคมและวัฒนธรรมของผูเรียน  
และเตรียมผูเรียนทุกคนใหมีโอกาสที่ดี  มีประสบการณชีวิต  และมีความรับผิดชอบ 
   6)  มุงสงเสริมใหผูเรียนเคารพในตนเอง  มีความพรอมทางอารมณ  มีความเอ้ืออาทร
ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  ท่ีบาน  ท่ีสถานศึกษา  ท่ีทํางานและในชุมชน 
   7)  สงเสริมใหผูเรียนมีการเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาในชั้นตอไป  
เพื่อใหพรอมท่ีจะตัดสินใจเลือกอยางมีขอมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาและอ่ืน ๆ ตลอดชีวิต  ทําให
ผูเรียนไดซาบซ้ึงในผลพวงแหงความสําเร็จของชีวิตและสังคมนอกสถานศึกษา   
   8)  ความเช่ือมโยงของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  27  ไดกําหนดใหมีการจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําสาระของ
หลักสูตร  เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
 

2.2  หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 
  
 กรมวิชาการ  (2546, หนา 3-22)  ไดกลาวถึง หลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  ไวดังนี้  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตร
ระดับชาติ  ท่ีกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน  โครงสรางของเนื้อหาสาระหรือสาระการเรียนรู  
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู  แนวทางการวัดและประเมินผลผูเรียน  กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร  เปนแกนกลางสําหรับจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
 การจัดการศึกษาท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาที่จัดโดยรัฐ  เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และการศึกษาที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ท้ังการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย  เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
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 ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับชาติจึงกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีเปนแกนกลางหรือเปนมาตรฐานกลาง  สําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหผูเรียนทุกคน
เพ่ือความเปนคนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
เปนกรอบหรือทิศทาง  แนวทาง  ใหสถานศึกษาไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและรายละเอียด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 หลักสูตรสถานศึกษาจึงหมายถึง  หลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตาง ๆ 
ท่ีเปนปญหา  รวมถึงจุดเดนหรือเอกลักษณของชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะ

อันพึงประสงค  เพื่อการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  มากําหนด
เปนเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนบนพ้ืนฐานของหลักสูตร

ระดับชาติท่ีแสดงถึงกรอบหรือทิศทาง  สําหรับพัฒนาคนไทยทุกคน 
 2.2.1  หลักการของหลักสูตร 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไวดังนี้ 
    1)  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคู 
ความเปนสากล 
   2)  เปนการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกันโดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   3)  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ 
   4)  เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ  เวลา  และการจดัการเรียนรู 
   5)  เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 2.2.2  จุดหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดีมีปญญา  
มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมาย
ของหลักสูตร ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 
    1)  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
    2)  มีความคดิสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 

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



    
21 

    3)  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางวิทยาการ  
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
    4)  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทักษะการคิด  การสรางปญญา  และทักษะ
ในการดําเนินชีวิต 
   5)  รักการออกกําลังกาย  ดแูลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีด ี
   6)  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
   7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  
ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    8)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
    9)  รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
 2.2.3  โครงสราง / เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
    1)  กําหนดเวลาเรียน  12  ป  โดยแบงเปน  4  ชวงช้ัน  ดังนี้ 
      (1)  ชวงช้ันท่ี  1  ประถมศึกษาปท่ี  1-3 
       (2)  ชวงชัน้ท่ี  2  ประถมศึกษาปท่ี  4-6 
      (3)  ชวงช้ันท่ี  3  มัธยมศึกษาปท่ี  1-3   
      (4)  ชวงช้ันท่ี  4  มัธยมศึกษาปท่ี  4-6 
    2)  ระบบการจัดการศึกษา 
    (1)  การศึกษาภาคบังคับใชเวลาเรียน  9  ปตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษา
ปท่ี  3 
      (2)  การศึกษาข้ันพื้นฐานใชเวลาเรียน  12  ปตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 1-มัธยมศึกษา
ปท่ี  6 
    3)  เนื้อหาสาระหลัก  สาระการเรียนรู  8  กลุม  คือ 
    (1)  ภาษาไทย     
    (2)  คณิตศาสตร 
    (3)  วิทยาศาสตร    
    (4)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    (5)  สุขศึกษาและพลศึกษา   
    (6)  ศิลปะ 
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    (7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
    (8)  ภาษาตางประเทศ 
    4)  กําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนรู  8  กลุม  เพื่อพัฒนา
องครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม  
หรือสังคมดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และกิจกรรม
ท่ีเปนประโยชน  เปนตน 
    5)  กําหนดเวลาของผูเรียนตามวัยในแตละชวงช้ัน  ดังนี ้
    (1)  ชวงชัน้ท่ี  1  และ  2  (ประถมศึกษาปท่ี  1-ประถมศึกษาปท่ี  6)  ประมาณปละ  
800-1,000  ช่ัวโมง  มีเวลาเรียนวันละประมาณ  4-5  ช่ัวโมง 
    (2)  ชวงชั้นที่  3  (มัธยมศึกษาปที่  1-มัธยมศึกษาปที่  3)  ประมาณปละ  
1,000-1,200  ช่ัวโมง  มีเวลาเรียนวันละประมาณ  5-6  ช่ัวโมง 
     (3)  ชวงชั้นที่  4  (มัธยมศึกษาปที่  4-มัธยมศึกษาปที่  6)  ปละไมนอยกวา  
1,200  ช่ัวโมง  มีเวลาเรียนไมนอยกวาวันละ  6  ช่ัวโมง 
    6)  กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู  2  ลักษณะ  คือ 
     (1)  สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เม่ือเรียนจบ  12  ป  
กําหนดสาระการเรียนรู  (สาระ)  ซ่ึงหมายถึง  เนื้อหาท่ีเปนองคความรู  กระบวนการคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานยิมอันพึงประสงคของศาสตรตาง ๆ  ท้ัง  8  กลุมและกําหนดมาตรฐานการเรียนรู   
ซ่ึงหมายถึงเกณฑหรือขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน  ท้ังเร่ืองของความรูทางวิชาการ  กระบวนการ  
หรือทักษะในการปฏิบัติคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงคของผูเรียนในแตละกลุม  
ท้ัง  8  กลุม  เม่ือเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (12  ป) 
    (2)  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
       กําหนดมาตรฐานการเรียนรู  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีคาดหวังเกี่ยวกับความรู  ความสามารถ  
ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค  เม่ือเรียนจบในแตละชวงช้ัน   (ท้ัง  4  ชวงชัน้)  
ของแตละกลุมสาระท้ัง  8  กลุม 
 2.2.4  การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   
   1)  จัดกจิกรรมการเรียนรูและมีการวัดประเมินผล  เพื่อจบหลักสูตรท่ี  8  กลุม 
   2)  ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรได  2  ชวงช้ัน 
    (1)  เม่ือเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป 
    (2)  เม่ือเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ป 
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    (3)  ในการจัดการเรียนรูแตละวันหรือตลอดหลักสูตร  รวมทั้งการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ใหสถานศึกษายืดหยุนเวลาเรียนไดตามความเหมาะสม 
   3)  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  ท่ีกําหนดในหลักสูตรนั้น  กําหนดเฉพาะท่ีจําเปน
ในการพัฒนาผูเรียนมีการพัฒนาที่แตกตางกัน  (เด็กเกง  ออนและบกพรองทุกดาน)  สถานศึกษา
สามารถปรับลดหรือเพ่ิมสาระ  และมาตรฐานการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
    4)  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร  โดยกําหนดรายวิชาท่ีใหเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด
และสามารถจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม  สําหรับรายวิชาเลือกใหแกผูเรียนตามความเหมาะสมของวัย  
ความสามารถและศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
    5)  การเรียนรูในชวงช้ันท่ี  1-3  (ประถมศึกษาปท่ี  1-มัธยมศึกษาปท่ี  3)  เปนการศึกษา
ภาคบังคับใหเรียนเปนรายป  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1-3  อาจจัดเปนรายภาคได  เพื่อใหสอดคลองกับ
การเรียนในชวงช้ันท่ี  4  (มัธยมศึกษาปท่ี  4-มัธยมศึกษาปท่ี  6) 
    สวนการเรียนรูในชวงช้ันท่ี  4  (มัธยมศกึษาปท่ี  4-มัธยมศกึษาปท่ี  6)  ใหจัดเปน
รายภาคและคิดน้ําหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต  โดยให  40  ช่ัวโมงตอภาคเรียน  มีคาน้ําหนกั  
1  หนวยกิต 
    6)  การจัดการเรียนรูเนนการบูรณาการสาระการเรียนรูท้ังภายในกลุมและบูรณาการ   
ขามกลุม  รวมทั้งการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย  การกําหนดปญหา  ใหมีการศึกษาคนควา
โดยวิธีการเรียนรูใหม ๆ อยางหลากหลาย  โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  และครูเปนผูเสนอแนะและ
ใหการชวยเหลือโดยการเรียนรูและศึกษาวิจัยกับผูเรียน  นอกจากนี้ใหผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ
โดยการทําโครงงานและทํางาน  ท้ังแบบทําคนเดียวและเปนทีม  ใหเกิดผลงานอยางเปนระบบ  และ
มีคุณภาพ 
    7)  ลักษณะการจัดการเรียนรู 
    (1)  ชวงช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  เนนทักษะพื้นฐานในการติดตอส่ือสารและ
คิดคํานวณ  คิดวิเคราะหและพ้ืนฐานความเปนมนุษยท้ังดานลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ  จัดการเรียนรู
ภาษาไทย และคณิตศาสตรเปนหลัก  ไมควรใชเวลาเรียนมาก  ใหเรียนอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน  
(เรียนปนเลน) 
    (2)  ชวงช้ันประถมศึกษาปที่  4-6  จัดการเรียนรูคลายชวงชั้นที่  1  แตเพิ่มเติม
ใหเลือกเรียนได  สนองตามความสนใจ  ศึกษาคนควาดวยตนเอง  สรางผลงานดวยตนเอง 
    (3)  ชวงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1-3  มุงเนนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนรูทักษะท่ีสูงและ
ซับซอนข้ึน  เพื่อศึกษาความถนัด  ความสนใจ  เพื่อเตรียมเขาศึกษาตอและเขาสูวงการอาชีพ 
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    (4)  ชวงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  จัดการเรียนรูเฉพาะทางมากข้ึน  เนนการเรียน
ท่ีลุมลึก  เพื่อสนองความถนัด  ความสามารถ  และความตองการ  เพื่อศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 ในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาช้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาตองพัฒนาส่ือและ
แหลงการเรียนรู  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ  ดังนี้ 
     1)  เนนใหมีความหลากหลาย  และเพื่อการคนความากกวาเปนส่ือประจํารายวิชา 
    2)  เปนส่ือท่ีจดัหา  จดัทําจากทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
    3)  เนนแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับส่ิงท่ีตองการจะเรียนรู  เชน  หองสมุด  และ
สถานประกอบการ  หรือสถานท่ีสําคัญตาง ๆ 
 สําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู  เนนการวัดผลตามสภาพจริง  ใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู  ใชวิธีการที่หลากหลาย  และใหแสดงถึงความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค  
เชน  การเขียนเรียงความ  ยอความ  และการปฏิบัติตาง ๆ ลดการวัดและประเมินโดยการใชขอสอบ
แบบปรนัย 
 ใหผูเรียนทุกคนเขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติในปสุดทายของแตละชวงช้ัน  คือ  
ประถมศึกษาปท่ี  3  ประถมศึกษาปท่ี  6  มัธยมศึกษาปท่ี  3  มัธยมศึกษาปท่ี  6  ในกลุมสาระท่ีสําคัญ  
ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาตางประเทศ  
และวิชาอ่ืนท่ีจําเปน 
 2.2.5  การจัดหลักสูตรของสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยการเรียนรูและประสบการณอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาแตละแหง
วางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู  ท้ังรายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชา
ท่ีตองเพ่ิมเติม  เปนรายป  รายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละปหรือภาค  และกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษา 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาจะตองจัดทํา
สาระและรายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ โดยนําเกณฑมาตรฐานการเรียนชวงช้ันของกลุมสาระตางๆ  
ท่ีเปนแกนกลางมาวิเคราะห  จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความหวังหรือผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู
รายป/ รายภาค  เวลาเรียน  และหนวยกิต  (มัธยมศึกษาปท่ี  4-6)  คําอธิบายรายวิชา  หนวยการเรียนรู  
พรอมท้ังกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อนําไปจัดการเรียนรู 
 2.2.6  แนวทางการจัดทําสาระของหลักสูตร 
    1)  กําหนดความคาดหวังหรือผลการเรียนรูรายป  โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู
ชวงช้ันท่ีกําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู  มาจัดเปนจุดหมายการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปหรือ
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รายภาค  ท่ีระบุถึงความรู  ความสามารถของผูเรียน  ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือ
ภาคเรียน 
    การกําหนดความคาดหวังหรือผลการเรียนรูรายปหรือรายภาคของสาระการ

เรียนรูของรายวิชาท่ีมีความเขมข้ึน  (Honour  Course)  เพิ่มข้ึน  ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความ
เหมาะสมสอดคลองกับรายวชิาท่ีจะวัด 
   2)  กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจากความคาดหวังหรือ
ผลการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ  1  ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู  
กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน  รวมท้ังสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน
และชุมชน 
   3)  กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิต  สําหรับสาระการเรียนรูรายป/รายภาค  
ท้ังสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษากําหนดเพิม่เติมข้ึน  ดังนี ้  
    (1)  ชวงชั้นประถมศึกษาปท่ี  1-3  ประถมศึกษาปท่ี  4-6  และมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  
กําหนดสาระการเรียนรูรายป  สําหรับชวงช้ันท่ี  3  (มัธยมศึกษาปท่ี  1-3)  อาจกําหนดเปนรายภาคได  
และกําหนดจํานวนคาบเวลาใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน  และสาระการเรียนรูนั้น 
    (2)  ชวงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด
จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสม  สอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 
    ในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูรายภาค  สําหรับชวงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ใชเกณฑการพิจารณา  การใชเวลาจัดการเรียนรู  40  ช่ัวโมงตอภาคเรียน  มีคาเทากับ  
1  หนวยกิต   
     สาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมข้ึนซ่ึงเปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพ

หรือโปรแกรมเฉพาะทางอ่ืน ๆ ใชเกณฑการพิจารณา  คือ  สาระการเรียนรูท่ีใชเวลาจัดการเรียนรู
ระหวาง  40-60  ช่ัวโมงตอภาคเรียน  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต  ท้ังนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดได
ตามความเหมาะสมและใชเกณฑเดียวกัน 

    4)  จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยการนําจุดหมายการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป/รายภาค  
สาระการเรียนรูรายป/ รายภาค  รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนด  ตามขอ  1,  2  และ  3  
มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชาโดยใหประกอบดวย  ช่ือรายวิชา  จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  
มาตรฐานการเรียนรู  และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ 
    สําหรับช่ือรายวิชามีแนวทางในการกําหนด  ดังนี ้ ช่ือรายวชิาของสาระการเรียนรู  
ใหใชตามช่ือกลุมสาระการเรียนรู  สวนช่ือรายวิชาเลือกท่ีสถานศึกษาจดัทําเพิ่มข้ึน  กาํหนดไดตาม 
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ความเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองส่ือความหมายไดชัดเจน  มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไว
ในรายวิชานั้น 
    5)  จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายป/ รายภาค  ท่ีกําหนด
ไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอย ๆ  เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรูและ
ผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม  หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรู  
สาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเม่ือเรียนครบทุกหนวยยอยแลว  ผูเรียน
สามารถบรรลุตามจุดมุงหมายการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป/ รายภาคของทุกรายวิชา 
    ในการจัดทําหนวยการเรียนรู  อาจบูรณาการท้ังภายในและระหวางสาระการเรียนรู
หรือเปนการบูรณาการเฉพาะเร่ือง  ตามลักษณะสาระการเรียนรู  หรือเปนการบูรณาการท่ีสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของผูเรียน  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  การจัดการเรียนรู
สําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงช้ัน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติงาน
โครงงานอยางนอย  1  โครงงาน 
    6)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชารายป/ รายภาค  
และหนวยการเรียนรูท่ีจัดทํา  มากําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 
 2.2.7  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  และ
ความแตกคางระหวางบุคคลของผูเรียน  โดยคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
    1)  การจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  ชมรมวิชาการ  เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 
    2)  กิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถ  ความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน 
    3)  กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงอบรมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ฝกการทํางานท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  เชน  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เปนตน 
   4)  จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตาง ๆ ฝกการทํางานท่ีเปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม 
   5)  การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  โดยใหถือวาเปนเกณฑ
ประเมินผลการผานชวงช้ัน 
 2.2.8  การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 สถานศึกษาตองรวมกับชุมชน  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมาย

ในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม 
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 คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีสถานศึกษากําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น  
สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ  โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปน
ท่ีจะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมดังกลาวใหแกผูเรียนเพิ่มจากท่ีกําหนดไวใน
สาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ 
 ในแตละภาคเรียน/ ปการศึกษา  ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวม  
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  โดยเปนการประเมินเชิงวนิิจฉัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา   
และการสงตอ  ท้ังนี้ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน  ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของ  รวมกันประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงครายป/ รายภาค 
 ในแตละชวงช้ัน  สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน  เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน  สถานศึกษาจะได
นําไปกําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีกําหนด 
 แนวทางการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
 2.2.9  การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรายบุคคลไดโดยการนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน

หรือบูรณาการใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางกระบวนการเรียนรู  
มีข้ันตอนการปฏิบัติ  เร่ิมต้ังแตการวิเคราะหปญหา  การวางแผนแกปญหา/  พัฒนา  การเก็บรวบรวมขอมูล  
การสรุปผลการแกปญหา/พัฒนา  และการรายงานผลการจัดการเรียนรูและการนําผลการวิจัยไปใช 
 2.2.10  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  เพื่อชวยใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ดําเนินไปดวยดีบรรลุตามท่ีคาดหวัง  ดังนั้น  
สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง  คือ  หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวย  การเรียนรูท้ังมวล
และประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจัดทํา
สาระการเรียนรูท้ังรายวิชาท่ีเปนพื้นฐาน  และรายวิชาท่ีตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค  
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี  1  กําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  โครงสราง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  โดยคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  ซ่ึงมีผูบริหารสถานศึกษา
เปนประธาน  ในการดําเนินการนี้  สถานศึกษาจําเปนตองนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
มาใชเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน  จุดหมายโครงสราง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  เพื่อใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  และผูเรียน 
 ข้ันตอนท่ี  2  กําหนดสาระของหลักสูตร  เม่ือสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  
โครงสรางของหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงคแลวข้ันตอนตอไป  
คือ  การกําหนดสาระของหลักสูตร  ซึ่งดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการของกลุมสาระการเรียนรู  
8  กลุมสาระ  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
      1)  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจาก
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ีกําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู  มาจัดเปนผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
รายปหรือรายภาค  ท่ีระบุถึงความรู  ความสามารถของผูเรียน  ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรูในแตละป
หรือภาคนั้น ๆ 
        กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรู
ของรายวิชาท่ีมีความเขม  (Honour  Course)  ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสมสอดคลองกับ
รายวิชาท่ีจัด 
      2)  กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวังรายปหรือรายภาคท่ีกําหนดไวในขอ  1  ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน  รวมท้ังสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  
และของชุมชน 
     3)  กําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต  สําหรับสาระการเรียนรูรายภาค  
สาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม 
     4)  จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยนําผลการเรียนรูรายปหรือรายภาค  รวมทั้ง
เวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดตามขอ   1,  2  และ   3  มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา  
โดยใหประกอบดวย  ช่ือวิชา  จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  มาตรฐานการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ   
        สําหรับคําอธิบายรายวิชามีแนวทางการกําหนดดังนี้  ช่ือรายวิชาของ
สาระการเรียนรู  ใหไดตามช่ือกลุมสาระการเรียนรู  สวนช่ือสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม  สามารถ
กําหนดไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ตองส่ือความหมายไดชัดเจน  มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู
ท่ีกําหนดไวในรายวิชานั้น 
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     5)  จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค
ท่ีกําหนดไว  ไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูยอย ๆ  เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนรู
และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม  หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรู  
สาระการเรียนรูและจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเม่ือเรียนครบทุกหนวยยอยแลว  ผูเรียน
สามารถบรรลุผลตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกวิชา   
        ในการจัดทําหนวยการเรียนรู  อาจบูรณาการทั้งภายใน  และระหวาง
สาระการเรียนรู  หรือเปนการบูรณาการเฉพาะเร่ืองตามลักษณะสาระการเรียนรู  หรือเปนการบูรณาการ
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  
การจัดการเรียนรู  สําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงช้ัน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรู
โดยการปฏิบัติโครงงานอยางนอย  1  โครงงาน    
     6)  จัดทําแผนการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา  รายปหรือ
รายภาค  แตละหนวยการเรียนรูท่ีจัดทํา  กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 
 ข้ันตอนท่ี  3  กําหนดแผนการบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษา  เพือ่ชวยใหการนําหลักสูตร 
สถานศึกษาไปใชใหบรรลุผลสูงสุดในชวงตอไปนี้  การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู/กระบวนการ
เรียนรู/แหลงเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  การบูรณาการ  การจัดการโครงการ  และการใหการบาน 
       1)  การใชทรัพยากร  การจัดปจจัยและสภาพตาง ๆ ภายในสถานศึกษา  เชน 
         (1)  การใชทรัพยากรดานอาคารสถานท่ีอยางคุมคา  เชน  หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  หองทดลอง  หองคอมพิวเตอร  โรงฝกงาน ฯลฯ 
         (2)  การจดัตารางสอนของสถานศึกษา 
      2)  การกําหนดโครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนนโยบายตาง ๆ  เชน  โครงการ
ปลอดสารเสพติด  โครงการสงเสริมการอาน  โครงการสงเสริมการนําภูมิปญญา  หรือวัฒนธรรม
ทองถ่ินมาใชในการเรียนรูของผูเรียน   
 ข้ันตอนท่ี  4  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษานําขอมูลรายละเอียดท่ีไดจัดทํา
วิสัยทัศน  จุดหมาย  โครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค   และสาระการเรียนรู/  
ผลการเรียนท่ีคาดหวังรายปหรือรายภาค  คําอธิบายรายวิชาหนวยการเรียนรู  รวมทั้งแผนบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   
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2.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  
 หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตร  ผลผลิตจากการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช  เพื่อใหทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางไร  
เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานการสรางความเขาใจ  ความรวมมือการประสานงาน  และการดําเนินงาน
ในสวนท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงกรมวิชาการ  (2546, หนา 57)  ไดเสนอกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  วาประกอบดวย  5  ดานดังนี้   
   2.3.1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 ในการพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา  ไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน  ดังนี ้
     1)  สรางความตระหนักใหแกบุคลากร  ซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูบริหาร  ครูผูสอน  ผูปกครอง  ชุมชน  และนักเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความสําคัญ  ความจําเปน  
ท่ีตองรวมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรรูสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
      แนวทางการดําเนินงาน 
     สํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร  โดยอาจทําแบบสอบถามเก่ียวกับความรู
ความเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประชุมช้ีแจง/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อทําความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ศึกษาจากแหลงความรู  
ท่ีหลากหลาย  เชน  ส่ือ  เอกสารหรือศึกษาจากโรงเรียนนํารองเครือขายหรือโรงเรียนแกนนํา 
   2)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันข้ันพื้นฐาน 
    แนวทางการดาํเนินงาน 
    ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร  ศึกษา
สภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของบุคลากร  จัดอบรม  สัมมนาหรือฝกปฏิบัติตามความตองการ
ของบุคลากร  สรางเครือขายและแลกเปล่ียนประสบการณการจัดการเรียนรู 
   3)  ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามความจําเปน 
    แนวทางการดาํเนินงาน 
    แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  แตงต้ัง
คณะอนุกรรมการระดับกลุมสารการเรียนรูรวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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   4)  จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
    แนวทางการดาํเนินงาน 
    รวบรวมขอมูลดานตาง  ๆเชน  บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลงเรียนรู  รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  
นําเสนอขอมูลตาง ๆ มาจัดทําใหเปนระบบ 
   5)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    แนวทางการดาํเนินงาน  
    กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมายของสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และสนองนโยบาย  กฎระเบียบตาง ๆ 
จัดทําเปนลายลักษณอักษร  เพื่อใชเปนแผนแมบทการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด  โดยกําหนดเปนแผนพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
   6)  รวมประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครอง  นักเรียน  หนวยงาน  องคกรในชุมชน  
ทุกฝาย  ไดรับทราบและขอความรวมมือ 
    แนวทางการดาํเนินงาน 
    จัดใหมีการประชาสัมพันธโดยใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  หอกระจายขาว  
ปายนิเทศ  แผนพับ  จดหมายขาว  ส่ือมวลชนทองถ่ิน  โฮมเพจ  อินเตอรเน็ตตําบล  ส่ือส่ิงพิมพ  
วิทยุ  โทรทัศน  นิทรรศการ  รวมท้ังผูบริหารและครูออกไปเยี่ยมพบปะประชาชน 
    การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  หมายถึง  การจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ท่ีจําเปน ไดแก  ขอมูลพื้นฐานดานอาชีพ  สภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชน  คานิยม  ทรัพยากร  วิทยาการในทองถ่ิน  สังคมและวัฒนธรรม  พรอมท้ังการจัดทํา
ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน  ผูปกครอง  และความพรอมของสถานศึกษา  เพื่อนํามาจัดเก็บเปนแหลงขอมูล  
และใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอยางมีระบบ  และประชาสัมพันธขอมูลใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ  
เพื่อสรางความตระหนัก  และความจําเปนท่ีตองรวมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 
 2.3.2  การสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี ้
   1)  ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกีย่วของ 
   2)  กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   3)  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   4)  กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงช้ัน  และสัดสวนการเรียน 
   5)  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
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   6)  จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
   7)  จัดทําหนวยการเรียนรู 
   8)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
   9)  กําหนดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
     10)  กําหนดส่ือการเรียนรู/  แหลงการเรียนรู 
   11)  กําหนดการวัดและประเมินผล 
   12)  บริหารงบประมาณ  อาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณและบุคลากรใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 การสรางหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
แนวทาง  และวิธีการ  โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของมากําหนดเปนวิสัยทัศน  ภารกิจ  
และเปาหมายในการสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 
 2.3.3  การนําหลักสูตรไปใช  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้
   1)  การสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
   2)  จัดหา  เลือก  ใช  ทําและพัฒนาส่ือ 
   3)  จัดกระบวนการเรียนรู 
   4)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   5)  วัดและประเมินผล 
   6)  แนะแนว 
   7)  วิจยัเพ่ือพฒันา 
   8)  นิเทศกํากบัติดตาม 
 แนวทางการดาํเนินงาน 
   1)  การบริหารพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู 
    ผูบริหารทําความเขาใจกับครูใหมีการพัฒนาตนเองและวางแผนการดําเนินการ

รวมกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในเร่ืองตอไปนี้  การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
การใชแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย  การใชส่ือการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู  การสอนซอมเสริม  การวิจัยเพ่ือพัฒนา  เปนตน 
   2)  การบริหารพัฒนาการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    รวมมือกันวางแผนใหครูทุกคนสามารถดําเนินการแนะแนวผูเรียน  ท้ังในดาน
การศึกษาตออาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินอ่ืน ๆ ใหกับผูเรียน  หรืออาจจัดต้ังเปนศูนยแนะแนวของ
สถานศึกษา   
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    รวมมือกันวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษาในลักษณะ

การจัดกิจกรรมดังตอไปนี้  ไดแก  บริการการฝกงานท่ีเปนประโยชน  เชน  บริการแนะแนว  ชุมนุม  
สหกรณ  หองพยาบาล  หองคอมพิวเตอร  เปนตน  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค  
เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน  รักษาดินแดน  เปนตน  สนับสนุนการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เชน  ชุมนุมวรรณศิลป  ชุมนุมภาษาอังกฤษ  ชุมนุมคณิตศาสตร  
ชุมนุมวิทยาศาสตร  เพื่อสนองความสนใจและความสามารถของผูเรียน  เชน  ชุมนมุกฬีา  ชุมนมุดนตรี  
ชุมนุมโตวาที  ชุมนุมเกษตร  ชุมนุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เปนตน 
   3)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ระดมทรัพยากรมาใชใหคุมคา
จัดใหมีเครือขายการเรียนรูในและนอกสถานที่  มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  สรางบรรยากาศ  
สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา  นิเทศภายในอยางมีระบบและตอเนื่อง   
 การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ  และการจัดการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ของหลักสูตรสถานศึกษา   และการรวมมือวางแผนการจัดกิจกรรม    
เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  ใหสอดคลองกับความสนใจ  ความสามารถ  และ
ความถนัดของผูเรียน  มีการนิเทศติดตามอยางมีระบบ 
 2.3.4  การประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร  มีจุดประสงคเพ่ือพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร
ท่ีไดพัฒนาข้ึน  เชน  เอกสาร  หลักสูตร  วัสดุหลักสูตร  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียน  
ความคิดเห็นของผูใชหลักสูตรและความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของในทองถ่ิน  แนวทางการประเมินหลักสูตร
 วิชัย  วงษใหญ  (2527, หนา  217-221)  ไดกลาวถึงระยะเวลา  จุดมุงหมายและขั้นตอน
การประเมินไว  ดังนี้ 
 ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร  กําหนดเปน  3  ระยะ 
   1)  ระยะกอนโครงการข้ันการสรางและการพัฒนาหลักสูตร 
   2)  ระยะระหวางโครงการ  การนําหลักสูตรไปใช 
   3)  ระยะหลังโครงการ  ข้ันการประเมินหลักสูตรท้ังระบบ 
 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรโดยท่ัวไป  มี  2  ประการ  ดังนี ้
   1)  การประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  คือ  การประเมินในระหวางปฏิบัติงาน
พัฒนาหลักสูตรโดยมีการวัดเปนระยะ ๆ ในระหวางการทดลองใชหลักสูตรแลวนําผลมาประเมินวา
แตละข้ันตอนของหลักสูตรวามีความเหมาะสม  และสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด  มีปญหาและอุปสรรค
อะไรบาง  เปนประโยชนในการที่จะปรับปรุงสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรใหถูกตองกอนที่
จะนําไปใชจริงตอไป 
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   2)  การประเมินเพื่อสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม  
หลักสูตรไดสนองความตองการของผูเรียนและทองถ่ินเพียงใด  ควรจะใชตอไปหรือควรจะยกเลิก
ท้ังหมด  หรืออาจเลิกใชเพียงบางสวน  และแกไขปรับปรุงสวนใดสวนหนึ่ง 

 ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร  ประกอบดวยข้ันตอน  ดังนี ้
     1)  การประเมินจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ ไดแก  จุดมุงหมายท่ัวไปของหลักสูตร
จุดมุงหมายเฉพาะวิชาและจุดมุงหมายในการจัดกิจกรรม  เพื่อดูวาจุดมุงหมายเหลานี้เหมาะสม
สอดคลองกับผูเรียนและสภาพแวดลอมหรือไมเพียงใด 
   2)  การประเมินโครงการการศึกษา  สถานศึกษาท้ังระบบ  การประเมินโครงการตาง ๆ  
ท่ีจะชวยใหทราบวาการใชหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  เชน  การเตรียมความพรอม
ของโรงเรียนในการใชหลักสูตร  การดําเนินงานของ  สหวิทยาเขต  เขตพื้นท่ีการศึกษา  การจัดเตรียม
งบประมาณ  การฝกอบรม  การแนะแนวหองสมุด  ไดกระทําไปมากนอยเพียงใด  และโครงการ
ท่ีไดกระทําไปมีประสิทธิภาพหรือไม 
   3)  การประเมินการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา  การเลือกและจัดประสบการณการเรียน  
สื่อการเรียนไดจัดดําเนินไปเหมาะสมมากนอยเพียงใด  และการจัดประสบการณไดสัดสวน
กันครบทุกดานและมีความเหมาะสมหรือไม 
   4)  การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการประเมินเพื่อจะดูการจัดกิจกรรม
ของครูดําเนินไปโดยยึดถือจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม  นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียน  เทียบไดกับความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูจะบงช้ีวากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ไดดําเนินไปสูความมุงหมายของหลักสูตรไดดีเพียงใด 
   5)  การประเมินโครงการการใชหลักสูตร  เปนการประเมินโครงการ  การดําเนินการ
ใชหลักสูตร  ถึงแมวาแตละโครงการไดวางแผนและข้ันตอนการประเมินผลไวอยางดีแลวก็ตามแต
การดําเนินงานอาจมีขอผิดพลาดได  ซ่ึงจะทําใหการประเมินเพื่อสรุปผลของหลักสูตร  อาจเกิด
การผิดพลาดได  ดังนั้น  จึงตองมีการประเมินผลโครงการเพ่ือการตรวจสอบอีกคร้ัง 
  อยางไรก็ตาม  การประเมินผลหลักสูตรจําเปนอยางยิ่งตองอาศัยกระบวนการวิเคราะห
หลักสูตร  ท้ังนี้  เนื่องจากการวิเคราะหหลักสูตรเปนการศึกษารายละเอียดส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางมีระบบ  
มีหลักเกณฑมีเหตุผล  และมีเทคนิคใหความสนใจตอรายละเอียดในการวางแผนอยางเปนระบบ
ท่ีชัดเจน  โดยพยายามรวบรวมขอมูลใหมากท่ีสุดกอนการตัดสินใจ 
  การประเมินหลักสูตร  หมายถึง  การพิจารณาทบทวนคุณภาพของหลักสูตรท่ีไดรับ
การพัฒนาแลว  โดยใชกระบวนการวิเคราะหอยางมีระบบ มีหลักเกณฑ  มีเหตุผลและมีเทคนิค 
เพื่อใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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 2.3.5  การปรับปรุงหลักสูตร   
   1)  สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน  รวมทั้ง  ปญหา  ขอเสนอแนะตาง ๆ มาใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

   2)  สถานศึกษา  ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  การดําเนินการพัฒนา  แกไขหลักสูตรเม่ือใชหลักสูตรไปแลว
โดยนําขอมูลดานตาง ๆ มาเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร  ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
ปญหาความตองการของผูเรียน  สภาพชุมชน  หรือทองถิ่นตลอดจนวิทยาการ  และเทคโนโลยี
ท่ีเกิดขึ้นอยูเสมอ   
 สรุปไดวา  หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณทุก ๆ อยาง
ท่ีสถานศึกษาจัดใหแกนักเรียนดวยกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  ดานการบริหาร  ดานหลักสูตร
หรือคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  การใชหลักสูตร  การประเมินผลการใชหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตร  และการปรับปรุงหลักสูตร  ดังท่ีกรมวิชาการ  (2545, หนา 28)  ไดเสนอภารกิจในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

2.4  ขอมลูและสารสนเทศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ี เขต  1 
  
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ตั้งอยูเลขท่ี  162/6  หมูท่ี 2  ถนนพระยาสัจจา 
ตําบลบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มีเขตพื้นท่ีบริการ 3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมืองชลบุรี 
อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการบริหารงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  หมวด 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  มีโรงเรียนภาครัฐ  
จํานวน  99  โรงเรียน  และเอกชน  จํานวน  58  โรงเรียน  มีนักเรียนในความรับผิดชอบการจัดการศึกษา  
ระดับกอนประถมศึกษา  จํานวน  5,450  คน  ระดับประถมศึกษา  จํานวน  20,442  คน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  15,713  คน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  6,779  คน  รวมทั้งส้ิน  
48,384  คน  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ข, 2550, หนา 4)  มีขาราชการครู  จํานวน  
3,633  คน  แบงเปนขาราชการ  จํานวน  2,075  คน  ครูเอกชน  จํานวน  1,558  คน  และบุคลากร
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน  113  คน  ประกอบดวย  
ผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ 11 คน  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  28  คน  
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กลุมอํานวยการ  21  คน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  10  คน  กลุมนโยบายและแผน  10  คน 
กลุมบริหารงานบุคคล  15  คน  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  5  คน  หนวยตรวจสอบภายใน  3  คน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1, 2550 ก, หนา 5-12)  มีรายละเอียดการบริหารจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ดังนี้ 
 2.4.1  วิสัยทัศน 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  เปนองคกรช้ันนําในการสงเสริมการจัดการศึกษา 
ใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง  เสมอภาค  มีคุณภาพ  มาตรฐานสู
ความเปนสากลและอยูอยางไทยในสังคมโลก 

 2.4.2  พันธกิจ 
    1)  พัฒนาเปนองคกรช้ันนําในการสงเสริมการจัดการศึกษา 
    2)  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท่ัวถึง  เสมอภาค 

    3)  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพ  มาตรฐานสู
ความเปนสากล 

     4)  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาประชากรวยัเรียนใหอยูอยางไทยในสังคมโลก 
 2.4.3  ประเด็นยุทธศาสตร 
 การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม  และจริยธรรม
 2.4.4  เปาประสงค 
    1)  ประชากรวยัเรียนไดรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานอยางท่ัวถึง  เสมอภาค 
    2)  ประชากรวยัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสูความเปนสากลและอยูอยางไทยในสังคมโลก 
 2.4.5  ตัวชี้วัด 
    1)  รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามพันธกิจ 
    2)  รอยละนกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
   3)  รอยละประชากรวยัเรียนท่ีไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4)  รอยละของกําลังแรงงานท่ีไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
   5)  รอยละประชากรวยัเรียนท่ีไดรับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

6)  รอยละผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
    7)  รอยละของนักเรียนท่ีมีศักยภาพดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    8)  รอยละความพึงพอใจของผูใหและผูรับบริการ 
    9)  รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
    10)  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 
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     11)  รอยละนกัเรียนท่ีรวมกจิกรรมระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
    12)  รอยละสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
    13)  จํานวนงานวิจยั/นวัตกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาองคกรและการจดัการศึกษา 

     14)  รอยละประชากรวัยเรียนท่ีไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ดานสังคม  ศาสนา 
วัฒนธรรม  สุขภาพอนามยัและกฬีา 

 2.4.6  กลยุทธสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
  กลยุทธท่ี  1  สรางความเสมอภาคและเพิม่โอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธท่ี  2  เรงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธท่ี  3  สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู วิจัยและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
  2.4.7  โครงการตามกลยุทธ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 
  กลยุทธท่ี  1  สรางความเสมอภาคและเพิม่โอกาสทางการศึกษา  มีโครงการตามกลยุทธ 
ดังนี ้

    1)  สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
    2)  สรางเครือขายการศึกษา 

    3)  สงเสริมเด็กพิการ/ดอยโอกาส 
  กลยุทธท่ี  2  เรงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  มีโครงการตามกลยุทธ  
ดังนี ้

    1)  พัฒนาคณุภาพผูเรียน 
    2)  เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
    5)  สงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 กลยุทธท่ี  3  สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู  วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู  
มีโครงการตามกลยุทธ  ดังนี้ 

    1)  สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู 
    2)  วิจยัและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูแบบบูรณาการ 

    3)  เสริมสรางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  สุขภาพอนามยั  และกีฬา 
 2.4.8  ผลการดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศึกษา  สรุปไดดังนี ้

    1)  ดานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ปการศึกษา 2549  ดวยแบบทดสอบมาตรฐานของสํานักทดสอบทางการศึกษา 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พบวา  โรงเรียนมีผลการทดสอบผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพผูเรียนทุกระดับโดยรวม  คิดเปนรอยละ  82.85  จําแนกเปนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  รอยละ 87.56  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  รอยละ  82.34  มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 80.24  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  
รอยละ 81.25  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี, 2550, หนา 17-18) 
    2)  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 
สรุปผลการประเมิน  ดังนี ้
     (1)  ดานผูเรียน พบวา  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดีและดีมากสามลําดับแรก 
ไดแก  มาตรฐานท่ี  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  รอยละ  97.96  มาตรฐานท่ี  8 
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  รอยละ  95.92  มาตรฐานท่ี  1 
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  รอยละ  95.71  สวนมาตรฐานท่ีผลการประเมิน
อยูในระดับพอใช  ไดแก  มาตรฐานท่ี  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  รอยละ  62.24  
มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน  รอยละ  67.35 
     (2)  ดานการจัดการเรียนการสอน  พบวามาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดี
และดีมากลําดับแรกไดแก  มาตรฐานที่  9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู  ความสามารถ
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดีและมีครูพอเพียง  มาตรฐานที่  10  
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
รอยละ  88.76  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  พบวามาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดีและ
ดีมากสามลําดับแรก  ไดแก มาตรฐานท่ี  11  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรมมีภาวะผูนําและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  คิดเปนรอยละ  96.94  มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง
ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  คิดเปนรอยละ 94.90  มาตรฐานท่ี  13  
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  คิดเปนรอยละ  94.90  
มาตรฐานท่ี  14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
คิดเปนรอยละ  100  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  พบวามาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดี
และดีมากลําดับแรก  ไดแก  มาตรฐานท่ี  18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกร
ทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน  
คิดเปนรอยละ  83.67  มาตรฐานท่ี  17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ในทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ  80.61  ท้ังนี้พบวาผูปกครองนักเรียน นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจ
กับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษารอยละ  90.00 
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 สรุปไดวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  เปนหนวยงานท่ีกํากับ  ติดตาม  และ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
และตอนปลาย  มีเขตพื้นท่ีบริการ  3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ   
มีโรงเรียนภาครัฐ  99  โรงเรียน  และโรงเรียนเอกชน  58 โรงเรียน  นักเรียนมีทุกระดับชั้นรวม  
48,348  คน  ครูอาจารย  จํานวน  3,633  คน  และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  113  คน  โดยมี
ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานเกณฑโดยรวม  และมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ผานเกณฑในระดับดี  และดีมากทุกมาตรฐานยกเวน
มาตรฐานดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  คิดวิจารณญาณ  
คิดแกปญหา  และมีวิสัยทัศน  อยูในระดับพอใช  
 

2.5  การดําเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
  ธงชัย  ไพบูลยสมบัติ  (2540, หนา 174-188)  ไดศึกษาการดําเนินงานโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
ในเขตการศึกษา  1   ผลการศึกษา  ดังนี้ 
  2.5.1  การดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด  ในเขตการศึกษา  1  พบวาโดยภาพรวม   และรายดาน
มีการดําเนินการอยูในระดับมาก 
    1)  ดานการบริหารทั่วไป  
     (1)  การประชาสัมพันธพบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมากคือไดมี
การประชาสัมพันธช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
     (2)  การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  
ท้ังนี้เนื่องจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปนโครงการท่ีเร่ิมเปดในโรงเรียนประถมศึกษา

ในระยะ เวลาส้ัน  การเตรียมการเรียนการสอนการดําเนินงานจําเปนตองอาศัยโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา 
     (3)  การเตรียมบุคลากร  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  โรงเรียนท่ีเปดโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษามีความพรอมในดานของบุคลากร  อาคารสถานท่ี 
     (4)  การจัดระบบการบริหารงานมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  กลาวคือ  
มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ  ความถนัด  มีการจัดทําแผนภูมิการบริหารงานในระดับ
โรงเรียน  สปอ.  สปจ.  และระดับเขตการศึกษา  มีการกําหนดหนาท่ีการจัดการอยางเปนระบบ 
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     (5)  งบประมาณ  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณและแบบเรียน  มีการดําเนินงานอยูในระดับ
ปานกลาง  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชน  
สวนราชการไดจัดสรรเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนเปนคาหนังสือเสริมประสบการณ  
วารสารรายเดือน  คาเครื่องเขียน  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุเปนคาซอมแซมครุภัณฑ  
คาหนังสือหองสมุด  คาวัสดุรายหัว 
    2)  ดานการบริหารหลักสูตรเม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏผลดังนี้ 
       (1)  การจัดทําแผนการเรียน  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางท้ังนี้เปนเพราะวา
โรงเรียนไดมีการเตรียมการมาอยางดี  มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการเรียน  นําขอมูลของ
โรงเรียนมาประกอบการจัดทําแผน  จัดกําหนดวิชาบังคับเลือกและเลือกเสรีใหนักเรียนเลือกเรียน
ตรงกับความสนใจ 
     (2)  การจัดทําแผนการสอน  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางคือ  ในการจัดทํา
แผนการสอนโรงเรียนไดมีการสํารวจสภาพปญหาในดานการสอนของครู  นําสภาพปญหามาเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     (3)  การจัดการเรียนการสอน  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
มีการอบรมใหความรูดานการเรียนการสอน  ครูสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี  มีการจัดการเรียนการสอนเนนทักษะกระบวนการ  9  ข้ัน  จัดการเรียนการสอนไดเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน 
 2.5.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด  ในเขตการศึกษา  1  จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียนเล็ก  กลาง  ใหญ  พบวามีการดําเนินงานในดานการบริหารงานท่ัวไปและการบริหาร
หลักสูตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
   1)  ดานบริหารท่ัวไป  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีการดําเนินงานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนที่เปดสอนตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษามีการเตรียมความพรอมมาเปนอยางดี 
   2)  ดานการบริหารหลักสูตร  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมพบวา
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  นั่นคือโรงเรียนขนาดตางกันจะมีการดําเนินงานแตกตางกัน
อยางไมนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการศึกษาผลการดําเนินงานสรุปไดวา  โรงเรียนท่ีเปดสอนตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด  ในเขตการศึกษา  1  เปนโรงเรียนที่มีความพรอม
และมีการเตรียมตัวกอนเขาโครงการ  ทั้งในดานบริหารทั่วไป  และการบริหารหลักสูตร
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มีเพียงการเตรียมการเรียนการสอน  การดําเนินงานจําเปนตองอาศัยโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  
ขนาดของโรงเรียนไมเปนปญหาในการบริหารงานของโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
 

2.6  ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
  
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  ในภาคตะวันออกผลการวิจัยพบวา  (วีระวัฒน  เพ็ชรฉกรรจ, 2549, บทคัดยอ) 
   1)  ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมในภาคตะวันออก
จําแนกตามประเภทท่ีตั้ง  และขนาด  พบวาโรงเรียนนํารอง  โรงเรียนเครือขาย  โรงเรียนใชหลักสูตรป  46  
โรงเรียนประจําตําบล  โรงเรียนประจําอําเภอ  โรงเรียนประจําจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียน
ขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ  พบปญหาดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  สวนโรงเรียน
ขนาดเล็กพบปญหาดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร 
   2)  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออก 
     (1)  ดานการเตรียมความพรอม  สถานศึกษาควรประชาสัมพันธหลักสูตร
ความเคล่ือนไหวของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานใหบุคลากรในสถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชน
ไดรับทราบโดยตอเนื่อง  และมีการติดตามและประเมินผล 
     (2)  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ควรมีการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษา  
และชุมชนมาใชใหคุมคาเต็มตามศักยภาพ 
     (3)  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  ผูบริหารควรสรางความเขาใจกับ
ครูใหพัฒนาตนเอง  และวางแผนรวมกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
     (4)  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  ควรจัดประชุม  สัมมนา  สรางความเขาใจ
และความตระหนักใหแกผูบริหารในเชิงนโยบาย  และจัดอบรมโดยมีเปาประสงคอยางชัดเจน
ใหกับครูปฏิบัติการ 
     (5)  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  สถานศึกษาควรจัดทําแผน
โครงการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  โดยใหมีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
     (6)  ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาควรจัดทําแผน  โครงการประเมินผล
การใชหลักสูตรรวมกับชุมชนโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
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    (7)  ดานการปรับปรุงพัฒนา  ควรนําผลการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล
และขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ของสถานศึกษาและชุมชนมาใชในการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 
  

2.7  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
  
  จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี  เขต 1 พบวา   ยังมีปญหา  อุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 94-95) 
 2.7.1  เปนโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนตํ่ากวา  120  คนลงมา 
 2.7.2  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอมีสาเหตุมาจากจํานวนนักเรียนไมสอดคลองกบัจาํนวนครู  
ทําใหการดูแลนักเรียนไมท่ัวถึง  มีวิชาท่ีตองสอนมากเกินไปครูตองรับภาระการสอนมากข้ึนรวมท้ัง
ขาดครูเฉพาะสาขาวิชา  เชน  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
 2.7.3  นักเรียนมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ  ตองใชเวลาและความพยายามอยางมาก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทําใหนักเรียนมีความรูไดไมดีนัก 
 2.7.4  ครูมีความรู  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอย  ทําใหการจัดกิจกรรม  
การเรียนรูไมเปนไปตามหลักสูตร  และรวมถึงครูท่ีเปนอัตราจางยังไมเขาใจหลักสูตรเทาท่ีควร 
 2.7.5  การนิเทศติดตามผลไมมีประสิทธิภาพ  ศึกษานิเทศก  ยังไมคอยเขาใจหลักสูตร
เทาท่ีควร  ทําใหครูไมไดรับความชวยเหลือทางวิชาการ 
 

2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.8.1  งานวิจัยในประเทศ 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชหลักสูตรไดมีผูศึกษาไวในหลายกลุมและ

หลายตัวแปร  แตเปนการศึกษาในกรอบของการบริหารตามรูปแบบเดิมของสถานศึกษา  
ท่ีทําการบริหารงานวิชาการมักจะดําเนินการ  โดยชวยฝายวิชาการและผูบริหารเปนสําคัญในสวนของ
คณะกรรมการตามรูปแบบท่ีศึกษาคร้ังนี้เปนแนวทางที่กรมวิชาการเพิ่งจะเริ่มปรับปรุงใหสถานศึกษาตาง ๆ  
เปนแนวทาง  จึงอาจจะยังไมมีงานวิจัยท่ีศึกษาในข้ันตอนเหลานี้มากอน  แตก็มีงานวิจัยท่ีสอดคลอง
ใกลเคียงหลายช้ิน  ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมและนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
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   กรมวิชาการ  (2546, หนา 64 )  ไดติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษานํารองการใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  2545  ผลการวิจัยพบวา  
ปญหาการดําเนินงานสวนใหญ  คือ  ระยะเวลาท่ีไมเพียงพอในการจัดทํารองลงมา  คือการขาดอัตรากําลัง
บุคลากรไมเพียงพอ  เรื่องระยะเวลาท่ีไมเพียงพอและขาดความรู  ความไมชัดเจนในการนําไปใช
ดําเนินงาน  และสถานศึกษาไมมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ  และครบถวน
ทําใหไมมีขอมูลและสารสนเทศอยางเพียงพอ  และยังพบวา  สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน  มีปญหา
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดเล็กจะมีปญหาการปฏิบัติงานมากกวาขนาดกลางและใหญ  
 เกรียงศักดิ์  เพ็งศรีโคตร  (2547, หนา 67-68)  ไดศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  พบวา  โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย

คือ  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
ดานการใชหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ดานการสรุปและรายงาน  
ดานการปรับปรุงและพัฒนา และดานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และเม่ือเปรียบเทียบปญหา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จําแนกตามตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ผูบริหาร  และ
ครูผูสอน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 นิติพร  อินทรสิทธ์ิ  (2546, หนา 89-90)  ไดศึกษาสภาพปญหาในการใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของสถานศึกษานํารอง  และสถานศึกษาเครือขายสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวา 
    1)  สภาพการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดานการเตรียมบุคลากร  ดานส่ือวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี  ดานสังคมและชุมชน  และดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศ  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  “มาก”  ยกเวนดานการประชาสัมพันธ  หลักสูตรท่ีปฏิบัติ
อยูในระดับ  “ปานกลาง”  สวนปญหาในการเตรียมความพรอมการใชหลักสูตรนั้น  ดานการประชาสัมพันธ
หลักสูตร  ดานส่ือวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี  ดานสังคมและชุมชน  และดานระบบสารสนเทศ
มีปญหาอยูในระดับ  “ปานกลาง”  ยกเวนดานบุคลากรท่ีมีปญหาอยูในระดับ  “นอย” 

    2)  สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  “มาก”  ทุกดาน
โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย  ดังนี้  การจัดโครงสรางหลักสูตร  การจัดทําสาระของหลักสูตร  
การกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจเปาหมาย  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กําหนดรูปแบบ  
วิธีการเกณฑการตัดสิน  เอกสารหลักฐานการศึกษา  การออกแบบการเรียนรูและการพัฒนาระบบ
การสงเสริมสนับสนุน  สวนปญหาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสวนใหญมีปญหาอยูในระดับ  
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“ปานกลาง”  ยกเวนดานการจัดโครงสรางหลักสูตร และการจัดทําหนวยการเรียนรูท่ีมีปญหาอยูใน
ระดับ  “นอย” 
    3)  สภาพการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  
“มาก”  ทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปหานอย  ดังนี้  การวัดและประเมินผล พบวา  มีปญหา
อยูในระดับ “ปานกลาง”  และการวัดผลและประเมินเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูเปนปญหาในอันดับสุดทาย 
    4)  ผูปฏิบัติงานดานวิชาการและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีประสบการณนอย
กับประสบการณการทํางานมาก  และทํางานในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีปญหาดานการใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ธีรเดช  ทับสุทธิ  (2547, หนา 81)  ไดศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชหลักสูตรของ
โรงเรียนชําฆอพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต 2  ผลการวิจัยพบวามีปญหา
ในการใชหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง  ท้ังโดยรวมและรายดาน  เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีปญหา
ดังนี้ 
    1)  ดานโครงสรางหลักสูตรมีปญหา  การมีสวนรวมไมไดใหผูที่เกี่ยวของเขารวม
กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทําหลักสูตร  และขาดครูท่ีมีความรู  ความสามารถในการสอน
วิชาสามัญ 
   2)  ดานเวลาเรียน  มีปญหา  การจัดเวลาเรียนไมไดจัดเวลาเรียนรวมกันในลักษณะ
บูรณาการ 
   3)  ดานสาระและมาตรฐานการเรียนรู  มีปญหาการนําสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ไปจัดทํารายวชิา  และจัดเวลาเรียนไมเพียงพอเหมาะสม 
   4)  ดานการจัดการเรียนรู  มีปญหาการจัดครูเขาสอนไมไดจัดครูที่มีความรู  
ความสามารถและประสบการณใหสอนตรงรายวิชา  ไมไดจัดแหลงเรียนรู  ไมไดจัดการเรียน
แบบบูรณาการ 
   5)  ดานส่ือการเรียนรู  มีปญหาไมไดจัดแหลงเรียนรู  หองสมุด  สื่อไมเพียงพอ  
มีวัสดุ  อุปกรณท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูไมเพียงพอ  ครูมีการจัดทําและจัดหาส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ิน
มาใชเปนส่ือการเรียนรูนอย 
   6)  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  มีปญหาไมมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 

   ทวีศักดิ์  บังคม  (2550
����

, หนา 77)  ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  1  

�
พบวา  ปญหาดานหลักสูตรเรียงจาก

มากไปหานอย  ไดแก  จัดอบรมครูใหมีความเขาใจในการวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง  จัดสัมมนา
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หลักสูตรภายในโรงเรียนทุกป  ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา
รวมกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา  และนิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร  และการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยทุกฝายมีสวนรวม

เปนปญหาอันดับสุดทาย  เม่ือเปรียบเทียบปญหาการบริหารวิชาการ  พบวา  ผูบริหารและครูผูสอน 
มีปญหาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรสถานศึกษา  ไมแตกตางกัน 
 เสถียร  บุญลือ  (2549, หนา 69)  ไดศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก
มีปญหามากกวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ ท้ังในดานการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานการนําหลักสูตรไปใช ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร  และ
ดานการปรับปรุงหลักสูตร  
 2.8.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 โจฮันเซน  (Johansen, 1967,  p. 2514-A; อางถึงใน วีระวัฒน  เพชรฉกรรจ, 2549, หนา 57)  
ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชหลักสูตรสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนอนุบาลในเมืองออนตาริโอ  
ประเทศแคนาดา  โดยใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณและใชแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีสงผลตอ
การใชหลักสูตร  เจตคติท่ีดีตอหลักสูตร  และปรัชญาหลักสูตร  ปจจัยเกี่ยวกับหลักสูตร  คือ  ความชัดเจน
ในหลักสูตร  การฝกอบรมผูปฏิบัติ  การเผยแพรแนวคิด  แนวปฏิบัติการนิเทศ  และการติดตามผล  
การใชขอมูลยอนกลับ  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับผูบริหาร  คือ  การสนับสนุนของผูบริหาร  และการนิเทศ
ติดตามผล  ปจจัยเกี่ยวกับผูเรียน  คือ  นิสัยและความสามารถของผูเรียน  ปจจัยดานผูปกครอง  คือ  
เจตคติของผูปกครองตอหลักสูตร 
 ยูเนสโก  (UNESCO, 1978, p. 66; อางถึงใน  วิวัฒน  สัมฤทธิ์วัชฌาสัย, 2534, หนา 27)  
สรุปปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศในทวีปเอเชีย  คือ  อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ  อินเดีย  
มาเลเซีย  ฟลิปปนส  และศรีลังกา  วา  ปญหาการใชหลักสูตรไปใชผูบริหารระดับตาง ๆ ไมให
ความสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  ขาดประสิทธิภาพ  ขาดตําราเรียนที่ทันสมัย
ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ  และศูนยพัฒนาหลักสูตร  ขาดการวางแผนท่ีดีมีการนําหลักสูตรไปใช 

 บาทติสสัน  (Battison, 1991, p. 3160-A)  ทําวิจัยเร่ือง  บริบทในการพิจารณากรณีศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยอาศัยโครงการปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่น
ในสถานศึกษาประจําทองถ่ิน  3  แหงในรัฐโอไฮโอ  เพื่อหาลักษณะของรูปแบบในการตัดสินใจ
โดยใชแนวปฏิบัติของ  ชวาบ  (Schwab)  รวมกับการใชแนวคิดหลักตามวิธีการของ  วอลคเกอร  
(Walker)  ผลการวิจัยพบวาสถานศึกษาประจําทองถ่ิน  3  แหงท่ีเลือกศึกษาจะมีคณะครูผูสอนและ
ผูบริหาร  เปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ซ่ึงครูผูสอนจัดวาเปนตัวแทนท่ีธรรมดาเพราะครูผูสอน
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จะเกี่ยวของกับการประชุมพิจารณา  ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในแตละครั้งอยูแลว  
ตามหลักการปฏิบัติของหนวยงานทางการศึกษา  สวนรูปแบบการเปนผูนําของผูบริหารจะมีอิทธิพล
อยางสูงตอการอภิปรายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย  ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดที่จะช้ีนําทาง 
การพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการประจําทองถ่ิน  
 สมิท (Smith, 2001, p. 715; อางถึงใน ธีรเดช  ทับสุทธิ, 2547, หนา 48)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนในมลรัฐอิลินอยส  พบวา 
โดยรวมโรงเรียนมีปญหาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนประเด็น  พบวา  
ดานการวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร และดานการปรับปรุงหลักสูตรมีปญหาอยูในระดับมาก  
สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง 
 จอหน  (John, 2002, p. 242; อางถึงใน ทวีศักดิ์  บังคม, 2550, หนา 45-46)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐเพลซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบวา  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  อยูในระดับ
ปานกลาง  โดยเฉพาะดานการประเมินหลักสูตรอยูในระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษามีการบริหารจัดการและนําหลักสูตรไปใชมากกวา
โรงเรียนระดับประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สรุปผลจากเอกสารและงานวิจัยท้ังในและตางประเทศจะเห็นไดวา  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของทุกสังกัด  สวนใหญมีการจัดทําลักษณะการปรับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู  หรือ
กิจกรรมเสริมมากท่ีสุด  ทรัพยากรที่นํามาใชสวนใหญ  คือบุคคลหรือภูมิปญญาทองถ่ิน  สวนปญหา
ท่ีพบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สถานศึกษาตองจัดใหกับนักเรียนคือ  บุคลากรขาดความรู  
ความเขาใจ  ขาดทักษะการพัฒนาหลักสูตร  ผูบริหารไมใหความสําคัญ  ขาดงบประมาณ  ครูมีภาระงานมาก
ไมมีเวลา  ขาดวิทยาการและการพัฒนาหลักสูตรยังไมเปนไปตามกระบวนการ  ซึ่งการที่จะพัฒนา
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น  ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ  เนื่องจาก
จะเปนผูท่ีทําใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแลว  จะตองดําเนินการใหมีการนําหลักสูตรดังกลาว
ไปใชจริงในสถานศึกษา  อันเปนผลใหนักเรียนไดเรียนรูสภาพของทองถิ่นและเกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  ซ่ึงในปจจุบันสถานศึกษาภาครัฐ  ตองจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาเอง  
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว  5  ข้ันตอน  คือ  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  การสรางหลักสูตร  การนํา
หลักสูตรไปใช  การประเมินหลักสูตร  และการปรับปรุงหลักสูตร  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหา
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามกระบวนการหลักสูตร  5  ข้ันตอน ดังกลาวโดยการเปรียบเทียบ
ประสบการณการทํางานของครูผูสอน และขนาดโรงเรียน ตอปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

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




