
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชเปนพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
จะเสนอเปนลําดับตามเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
1.1 หลักการและแนวคิดในการใชหลักสูตร 
1.2 จุดหมายในการใชหลักสูตร 
1.3 โครงสรางของหลักสูตร 
1.4 การจัดหลักสูตร 

2. หลักสูตรสถานศึกษาในชวงชั้นที่ 3 
3. การบริหารและการบริการหลักสูตร 

3.1 บทบาทผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
3.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตร 

4. การประเมินหลักสูตร 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 

หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษา
พบวา หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริมให
สังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ ในเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้ 
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1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่
แทจริงของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค จึง
จําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค 

3. การนําหลักสูตรไปใช ยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิดสรางวิธีการเรียนรู
ใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยู   
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
ทองถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การ
ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการการสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรยีนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ไดกําหนดใหมีการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของ
หลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป   
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เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สถานศึกษา
ตองมีการประสานสัมพันธ และรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง ดังเชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
2542 ในมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน สงเสริมใหจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นกระทรวง 
ศึกษาธิการยังจําเปนตองสนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากลทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการจะไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใชหลักสูตร แนวทางการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ แนวทางการวัดและ
ประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนทั่วไป ผูปกครอง
และนักเรียนมีความเขาใจ และรับทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม 

 
1.1 หลักการ 

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ 

1.1.1 เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยไป
พรอมกับความเปนสากล 

1.1.2 เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกันโดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1.1.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

1.1.4 เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการ
เรียนรูเปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผล
การเรียนรูและประสบการณ 
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1.2 จุดมุงหมาย 
หลักการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี

ปญญา มีความสุข และมีความเปนคนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จงึกาํหนด   
จุดมุงหมาย ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 

1.2.1 เ ห็นคุณค าของตน  มี วินั ย ในตนเอง  ปฏิบั ติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

1.2.2 มีความคิดสรางสรรค ใฝเรียน ใฝรู รักการอาน รักการเขียนและการ
คนควา 

1.2.3 มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

1.2.4 มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ทักษะการคิดการสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 

1.2.5 รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีความสุขภาพและบุคลิกที่ดี 
1.2.6 มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 
1.2.7 เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมือง

ด ียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.2.8 มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 

ภูมิปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
1.2.9 รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามให

สังคม 
 

1.3 โครงสราง 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่

กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
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1.3.1 ระดับชวงชั้น 
กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
ชวงชั้นที่ 1   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1–3   
ชวงชั้นที่ 2   ช้ันประถมศึกษาปที่ 4–6 
ชวงชั้นที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–3 
ชวงชั้นที่ 4   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4–6 

1.3.2 สาระการเรียนรู 
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย องคความรู 

ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 
กลุม ดังนี้ 

13.2.1 ภาษาไทย 
13.2.2 คณิตศาสตร 
13.2.3 วิทยาศาสตร 
13.2.4 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
13.2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
13.2.6 ศิลปะ 
13.2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
13.2.8 ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 
โดยอาจจัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวยภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง 
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิด และการ
ทํางานอยางสรางสรรค 

เร่ือง ส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวน
ภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไว
เฉพาะสวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลอง
และสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

1.3.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม

ศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขา
รวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
สนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1.3.3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ด ี
ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสู
โลกอาชีพและการมีงานทํา 

1.3.3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง
อยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน 
โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน     

1.3.4 มาตรฐานการเรียนรู  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุม

สาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 

13.4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปนมาตรฐานเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียน

เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 14 

13.4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อ

ผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 
ปที่ 6 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 

1.3.5 เวลาเรียน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม แสดงไวในตารางที่ 2.1 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2.1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ชวงชั้นท่ี  1 ชวงชั้นท่ี  2 ชวงชั้นท่ี  3 ชวงชั้นท่ี  4 

(ป. 1 – 3) (ป. 4 – 6) (ม. 1 – 3) (ม. 4 – 6) 

การศึกษาภาคบังคับ  

ชวงชั้น 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  

ภาษาไทย     

คณิตศาสตร     

วิทยาศาสตร     

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

สุขศึกษาและพลศึกษา     

ศิลป     

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     

ภาษาตางประเทศ     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ▲ ▲ ▲ ▲ 

เวลาเรียน 
ปละประมาณ 

800-1000  
ชั่วโมง 

ปละประมาณ 
800-1000 
ชั่วโมง 

ปละประมาณ 
1000-1200  
ชั่วโมง 

ปละประมาณ 
1200 
ชั่วโมง 
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1.4 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
1.4.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตร
ของตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืนๆ ที่
สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่เปน
พื้นฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาค
เรียน และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่
สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

1.4.2 จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงาน

และสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินเพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสอง
ประการ ซ่ึงจุดมุงหมายทั้งสองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญซ่ึงสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตร
ภายในบริบทและแนวทางนั้นๆ ดังนี้ 

1.4.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียน
ใหไดมากที่สุด มีความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจและ
ประสบการณใหผูเรียนและพัฒนาความมั่นใจ ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน 
ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีส่ือสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรู อยากเห็นและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

1.4.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด 
เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันวามีอิทธิพลตอตัว
บุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวย
ใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค  
ควรพัฒนาความตระหนัก เขาใจและยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลง
รวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก หลักสูตร
สถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปน
อิสระและเขาใจในความรับผิดชอบ 
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1.4.3 การสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

และเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมิน
กระบวนการสอนของตนเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่เปล่ียนแปลง และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ถา
หลักสูตรมีการปรับปรุงใหเปนไปตามความตองการและความจําเปนตลอดเวลา สถานศึกษาควร
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังนี้ 

1.4.3.1 กําหนดวิสัยทัศน 
สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวาโลกและ

สังคมรอบๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะ
พัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับยุคสมัยในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน 
ซ่ึงทําไดโดยอาศัยความรวมมือของชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  
ในชุมชนรวมกันกับกรรมการสถานศึกษา แสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่ปรารถนา
ใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียนที่มีพันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกันในการกําหนดงานหลัก
ที่สําคัญๆ ของสถานศึกษา พรอมดวยเปาหมาย มาตรฐานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการและการ
ติดตามผล ตลอดจนจัดทํารายงาน แจงสาธารณชนและสงผลยอนกลับใหสถานศึกษาเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ชาติที่กําหนดไว 

กระบวนการสรางวิสัยทัศน โดยอาศัยบุคคลตางๆ เขาไปมีสวนรวมนี้
เปนกระบวนการที่มีพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีทิศทาง กอใหเกิดเจตคติในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษามีระบบและหนวย 
สนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขายเพียบพรอม เชน ระบบคุณภาพ ระบบหลักสูตร 
สาระการเรียนรู การเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล การติดตาม การรายงาน
ฐานขอมูลการเรียนรู การวิจัยแบบมีสวนรวม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย เปนตน กระบวนการ
การสรางวิสัยทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้ จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การกําหนดสาระ
การเรียนรูหรือหัวขอเร่ืองในทองถ่ินสนองตอบความตองการของชุมชน 
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1.4.3.2 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
จากวิสัยทัศน เปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรูที่สถานศึกษาได

กําหนดไว สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูจากชวงชั้นใหเปนรายปหรือรายภาค พรอม
กําหนดผล การเรียนรูที่คาดหวังไวใหชัดเจน เพื่อใหครูทุกคน คือ ครูผูสอนและครูสนับสนุนได
นําไปออกแบบการเรียนการสอน การบูรณาการโครงการรวม เวลาเรียน การมอบหมายงาน 
โครงงาน แฟมผลงานหรือการบาน ที่มีการวางแผนรวมกันทั้งสถานศึกษาเปนหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา 

1.4.3.3 การกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือ
รายภาค 

สถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระตางๆ จาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะหและกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เปนรายปหรือรายภาค ทั้งนี้ตองพยายามกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ตามเปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย พิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน ส่ือ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พรอมทั้งการพิจารณาภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูใน
ทองถ่ินและสามารถกําหนดในลักษณะผสมผสานบูรณาการ จัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเร่ือง  
หรือจัดเปนโครงงานได 

1.4.3.4 การออกแบบการเรียนการสอน 
จากการสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือราย

ภาคสถานศึกษาตองมอบหมายใหผูสอนทุกคนออกแบบการเรียนการสอน โดยคาดหวังวาผูเรียน
ควรจะสามารถทําอะไรได เชน ชวงชั้นที่ 1 ซ่ึงมีช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปที่ 2 และปที่ 3 นั้น ผูเรียน
จะเรียนรูสาระเรื่องที่กําหนดไดในระดับใด ยกตัวอยางวิชาคณิตศาสตรที่มีสาระที่ 1: จํานวนและ
การดําเนินการ และมีมาตรฐาน ค1.1: เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง ผูเรียนในชวงชั้นนี้จะสามารถทําอะไรก็ได เชน ในชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงปที่ 3 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นไวขอหนึ่งวา มีความคิดรวบยอดและความรูสึก
เชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนยและผูเรียนในชวงชั้นนี้ จะมีความสามารถอยางไร เชน 
ผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถนับได 1 ถึง 100 และมากกวา เปนตน และออกแบบการ
เรียนรูจะตองใหผูเรียนพัฒนาไดทั้งดานความรู ความคิด ทักษะและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและ
สังคม 
 
 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 19 

1.4.3.5 การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 
ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป นั้น สถานศึกษาตองตระหนักถึง

ความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนน
ใหผูเรียนมีทักษะในดานการอาน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะหและการใชคอมพิวเตอร ดวย
วิธีการสอนที่ยึดหัวขอเร่ืองจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสังคมศึกษาเปนหลักตามความ
เหมาะสมของทองถ่ิน บูรณาการการเรียนรูดวยกลุมสาระตางๆ เขากับหัวขอเร่ืองที่เรียนอยางสมดุล 
ควรกําหนดจํานวนเวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรูรายป ดังนี้ 

การเรียนในชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 ซ่ึงเปนชวง
สุดทายของการศึกษาภาคบังคับเปนการเรียนที่มุงพัฒนาความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน สถานศึกษา นอกจากจะทบทวนการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ ที่ไดเรียนรูตามมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวแลว จะตองจัดการเรียนแบบบูรณาการเปนโครงงานมากขึ้น เปนการ
เริ่มทําใหผูเรียนไดเขาใจการศึกษาสูโลกของการทํางานตามความตองการของทองถ่ินและสังคม  
นวัตกรรมดานการสอนและประสบการณในการทํางานดานตางๆ แมการเรียนภาษาก็สามารถเปน
ชองทางสูโลกของการทํางานได และตองชี้แจงใหผูเรียนไดทราบวาสังคมในอนาคตจะตองอยูบน
รากฐานของความรู สถานศึกษาจึงตองจัดบรรยากาศใหอยูในสภาพแหงการเรียนรูที่สมบูรณ เปน
ตัวอยางแกสังคมและควรจัดรายวิชาหรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนเพิ่มขึ้น
ดวย 

1.4.3.6 แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  
เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี บรรลุตามที่

คาดหวัง จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
1) การจัดทําสาระของหลักสูตร 

1.1) กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดย
วิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการ
เรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจาก
การเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้นการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระ
การเรียนรูของรายวิชาที่มีความเขม (Honour Course) ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสม  
สอดคลองกับรายวิชาที่จะจัด 

1.2) กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะห
จากผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ 1.1) ใหสอดคลองกับสาระและ
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มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ินและของชุมชน 

1.3) กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการ
เรียนรู รายภาคทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมขึ้น ดังนี้ 

1.3.1) ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 ชวง
ช้ันที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 และชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 กําหนดสาระ
การเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนเวลาเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระ
การเรียนรู 

1.3.2) ชวงช้ันที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 กําหนด
สาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
และสาระการเรียนรู 

ในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูราย
ภาค สําหรับชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู 40 
ช่ัวโมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ 1 หนวยกิต สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนวิชา
เฉพาะของสายอาชีพหรือโปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ ใชเกณฑการพิจารณา คือ สาระการเรียนรูที่ใช
เวลาจัดการเรียนรูระหวาง 40-60 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ทั้งนี้สถานศึกษา
สามารถกําหนดไดตามความเหมาะสมและใชหลักเกณฑเดียวกัน 

1.4) จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายปหรือรายภาค สาระการเรียนรูหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนด  
ตามขอ 1.1) ขอ 1.2)  และขอ 1.3) มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย ช่ือรายวิชา 
จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 
สําหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการกําหนด ดังนี้ ช่ือรายวิชาของสาระการเรียนรูใหใชตามชื่อกลุม
สาระการเรียนรู สวนชื่อที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม สามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มีความสอดคลองกับสาระการเรยีนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้น 

1.5) จัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรู
รายปหรือรายภาคที่กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอยๆ เพื่อความสะดวก
ในการจัดการเรียนรูและผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย
มาตรฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรูและจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซ่ึงเมื่อเรียนครบทุก
หนวยยอยแลว ผูเรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกรายวิชา
ในการจัดทําหนวยการเรียนรู อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรูหรือเปนการ 
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บูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของผูเรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน การจัดการเรียนรู
สําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติ
โครงงานอยางนอย 1 โครงงาน 

1.6) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบาย
รายวิชา รายปหรือรายภาค และหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนและผูสอน 

2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสม

กับวัย วุฒิภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงส่ิงตอไป 
2.1) จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุม

สาระการเรียนรู เชน การบูรณาการโครงงาน องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 
2.2) จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ  

และความสามารถ ความตองการของผูเรียนและชุมชน เชน ชมรมทางวิชาการตางๆ เปนตน 
2.3) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทํา

ประโยชนตอสังคม เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนตน 
2.4) จัดกิจกรรมประเภทบริการตางๆ ฝกการทํางานที่เปน

ประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
2.5) การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ โดย

ใหถือวาเปนเกณฑประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน 
3) การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมคุณธรรม  
จริยธรรมและคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น สามารถกําหนด
ขึ้นไดตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังกลาวใหแกผูเรียน เพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ 

ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัด
และประเมินผล รวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัยเพื่อ
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การปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของ
รวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายปหรือรายภาค 

ในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมิน
ผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของ
ผูเรียน สถานศึกษาจะไดนําไปกําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคให
เปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

จะเห็นไดวา กรอบคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2542 หลักสูตรจากสวนกลาง ที่เรียกวาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรที่ใหโรงเรียน
จัดทําขึ้นเปนหลักสูตรทองถ่ินมีโครงสรางที่ยืดหยุนทั้งดานเวลาและสาระ การจัดการเรียนรูมีการ
พัฒนาครูใหจัดทําหลักสูตร ทางโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครูและทองถ่ินไดจัดทําขึ้น แต
ไมไดมีการติดตามการใชหลักสูตรจากผูเกี่ยวของอยางจริงจัง 
 
2.  หลักสูตรสถานศึกษาในชวงชั้นท่ี 3 
 

บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของ
ตนเองที่เรียกวา หลักสูตรสถานศึกษาทําใหผูบริหารและครูตองทํางานที่เปนผูพัฒนาหลักสูตร  ซึ่ง
หมายถึงการสราง การใชและปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหนาที่ในการสอน เมื่อสถานศึกษา
สรางหลักสูตรแลว ในขั้นตอไปเปนการนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงตองมีกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรสถานศึกษาจะมีความสัมพันธกับการบริหารสถานหลักสูตร ผลผลิตจากการ
บริหารจัดการหลักสูตรจะนํามาเสนอในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหบุคคลทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา ทราบวาสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางไร กอใหเกิดประโยชนในดานการสรางความ
เขาใจ ความรวมมือ การประสานงานและการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 7 ภารกิจ ดังตอไปนี้ 
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอม 
ภารกิจที่ 2   การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   
ภารกิจที่ 3   การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร   
ภารกิจที่ 4   การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร)    
ภารกิจที่ 5  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล    
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ภารกิจที่ 6  การสรุปผลการดําเนินงาน 
ภารกิจที่ 7   การปรับปรุงพัฒนา 

 
ภารกิจท่ี 1  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

1. สรางความตระหนักใหแกบุคลากร ซึ่งประกอบดวย กรรมการสถานศึกษา 
ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความสําคัญความจําเปนที่ตอง
รวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

แนวทางการดําเนินการ 
1.1 สํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร โดยอาจจะจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2 จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.3 ประชุมช้ีแจง ประชุมปฏิบัติการ เพื่อทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
1.4 ศึกษาดูงานจากแหลงความรูที่หลากหลาย ส่ือ เอกสารหรือศึกษาจาก

โรงเรียนนํารองเครือขายหรือแกนนํา 
2. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 
แนวทางการดําเนินการ 
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร 
2.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของบุคลากร 
2.3 สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนรู 

3. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจําเปน 

แนวทางการดําเนินการ 
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
3.2 แตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรูรวมทั้งกิจกรรมพฒันา

ผูเรียน 
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4. จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
แนวทางการดําเนินการ 
4.1 รวบรวมขอมูลดานตางๆ เชน บุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ วัสดุ

อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรู รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน  
ชุมชนทองถ่ิน 

4.2 นําขอมูลตางๆ มาจัดทําใหเปนระบบ 
5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการดําเนินการ 
5.1 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสนองนโยบาย กฎ
และระเบียบตางๆ   

5.2 จัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแผนแมบทการดําเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในชองระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดเปนแผนพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

6. เผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครอง นักเรียน หนวยงาน องคกรใน
ชุมชนทุกฝายไดรับทราบของความรวมมือ 

แนวทางการดําเนินการ 
6.1 จัดใหมีการประชาสัมพันธโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน หอกระจาย

ขาว ปายนิเทศ แผนพับ จดหมายขาว ส่ือมวลชนทองถ่ิน โฮมเพจ อินเตอรเน็ตตําบล ส่ือส่ิงพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน นิทรรศการ รวมทั้งผูบริหารและคณะครูออกไปเยี่ยมพบประชาชน 
 

ภารกิจท่ี 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
1. กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้นและสัดสวนเวลาเรียน 
2. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
3. จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
4. จัดทําหนวยการเรียนรู 
5. จัดทําแผนการเรียนรู 
6. กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
7. กําหนดสื่อการเรียนรู แหลงการเรียนรู 
8. กําหนดการวัดผลและประเมินผล 
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9. บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณและบุคลากรให
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ภารกิจท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 

1. สรางบรรยากาศการเรียนรู 
2. จัดหา เลือก ใช ทําและพัฒนาสื่อ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5. วัดผลและประเมินผล 
6. แนะแนว 
7. วิจัยเพื่อพัฒนา 
8. นิเทศ กํากับ ติดตาม 

 
แนวทางการดําเนินการ 

1. การบริหารทําความเขาใจกับครูใหพัฒนาตนเอง และวางแผนดําเนินการ
รวมกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้ การเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด การใช
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย การสื่อการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี การสรางบรรยากาศ การ
เรียนรู การสอนซอมเสริม การวิจัยเพื่อพัฒนา เปนตน 

2. การบริหารจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.1 รวมกันวางแผนใหครูทุกคนสามารถดําเนินการแนะแนวผูเรียนทั้งใน

ดานการศึกษาตอ อาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินอื่นๆ ใหกับผูเรียนหรืออาจจะจัดตั้งศูนยแนะแนวของ 
สถานศึกษา 

2.2 รวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา 
ในลักษณะการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้  

2.2.1 บริการการฝกงานที่เปนประโยชน เชน บริการแนะแนวชุมนุม
สหกรณ หองพยาบาล หองสมุด คอมพิวเตอร เปนตน 

2.2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนรักษาดินแดน เปนตน 

2.2.3 สนับสนุนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน ชุมนุม
วรรณศิลป ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร  
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2.2.4 สนองความสนใจและความสามารถของผูเรียน เชน ชุมนุม
กีฬา ชุมนุมดนตรี ชุมนุมโตวาที ชุมนุมเกษตร ชุมนุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ชุมนุมแนะแนว 
เปนตน  

3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3.1 ระดมทรัพยากรมาใชใหคุมคา 
3.2 จัดใหมีเครือขายการเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 
3.3 มีส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3.4 สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
3.5 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
3.6 นิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 
ภารกิจท่ี 4  การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) 

ดําเนินการใชหลักสูตรใหเปนไปตามภารกิจที่ 2 และภารกิจที่ 3 ซ่ึงสถานศึกษาได
กําหนดไว 

 
ภารกิจท่ี 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

1. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร และงานวิชาการ
ภายในสถานศึกษา 

2. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร และงานวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

ภารกิจท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน 

 
ภารกิจท่ี 7   การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหา ขอเสนอแนะตางๆ มาใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544:7-12) 
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จากกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในชวงชั้นที่ 3 จะเห็นไดวา
สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของตนเองที่เรียกวา หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งผูบริหารตองเปนผูนํา
ในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งผูศึกษาไดตระหนักในความสําคัญในการจัดการบริหารหลักสูตร ทั้ง 7 
ภารกิจ ที่ตองศึกษาเรียนรูวาผูบริหารไดบริหารทั้งหมดไปมากนอยเพียงไร มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ซ่ึงยังไมพบในผลงานวิจัยอ่ืนๆ 
 
3.  การบริหารและการบริการหลักสูตร  
 

3.1 บทบาทผูเก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กระจายอํานาจการจัดการศึกษา

ใหกับสถานศึกษาในทุกๆ ดาน ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารจัดการและการใชหลักสูตร
เปนกระบวนการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อ
นําไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงความสําเร็จดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพและไดรับการสนับสนุนสงเสริมรวมมือจากบุคคล หนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารการหลักสูตรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูเกี่ยวของทุกระดับ ทุกฝาย ตองมีความรู ความเขาใจรวมทั้งทราบบทบาทภารกิจหนาที่ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ    
สูงสุดผูที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชในสถานศึกษา มีดังนี้ 

3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประสบผลสําเร็จไดดีมีคุณภาพ สวนหนึ่งเปน

เพราะมีผูบริหารที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
อยางถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องผูบริหารสถานศึกษา จึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษา 

คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา 
1. มีวิสัยทัศนกวางไกล 
2. มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาและมุงมั่นตอการสรางระบบ

คุณภาพใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
3. เปนผูมีความสามารถในการสรางความรวมมือและประสานกับทุก

ฝาย เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินกิจการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. เปนผูสนับสนุนใหสถานศึกษาได รับการพัฒนาอยูในระดับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพตลอดไป โดยใหการสนับสนุนทั้งบุคลากรและผูเรียน รวมมือกัน
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. จัดใหมีแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใชในการดํา เนินการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
2. เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรโดยรวมประสานกับบุคลากรทุกฝาย 

เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

3. จัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา 
4. สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูสนับสนุน

ใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาไดรับความรู และความสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

5. จัดใหมีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตร
อยางมีระบบ 

6. ใหมีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช  เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สาระของหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชนและ
ทองถ่ิน 

3.1.2 ครูผูสอน 
ครูเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ

ดวยดี  เพราะการจัดการศึกษาที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542 นั้น กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้นบทบาทของครูผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนไป 

บทบาทหนาที่ของครูผูสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. วางแผนสรางหนวยการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 
2. จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด เปดโอกาสใหผูเรียน

ปฏิบัติจริง แสดงออกอยางอิสระและมีสวนรวมทุกกิจกรรม 
3. จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา จัดหาแหลงการเรียนรูอื่นๆ ในชุมชน เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสาธารณะ 
แหลงผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบานฯลฯ 
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4. พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่ใฝรู ทันตอเหตุการณ 
5. เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตอเพื่อนครูและนักเรียน 
6. จัดสภาพแวดลอมของหองเรียนและสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ

เรียนรูใหบรรยากาศ ดึงดูดความสนใจ ทาทายใหผูเรียนอยากมีสวนรวม 
7. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริง โดย

ประเมินจากการปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ จากแฟมสะสมงานฯลฯ 
8. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู 
9. จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใหมีการประสานกันระหวาง 

สถานศึกษา บานและชุมชน เพื่อการพัฒนาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.1.3 ผูเรียน 

การจัดการศึกษาที่ยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เพราะผูเรียนเปนผลผลิต
ของการจัดการศึกษา เปนเปาหมายการจัดการศึกษาของรัฐที่มุงหวังพัฒนาใหคนไทยมีความ
สมบูรณและสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม 

การจะใหมีผูเรียนมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ เปนคนดีมี
ปญญาและมีความสุขนั้น ตัวผูเรียนเองก็ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนรูจากการเปนผูรับความรูมา
เปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง เขามามีสวนรวมในกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง 

บทบาทหนาที่ของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. มีสวนรวมในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับผูปกครอง

และครูวางแผนการเรียนรูของตนเองใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 

2. มีความรับผิดชอบ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน บริหารจัดการ
เรียนรูของตนเองใหมีคุณภาพ 

3. ปฏิบัติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รูวิธีแสวงหาความรู ความสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง 

4. มีการประเมินและพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยางตอเนื่อง 
5. รักษาสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
6. มีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูและเพื่อน ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผ่ือแผซ่ึงกัน

และกัน 
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3.1.4 ผูปกครอง 
การปฏิรูปการศึกษาที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 ไดมีการเปดโอกาสใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บิดามารดา 
หรือผูปกครอง มีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
ตลอดจนใหไดรับการศึกษาตอ นอกจากเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว 
ผูปกครองจึงตองใหความรวมมือ และรับผิดชอบตอการเรียนรูของผูเรียน ดูแลเอาใจใสผูเรียนใหได
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

บทบาทหนาที่ของผูปกครองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กําหนดแผนการเรียนรูของผูเรียนรวมกับครูและผูเรียน 
2. มีสวนรวมในการกําหนดสาระของหลักสูตรและกําหนดแผนพัฒนา

สถานศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
3. จัดบรรยากาศในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 
4. อบรมเลี้ยงดู เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรู 

และพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน 
5. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน 
6. รวมมือกับครูและผูเกี่ยวของ ประสานงานปองกันและแกไขปญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน 
7. ปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูคูคุณธรรม เปน

แบบอยางที่ดีนําไปสูการพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู 
8. มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และในการ

ประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9. จัดใหบุตร ธิดา หรือบุคคลที่อยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาค

บังคับ 9 ป 
3.1.5 ประชาชน 

การศึกษาของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ สงผลตอคุณภาพของ     
พลเมืองไทยในอนาคต คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ประชาชนมีสิทธิ์ในการมี
สวนรวมกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของตนเอง ตลอดจนการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหทุกๆ สวนในสังคมไดมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
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ดังนั้น ประชาชนจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 

บทบาทหนาที่ของประชาชนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. มีสวนรวมกําหนดสาระของหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษา

หรือธรรมนูญของสถานศึกษา 
2. สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนรูและ

ทรัพยากรตางๆ เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน 
3. มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
4. มีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

เพื่อใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง 
3.1.6 ชุมชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดเปดแนวทางใหแก
ชุมชนในการรวมจัดทําหลักสูตรและการบริหารจัดการใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูที่กลมกลืนกับ
ทองถ่ิน จึงไดกําหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหชุมชนมีสิทธ์ิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหมีการประสานความรวมมือ เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

บทบาทหนาที่ของชุมชนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. มีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญของ

สถานศึกษา 
2. มีสวนรวมในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดย

คํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน 
3. เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรู ใหผูเรียนไดมีประสบการณ

จากสถานการณจริง 
4. ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา 
5. มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
6. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.1.7 คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี โดยปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยม ซ่ึงกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น นับวามีความสําคัญและสอดคลองกับ
ความมุงหมายของการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต…” สถานศึกษาตองจัดใหมีคณะกรรมการประเมิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคขึ้นในสถานศึกษา  

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค มุงใหเกิดในตัวผูเรียน 
2. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของผูเรียน 
3. จัดระบบและเครื่องมือการประเมินดานคุณลักษณะ 
4. ประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเปน

รายบุคคล รวมทั้งของผูเรียนแตละชวงชั้น รวมกับครูผูสอน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ 
5. เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงสาระหลักสูตรของสถานศึกษา

ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
6. สรางความตระหนักใหแกบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เพื่อ

รวมกันพัฒนาและสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน 
3.1.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กําหนดให
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารการศึกษาเปนกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
3. ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 33 

4. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะทํางาน อนุกรรมการตางๆ ที่
สถานศึกษาแตงตั้ง 

5. สนับสนุน สงเสริมใหการบริหารดานวิชาการของสถานศึกษา 
6. สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร

ภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 

7. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและ
มีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน   

3.1.9 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
สถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษาอยูภายใตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แตงตั้งโดย
ผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ คณะกรรมการประกอบดวย 

1. ผูบริหารสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ 
2. ผูชวยบริหารที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการ   
3. หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนกรรมการ 
4. หัวหนางานแนะแนว เปนกรรมการ 
5. หัวหนางานวัดผลและประเมินผล เปนกรรมการ 
6. ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
1. วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตร

ระดับสถานศึกษา และแนวการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 

2. จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  
นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมินผล และการแนะแนวใหสอดคลองกัน และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 34 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมาย
และแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 

4. ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตางๆ และ
ชุมชนเพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนและผูที่เกี่ยวของ และนําขอมูลปอนกลับจากฝายตางๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

6. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 

7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้น 
และระดับกลุมวิชาในแตละปการศึกษา เพื่อปรับปรุง แกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆ 
ของสถานศึกษา 

8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และ
การบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรปการศึกษาตอไป 

คณะกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู มีจํานวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะ 
อนุกรรมการตามชื่อกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ไดแก กลุม ภาษาไทย 
กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมคณิตศาสตร กลุมวิทยาศาสตร 
กลุมศิลปะ กลุมการงาน อาชีพและเทคโนโลยี กลุมภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยู
ภายใตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งโดยผูบริหาร
สถานศึกษา คณะอนุกรรมการแตละคณะประกอบดวย 

1. หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนประธานอนุกรรมการ 
2. ครู อาจารยทุกคนในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนอนุกรรมการ 
3. รองหัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  

ในกรณีที่สถานศึกษาไมมีรองหัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ใหผูบริหาร
สถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูที่เหมาะสมและในกรณีที่สถานศึกษาไมไดจัดกลุมวิชาตามชื่อกลุม 
วิชาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหพิจารณากําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการตามกลุมวิชา
ของสถานศึกษาใหอนุกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
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บทบาทหนาที่ของอนุกรรมการระดับกลุมวิชา 
1. กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูกลุมวิชาและพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาของกลุมวิชาในสาระการเรียนรูพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคญัทีสุ่ด 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูรายวิชาตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงความสามารถที่แทจริงของ
นักเรียน 

3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปนมาตรฐานกลางเพื่อใหผูสอน
สามารถปรับใชตามความเหมาะสม และใหการสอนนําไปสูการเรียนรูมากที่สุด 

4. พัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 

5. กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือและกํากับติดตามการดําเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาที่กําหนด 

6. วิเคราะหพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
7. ดําเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและการวัดและประเมินผล 
8. นิเทศภายใน แลกเปล่ียนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
9. รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและ

การจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุม
วิชาในภาคเรียนที่ผานมา และวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนตอไป 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
อาจารย และผลการบริหารหลักสูตรของกลุมวิชา โดยเนนผลที่เกิดกับผูเรียนตอคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเกี่ยวของ 

11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2544:50-61) 
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3.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตร 
เนื่องจากการดําเนินการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีลักษณะเปนกระบวนการวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อนําขอมูลจากผล
การดําเนินการดังกลาว มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการ
ดําเนินการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจําเปนตองจัดใหมีการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลของการดําเนินงาน ซ่ึงไดกําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายการนิเทศ 
ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการนิเทศ 
1. ใชตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จของการดําเนินการศึกษารูปแบบการบริหาร

จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเปาหมายในการนิเทศ 
2. นิเทศแบบมีสวนรวม 
3. นิเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภารกิจตางๆ (7 ภารกิจ) 
4. สํารวจสภาพขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สําหรับการนิเทศเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขอบขายการนิเทศ 
การกําหนดขอบขายการนิเทศ จะพิจารณาจากตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จของการ

ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาวาตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จได
คาดหวังวาในการดําเนินการในแตละภารกิจที่ไดกําหนดไวนั้นตองการใหเกิดอะไรบางและเมื่อ
ตองการใหเกิดสิ่งตางๆ เหลานั้นแลว สถานศึกษาจะตองมีการดําเนินการอยางไรบาง 

ดังนั้น ขอบขายการนิเทศ คือ ส่ิงที่ผูนิเทศจะตองไปใหคําแนะนํา คําปรึกษาและ
ชวยเหลือเพื่อใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจตางๆ ตามที่ไดกําหนดไว 
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กระบวนการนิเทศ 
จากกรอบแนวคิดการนิเทศดังกลาว สามารถกําหนดขั้นตอนกระบวนการนิเทศได

7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2.1  
 

 
* WSA = Whole School Approach 
* SSR2 = Self Study Report  
 
 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนกระบวนการนิเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เนื่องจากการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จ ดังนั้นในการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล จึงจําเปนตองศึกษา
วิเคราะหตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จ ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการนิเทศ คณะผูนิเทศจะตองศึกษา
วิเคราะหตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จ รวมทั้งขอบขายการนิเทศดวย  
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ขั้นตอนที่ 2 สํารวจขอมูลพื้นฐาน สภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

การสํารวจขอมูลพื้นฐาน สภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภารกิจ 7 ภารกิจตามที่ไดกําหนดไว เพื่อชวยใหทราบจุดออน จุดแข็ง
ของสถานศึกษา ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานในการนิเทศ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. สรางเครื่องมือสํารวจสภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

คณะผูนิเทศจัดทําเครื่องมือสํารวจสภาพการดําเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนําเอาขอบขายการดําเนินการในแตละภารกิจที่ไดกําหนดไว 
และไดมีการศึกษาวิเคราะหแลวในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทําเปนเครื่องมือในการสํารวจสภาพการ
ดําเนินการของสถานศึกษา 

2. ดําเนินการสํารวจสภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

คณะผูนิเทศรวมกับบุคลากรหลักของหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานศึกษา
ดําเนินการสํารวจสภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภารกิจ 
(7 ภารกิจ) ซ่ึงสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การสํารวจโดยใชเครื่องมือการสัมภาษณ
บุคคลตางๆ เชน ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน รวมทั้งผูเกี่ยวของอื่นๆ ดวยระดมสมองจากการ
ประชุมบุคลากรของสถานศึกษา การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ 

3. บันทึกผลการสํารวจสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 
คณะผูนิเทศและบุคลากรหลักของหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานศึกษา

ประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการสํารวจ เพื่อจําแนกสภาพการดําเนินการของสถานศึกษาในแตละ
ภารกิจ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2544 :59-61) 

จากบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ในชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 ซ่ึงเปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง ประชาชน ชุมชน กรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษา ตลอดจนผูนิเทศติดตามผล ตางมีบทบาทชัดเจนในการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงผูศึกษาไดสนใจที่จะศึกษาความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และปญหา
อุปสรรคในการเขารวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในชวงชั้นที่ 3 นี้ ดวยความถนัด ความสนใจของ 
ผูเรียนเพิ่มขึ้นดวย 
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4.  การประเมินหลักสูตร 
 

ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวตางๆ ดังนี้ 
กูด (Good,1973:209) ไดใหความหมายวา การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผล

ของกิจกรรมการเรียนภายในขอบขายของการสอนที่เนนเฉพาะจุดประสงคของการตัดสินใจใน
ความถูกตองของจุดมุงหมาย ความสัมพันธและความตอเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของ
วัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจในการวางแผน การจัดโครงการ การตอเนื่องและการ
หมุนเวียนของกิจกรรมโครงการตางๆ ที่จะจัดใหมีขึ้น 

สตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam et al,1971:128) ใหความหมายของการประเมิน
หลักสูตรวา การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อนํามาใชเปนประโยชน
ในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม 

สุมิตร คุณากร (อางใน วิสุทธิ์ เลิศปติวาณิชย,2541:198) กลาวถึงการประเมินหลักสูตร
ไววา การประเมินหลักสูตร คือ การหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไวในความมุงหมาย
หรือไมมากนอยเพียงใดและอะไรเปนสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเพื่อตัดสินสัมฤทธิ์ผลของ
หลักสูตรนั้นมีขอบเขต รวมถึง 1) การวิเคราะหตัวหลักสูตร 2) การวิเคราะหกระบวนการของการ
นําหลักสูตรไปใช 3) การวิเคราะหสัมฤทธ์ิผลในการเรียนของนักเรียน 4) การวิเคราะหโครงการ
ประเมินหลักสูตร 

วิชัย วงษใหญ (2525:192) ใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไววา การประเมิน
หลักสูตรเปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผลจากการวัดในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่
ประเมินเพื่อนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นวาเปน
อยางไร มีคุณภาพหรือไมเพียงใด หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่
จะตองปรับปรุงแกไข 

บุญชุม ศรีสะอาด (2546:95) กลาวถึงการประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา
เปรียบเทียบตัดสินเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ในระบบหลักสูตรวามีความสัมพันธกันอยางไร มี
ความสอดคลองระหวางมาตรฐานความมุงหวังและการปฏิบัติจริงเพียงใด หลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงใด มีผลกระทบอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะนําขอมูลดังกลาวมาใชปรับปรุงหลักสูตรนั้นใหดีขึ้น การ
พัฒนาหลักสูตรจะขาดการประเมินหลักสูตรไมไดเลย 
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ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539:192) ใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา หมายถึง 
การราบรวมและวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลมาใชในการตัดสินหาขอบกพรองหรือปญหา เพื่อ
หาทางปรับปรุงแกไขสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินหาคุณคา
ของหลักสูตรนั้นๆ   

จากความหมายของการประเมินหลักสูตรที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา นักการศึกษาได
ใหความหมายไวเปน 2 ลักษณะ คือ ความหมายแรกเปนการใหความหมายในแงที่เกี่ยวกับส่ิงที่ตอง
ทําการประเมินและความหมายที่สองจะใหในแงของกระบวนการประเมินผล 

จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
โดยทั่วไป การประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตาม จะมีจุดมุงหมายสําคัญที่คลายคลึงกัน ดังนี้ 

คือ   
1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร 

การประเมินผลในลักษณะนี้มักจะดําเนินในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินอยู เพื่อที่จะ
พิจารณาวาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร เชน จุดหมาย โครงสราง เนื้อหา การวัดผลฯลฯ มี
ความสอดคลองและเหมาะสมหรือไม สามารถนํามาปฏิบัติในชวงการนําหลักสูตรไปทดลองใช
หรือในขณะที่การใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูไดมากนอยเพียงใด  
ไดผลเพียงใดและมีปญหาอุปสรรคอะไร จะไดเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตรและผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นได
ทันทวงที 

2. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขระบบบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแลและการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินในลักษณะนี้จะดําเนินการใน
ขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใช จะไดชวยปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

3. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควร
ยกเลิกการใชหลักสูตรเพียงบางสวนหรือยกเลิกทั้งหมด การประเมินผลในลักษณะนี้จะดําเนินการ
หลังจากที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่ง แลวจึงประเมินเพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพ
หรือไมดีบรรลุตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวมากนอยเพียงใด สนองความตองการของสังคม
เพียงใดและเหมาะสมกับการนําไปใชตอไปหรือไม 

4. เพื่อตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรวา มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตร หลังจากผานกระบวนการทางศึกษา
มาแลวหรือไมอยางไร การประเมินผลในลักษณะนี้จะดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใช
หรือหลักจากที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่งก็ได 
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ความจําเปนและประโยชนของการประเมินหลักสูตร 
การทํางานหรือทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม คนทุกคนยอมหวังผลและอยากทราบผลของ

การกระทํา ซ่ึงเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของคน ในทํานองเดียวกันการจัดทําหลักสูตรทุกฝายที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรก็ยอมตองการทราบคุณภาพของหลักสูตรวาดี เหมาะสมหรือไม นอกจากนั้น
ยังมีความจําเปนดานอื่นๆ อีก กลาวคือ 

1. การดําเนินการสราง การบริหาร การใชและการประเมินผลหลักสูตร เปนเรื่อง
ของการตัดสินใจโดยบุคคล กลุมคน ในขณะหนึ่ง ชวงเวลาหนึ่ง การตัดสินใจดังกลาวนี้อาจไม
เหมาะสมหรือผิดพลาดได ทั้งนี้เพราะโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรเกี่ยวของกับเรื่อง
ตางๆ หลายเรื่อง เชน กฎหมาย แผนพัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
คานิยม ประวัติศาสตร สังคมวิทยาฯลฯ เปนตน ซ่ึงเรื่องดังกลาวเปนเรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติ
ที่มีความซับซอนอยูมาก 

2. หลักสูตรเปนสิ่งที่จัดสรางขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลหลายระดับอายุ หลายระดับ
ความรูหลายกลุมคน ซ่ึงมีความแตกตางกันอยูแลวโดยธรรมชาติ การปฏิบัติงานกับกลุมคนที่มีความ
แตกตางกันยอมมีปญหาและอุปสรรคไมมากก็นอย 

3. การดําเนินการใชหลักสูตร ยอมมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง  
และการปกครองของประเทศ  กลาวคือ ตองใชงบประมาณ ตองไดรับความรวมมือรวมใจจาก
หนวยงาน องคการอื่นและบุคลากรฝายอื่นๆ ดวย ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของฝายรับผิดชอบหลักสูตร 
จะตองรายงานผลการดําเนินการใหฝายอื่นๆ ทราบ เพื่อใหเกิดการยอมรับ เพื่อใหความสนับสนุน
หรือเพื่อใหทุนอุดหนุนในโอกาสตอไป 

4. การจัดการศึกษา ถือวาเปนการลงทุนประเภทหนึ่ง คือ ตองใชงบประมาณเพื่อ
การศึกษาในแตละปเปนจํานวนมิใชนอย ทั้งรัฐและเอกชนจึงตองการทราบความคุมคาของการ
ลงทุนและจะไดตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

สิ่งที่ควรประเมินในเรื่องหลักสูตร 
1. การประเมินเอกสารหลักสูตร 

เปนการตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตรวาจุดหมาย
จุดประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระและวิธีการวัดและประเมินผล นักเรียนมีความสอดคลอง
เหมาะสม ครอบคลุม และถูกตองตามหลักการการพัฒนาหลักสูตรหรือไมเพียงใด ภาษาที่ใช
สามารถสื่อใหเขาใจและมีความชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติหรือไม หลักสูตรที่สรางขึ้น
เหมาะสมกับกับผูเรียนกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถสนองความตองการของสังคมและผูเรียน
มากนอยเพียงใด การประเมินเอกสารหลักสูตรมักใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 42 

และใชวิธีใหผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือผูที่เกี่ยวของดําเนินการประเมิน นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีอ่ืนๆ 
เชน การใชการสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดรายการและระดับที่ตองการประเมิน 
เปนตน 

2. การประเมินการใชหลักสูตร 
เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีกับสถานการณจริง

เพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรในการใชหลักสตูร  
เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น และสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
วิธีการประเมินอาจจะใชการสังเกต สัมภาษณและสงแบบสอบถามใหผูใช คือ ครูผูสอน ผูเรียน
ผูบริหาร ผูปกครอง เปนตน การประเมินการใช หลักสูตรอาจประเมินการใชหลักสูตรทั้งหมดก็ได 
เชน การประเมินการใชหลักสูตรวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร หรืออาจจะประเมินเพียง
บางสวนของการใชหลักสูตรก็ได เชน ประเมินเฉพาะประสิทธิภาพการสอนของอาจารยหรือ
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนตน 

3. การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  
เปนการตรวจสอบสัมฤทธิผลผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ

(Academic Achievement) ไดแก ความรู ความสามารถในวิชาการตางๆ ที่เรียน และสัมฤทธ์ิผลที่
ไมใชทางวิชาการ (Non Academic Achievement) ไดแก บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี 
ความซื่อสัตย เปนตน การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรนั้นนอกจากจะประเมินผูเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูแลวยังควรติดตามผลความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษาวาสามารถนําความรูที่ไดศึกษา
เลาเรียนไปใชในการปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จในการทํางานหรือศึกษาตอหรือไม เพียงใด  
มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะแกปญหาและปรับตัวใหอยูในสังคมไดดีหรือไม โดยติดตาม
สอบถามจากผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ ซ่ึงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม เปนตน 

4. การประเมินระบบหลกัสูตร 
ในการประเมินหลักสูตร หากประเมินในแตละสวน อาจทําใหมองเห็น

ภาพรวมไมชัดเจน ไมถูกตอง จึงควรมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบพรอมกันไป เพราะการ
ประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร และการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร
เปนสิ่งที่สัมพันธเกี่ยวของ เปนตน 
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ปญหาในการประเมินหลักสูตร 
1. ปญหาดานเวลา การกําหนดเวลาไมเหมาะสม 
2. ปญหาดานความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
3. ผูประเมินหรือผูที่เกี่ยวของมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน 
4. ปญหาดานวิธีการประเมิน 
5. ปญหาดานเกณฑการประเมิน 
6. ปญหาดานการวางแผนการประเมินหลักสูตร 
7. ขาดความมุงมั่นที่จะนําผลจากการประเมินไปใช 
8. ปญหาดานการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
9. ปญหาดานการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

การประเมินหลังการใชหลักสูตร 
หลังจากหลักสูตรไดนําไปดําเนินการใชและมีการประเมินผลหลักสูตรขณะดําเนินการ

ตามระยะเวลาที่กําหนดไวจนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมของหลักสูตรแลว ก็มีความจําเปนที่
ตองทําการประเมินผลหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อใหรูคําตอบตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดในภาพรวม
วาผลการใชหลักสูตรเปนอยางไร กอใหเกิดผลอ่ืนใดตามมาหรือไม ซ่ึงก็จะเปนการประเมินผล
หลักสูตรแบบสรุปรวบยอดหรือการประเมินผลหลักสูตรหลังดําเนินการ โดยจะไดกลาวตามลําดับ
ดังนี้ 

1. ความหมายและลักษณะการประเมินหลังการใชหลักสูตร 
2. วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรหลังดําเนินการ 
3. เทคนิคและวิธีการประเมินหลังการใชหลักสูตร 

ความหมายและลักษณะการประเมินหลังการใชหลักสูตร 
การประเมินผลหลักสูตรหลังดําเนินการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Post Evaluation” 

หรือ “Summative Evaluation” หรือ “Impact Evaluation” แตไมวาจะใชคําใดก็ตาม การประเมินผล
หลักสูตรหลังการใชหรือหลังดําเนินการ คือ การประเมินภายหลังจากไดนําหลักสูตรไปใชกับ
กลุมเปาหมายครบวงจร หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว การใชหลักสูตรแตละหลักสูตรใชเวลามาก
นอยแตกตางกัน เชน หลักสูตรระดับประถมศึกษา ใชเวลา 6 ป หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย 6 ป 

การประเมินหลังการใชหลักสูตร อาจแยกทําไดเปน 2 ระยะ กลาวคือ ภายหลังจาก
หลักสูตรดําเนินงานเสร็จสิ้น ก็ทําการประเมินทันที หรือท้ิงชวงการประเมินออกไประยะหนึ่งแลว
จึงคอยทําการประเมิน นอกจากนั้นก็อาจใชทั้งสองลักษณะรวมกัน คือ ทําการประเมินทั้งภายหลัง
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หลักสูตรเสร็จส้ินทันที และทิ้งชวงระยะการประเมินออกไปตามความเหมาะสม แลวใชขอมูลจาก 
2 สวนประกอบกัน ซ่ึงการประเมินทั้ง 2 ลักษณะมีวัตถุประสงคและเทคนิควิธีการประเมินคอนขาง
แตกตางกัน โดยจะไดกลาวถึงตอไปตามลําดับ 

วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรหลังดําเนินการ 
การประเมินผลหลักสูตรหลังดําเนินการหรือการประเมินหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ดําเนินงานมีวัตถุประสงคที่สําคัญๆ 4 ประการ ไดแก 
1. เพื่อใหรูวาการดําเนินงานของหลักสูตรที่ผานมาทั้งหมด ไดผลเปนไปตามที่

กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร ตั้งแตในขั้นการออกแบบวางแผนเริ่มแรกหรือไม เพียงใด 
2. เพื่อจะรูวาผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหลักสูตรนั้นใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานไปมากนอยเพียงใด คุมคาหรือไมกับทรัพยากรที่ตองสูญเสียไป และผลที่ไดจากหลักสูตร
เพียงพอกับความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูรับบริการจากหลักสูตรหรือไม 

3. เพื่อที่จะรูวาผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหลักสูตรนั้นเปนผลที่แทจริง
จากการดําเนินหลักสูตรโดยตรงหรือไม และมีผลอ่ืนใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหลักสูตรไปทําให
เกิดขึ้นโดยมิไดมุงหวัง หรือตองการใหเกิดขึ้น ซ่ึงเรียกวา ผลกระทบหรือผลขางเคียง 

4. เพื่อประเมินองคประกอบดานตางๆ ของหลักสูตรทั้งหมด สวนใหญจะทําการ
ประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และ
ดานผลผลิต (Product) ของหลักสูตร 

จากวัตถุประสงคทั้งสี่ประการนี้ เมื่อผูประเมินสามารถหาคําตอบใหไดแลว ก็จะ
นําไปสูการตัดสินใจสําหรับผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบหลักสูตรในการขยายผลการใช  
หรือยุบเลิกการใชหลักสูตรดังกลาวตอไป 

เทคนิคและวิธีการประเมินหลังการใชหลักสูตร 
การประเมินผลหลังดําเนินการใชหลักสูตร มีเทคนิควิธีการประเมิน 4 วิธีใหญ ๆ คือ 

1. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร 
การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร คือ การประเมินเพื่อจะรูวาหลักสูตร

ไดรับผลตามที่ตองการหรือไม ทั้งนี้โดยยึดวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนตัวเปรียบเทียบวัตถุประสงค
ของหลักสูตรทุกๆ ระดับมุงไปยังผลที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมการบริหารหลักสูตรดานตางๆ อันเปนขั้นตอนของการใชหลักสูตรดานตางๆ อัน
เปนขั้นตอนของการใชหลักสูตร ก็ลวนแตมุงไปยังผลที่จะเกิดขึ้นที่ตัวผูเรียนทั้งส้ิน ดังนั้นการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ก็คือการประเมินผลที่เกิดขึ้นที่ตัวผูเรียนหรือความสําเร็จของตัว
ผูเรียนวาสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรมากนอยเพียงใด 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 45 

ความสําเร็จของตัวผูเรียนหรือสัมฤทธ์ิผลของผูเรียน ประกอบดวยสัมฤทธิ์ผล
ทางวิชาการ (Academic Achievement) ไดแก ความรู ความสามารถในวิชาการตางๆ ที่เรียน และ
สัมฤทธิ์ผลที่ไมใชทางวิชาการ (Non Academic Achievement) ไดแก บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ  
ความสามัคคี ความซื่อสัตย เปนตน (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ,2539:196) นอกจากนี้สัมฤทธิ์ผลของ
ผูเรียนอาจแบงจุดมุงหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของ บลูม และคณะ (Bloomet al,1972) ซ่ึง
จําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดานสติปญญา (Cognitive Domain) ดาน
ความรูสึก (Affective Domain) และดานทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เครื่องมือวัดดาน
สติปญญา ไดแก แบบทดสอบ ดานความรูสึก ไดแก แบบวัดทัศนคติ ความสนใจ แรงจูงใจ ความ
นึกคิดเกี่ยวกับตนฯลฯ ดานทักษะกลไก ไดแก การวัดการปฏิบัติจริงและในสถานการณจําลอง เปนตน 

การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรนั้น นอกจากจะประเมินผูเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูแลวอาจติดตามผลความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษาวาสามารถนําความรูที่ไดศึกษาเลา
เรียนไปใชในการปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จในการทํางาน หรือศึกษาตอหรือไม เพียงใด มี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะแกปญหาและปรับตัวใหอยูในสังคมไดดีหรือไม โดยติดตามสอบถาม
จากผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา นายจางหรือเจาของประกอบการ ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม เปนตน 

การประเมินหลักสูตรนั้นเปนหัวใจสําคัญในการที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาซึ่ง
จะตองประเมินจากผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรหลายฝาย ซ่ึงผูศึกษาจะศึกษาการประเมิน 4 ดาน 
คือ ประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ประเมินวิเคราะหคาใชจาย ประเมินผลกระทบและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

2. การวิเคราะหคาใชจาย 
การวิเคราะหคาใชจายมีวิธีวิเคราะหที่สําคัญอยู 3 วิธี คือ 
2.1 การวิเคราะหคาใชจายและประสิทธิผลของหลักสูตร (Cost-Effectiveness 

analysis) 
เปนการวิเคราะหที่ใชประเมินหลักสูตรตางๆ โดยดูจากคาใชจายในการ

ลงทุนที่เสียไป เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของโครงการหรือหลักสูตร เทคนิคการ
วิเคราะหนี้ ใชในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบโครงการหรือหลักสูตรตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเหมือนกัน
และสามารถใชตัวแปรรวมกันในการวัดประสิทธิผลที่เกิดจากหลักสูตรเหลานี้ได โดยหลักสูตรที่มี
ประสิทธิผลเปรียบเทียบกับคาใชจายดีที่สุด จะเปนหลักสูตรที่สามารถดําเนินการใหไดผลดีกวา แต
เสียตนทุนคาใชจายเทากับหลักสูตรอ่ืนๆ หรือมิฉะนั้นก็เปนหลักสูตรที่ใหผลเทากับหลักสูตรที่
ใหผลเทากับหลักสูตรอื่นๆ แตเสียคาใชจายนอยกวา 
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2.2 การวิเคราะหคาใชจาย ผลตอบแทนหรือผลกําไรจากการลงทุน (Cost-
Benefit Analysis) 

เปนการวิเคราะหที่ใชประเมินโครงการ โดนดูตนทุนคาใชจายเปรียบเทียบ
กับผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงวัดในรูปของตัวเงิน เชน วัดในรูปของรายไดที่เกิดจากการนําความรูที่ไดจาก
โครงการไปใชใหเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพการงาน เปนตน 

2.3 การวิเคราะหคาใชจายและประสิทธิผลของหลักสูตร (Cost-Utility Analysis) 
เปนการประเมินโครงการโดยดูคาใชจายเปรียบเทียบกับคุณคาของผลที่

เกิดขึ้นจากโครงการ โดยเปนการประเมินคุณคาตามความคิดเห็นของผูประเมินหรือกลุมบุคคลที่ให
ขอมูล 

3. การประเมินผลกระทบ 
การประเมินผลกระทบของหลักสูตร เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลสรุป  

เมื่อส้ินสุดการใชหลักสูตรในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และผลกระทบที่แทจริงจะตองสัมพันธกับ
ผลผลิตที่ไดรับจากหลักสูตรดวย ดังที่ เกรป (Grabe อางใน ศักดิ์ศรี ปาณะกุล,2545:107) ไดจําแนก
ผลของโครงการออกเปน 3 ประเภท คือ ผลผลิต ผลที่ไดรับและผลกระทบ โดยใชระยะเวลาของ
การดําเนินงานเปนหลักดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ผลผลิต (Output) เปนผลของโครงการในชวงเวลาที่การดําเนินโครงการเสร็จ
ส้ินลง ตัวอยางเชน ผลของโครงการอานออกเขียนได หมายถึง จํานวนผูเรียนไดลงทะเบียนไวอัตรา
การมาเรียน คะแนนที่วัดผลกอนเรียนและหลังเรียนในแตละหนวยที่มีการเรียนการสอน ซ่ึงผล
ดังกลาวจะเนนวามีอะไรเกิดขึ้นกับผูเรียนในแตลกลุมเปาหมาย มากกวาจะวัดวามีอะไรเกิดขึ้นจาก
โครงการบาง 

ผลที่ไดรับ (Effect) เปนผลของโครงการในชวงเวลาที่หางออกไป ตัวอยางเชน 
ผลของโครงการอานออกเขียนได หมายถึง จํานวนหรืออัตราของคนที่มีความสามารถในการอาน
เพิ่มขึ้น การเริ่มอานหนังสือพิมพ การเริ่มอานหนังสือคูมือการเกษตร การอานหนังสือใหลูกฟงและ
ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวา การที่ประชาชนเขารวมในโครงการจะทําใหเขาพัฒนาไปในทิศทาง
ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

ผลกระทบ (Impact) เปนผลของโครงการในชวงระยะเวลาที่จะยาวนานออกไป 
บางครั้งผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อโครงการไดเสร็จสิ้นลงไปชวงเวลาหนึ่งแลว และเปน
ผลของโครงการที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลและชุมชน ตัวอยางของโครงการอานออกเขียนได เชน การ
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเกษตร ซ่ึงมีผลมาจากการอานเอกสารหรือหนังสือที่
เกี่ยวของกับการเกษตร หรือการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมเปนผลมา
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จากการฝกอบรม หรือการแนะนําใหมีการรวมกลุมกัน เปนตน จะเห็นไดวาผลกระทบของโครงการ
จะปรากฏออกมาในดานเศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพ การยายถ่ิน อุปนิสัยและสภาพจิตใจ
ของบุคคลและชุมชน 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2528:41-46) ไดใหความหมายของผลกระทบวา หมายถึง 
ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว ซ่ึงเปนผลลัพธที่มุงมั่นตองการใหเกิดขึ้นหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ 
นอกจากนี้ผลกระทบยังแบงตามทิศทางเปนผลกระทบทางบวกกับผลกระทบทางลบ โดยสรุป
ความหมายและประเภทของผลกระทบ แสดงดังภาพที่ 2.2 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
      

 
     
 
 
 
 
 

 

 

ผลลัพธเกิดขึ้นทันท ี
เมื่อส้ินสุดโครงการ 

 

ผลลัพธ 

ผลลัพธเกิดขึ้น  
ในระยะยาว  =  ผลกระทบ 

 

ตั้งใจใหเกดิขึน้ 
 

ไมตั้งใจใหเกดิขึ้น 
 

 

 ทางบวก 
 

ทางลบ ทางบวก 
 

ทางลบ 

ภาพที่ 2.2 แสดงความหมายและประเภทการประเมนิผลกระทบของโครงการ 
ท่ีมา :  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2528:4) 
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วิธีการประเมินผลกระทบของโครงการ 
ในการศึกษาหรือประเมินผลกระทบของโครงการนั้น นิยมใชวิธีการหนึ่งคือ 

การติดตามผล (Follow-Up Study or Tracer Study) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน,2528: 
44) 

1. นิยามใหชัดเจนวา ผลกระทบที่ตองการติดตามคืออะไร ในการ
ประเมินผลกระทบของโครงการมักกําหนดจากอุดมการณหรือเปาหมาย 

2. หาวิธีการวัดที่ไดมาตรฐาน โดยตรวจสอบวามีวิธีวัดที่มาตรฐานหรือไม 
อยางไร ผลกระทบของโครงการในการวิเคราะหตนทุนกําไร สามารถวิเคราะหไดเปนอยางดี สวน
ผลกระทบเกี่ยวกับสังคมและการศึกษานั้น มักไมมีเทคนิคโดยเฉพาะ 

3. ประมวลและวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไวได เพื่อใหไดสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ 

4. ลงสรุปเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการในเชิงบรรยายสภาพเหตุผลที่
เปนไปได โดยมิตองระบุอยางแนชัดวาเปนเหตุเปนผลอยางแทจริง กลาวคือ เปนการนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการเพื่อใหผูอานเปนผูพิจารณาตัดสินวาผลนั้นสมเหตุสมผลเพียงไร 

สรุปไดวา การประเมินผลกระทบของโครงการเปนการศึกษาผลของโครงการ
ที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการไดแลวเสร็จไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้  
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจะตองสัมพันธกับผลผลิต ตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคทั่วไป
ของโครงการดวย และผลดังกลาวที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและชุมชน
หรือสังคม 

 
ตัวแปรและเกณฑในการประเมินผลกระทบโครงการ 
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การประเมินผลกระทบ เปนการพิจารณาผลสุดทายของ

โครงการหรือเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแลวและเปาหมายของการประเมินเนนการจัดหาขอมูลท่ีจําเปน
เพื่อใหผูกําหนดนโยบายใชในการตัดสินใจ ซ่ึงจะประกอบดวยขอมูลสําคัญ 5 สวน คือ  

1. ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจวาโครงการควรจะเปนอยางไรตอไป 
2. ตัวบงชี้วาทางเลือกใดไดผลที่สุด เมื่อคาใชจายเทากัน 
3. ขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบของแตละโครงการ เพื่อทําใหโครงการ

ไดผลมากที่สุดโดยใชคาใชจายที่มีอยู 
4. ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล เพื่อวาผูมีอํานาจจะไดใชตัดสินใจ

กําหนดบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทํางานแตละโครงการ 
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5. ขอมูลเกี่ยวกับวิธีใหมๆ ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของในการสรางเกณฑเพื่อ
พิจารณาวาโครงการประสบความสําเร็จหรือไม ควรจะพิจารณาวาใครบางไดรับประโยชนจาก
โครงการ  อีกประการหนึ่งการประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาในอีกลักษณะหนึ่งไดวาเปนการ
พิจารณาผลของโครงการในแนวกวาง ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับผลของโครงการ แตพิจารณาวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลตอผูอ่ืนอยางไร โดยเฉพาะโครงการที่ฝกอบรมคนเพื่อไปปฏิบัติงานอีก
ทอดหนึ่ง 

ในการตัดสินใจใดๆ จําเปนตองมีมาตรฐานเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุป ซ่ึง
มาตรฐานไมจําเปนตองกําหนดตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลายสิ่ง เชน บุคคล เวลา สถานที่ และ
กลุมเปาหมายสิ่งที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาและสถานที่เปลี่ยน นั่นคือ เกณฑหรือ
มาตรฐานก็จะตองเปลี่ยนไปดวยการพิจารณาตัดสินคุณคาของโครงการ อาจพิจารณาใชเกณฑ
มาตรฐานได 2 ลักษณะ แสดงดังภาพที่ 2.3 
 

 
 
              การเปรียบเทียบ 
      สัมบูรณ 
 
 
        เปรียบเทยีบสัมพันธ 
 
 ขอมูลการบรรยาย 

 
จาก 

 
โครงการที่นํามาเปรียบเทียบ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลการบรรยาย 
 

จาก 
 

โครงการที่ประเมิน 

ขอมูลการบรรยาย 
 

จาก 
 

โครงการที่ประเมิน 
 

 

การตัดสิน 

 

ภาพที่ 2.3  แสดงกระบวนการตัดสินคณุคาของโครงการ 
ท่ีมา :    อางใน ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2545:110)  
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จากภาพประกอบจะเห็นไดวา การกําหนดมาตรฐานเพื่อใชเปนเกณฑการ
ตัดสินโครงการแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เกณฑมาตรฐานสัมบูรณและเกณฑมาตรฐานสัมพันธ 

1. เกณฑมาตรฐานสัมบูรณ หรือเกณฑมาตรฐานแหงความเปนเลิศ 
(Absolute Standard or Standard of Excellence) เปนการกําหนดโดยใชหลักการและเหตุผลโดย
พิจารณาขอเท็จจริงที่เปนอยูจึงมีอยูหลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคคลที่คิดเกณฑหรือลักษณะชุมชน
ความเห็นของบุคคลและกฎเกณฑที่มีอยูในสังคม สามารถนํามาเปนแนวทางที่เปนมาตรฐานในการ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

2. เกณฑมาตรฐานสัมพันธ (Relative Standard) เปนเกณฑมาตรฐานที่
ไดจากขอมูลโครงการอื่นที่คลายคลึงกัน ซึ่งถือวาเปนโครงการเกณฑเพื่อสรุปวาโครงการใดดีกวากัน 
การเปรียบเทียบจะตองพิจารณาคุณลักษณะตางๆ ภายในตัวโครงการ 

นอกจากนี้ การใชเกณฑเพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของผลการดําเนินงาน
ในโครงการวิธีที่สามารถทําได คือ การเปรียบเทียบผลการวัดกอนและหลังการดําเนินโครงการ  
หรือใชผลการประเมินกอนเริ่มโครงการเปรียบเทียบนั่นเอง อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบและ
ตัดสินโครงการ แนวปฏิบัติควรจะไดมีการบรรยายภาพของโครงการ โดยหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยตางๆ เชน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการและผลที่ไดรับ และหาความสอดคลองระหวางสิ่งที่
คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดวย 

เกณฑที่ใชในการพิจารณาในการประเมินโครงการ โดยทั่วไปแลว ส่ิงที่ตอง
คํานึงถึงในการพิจารณาการประเมินโครงการที่พิจารณาเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักนั้น  
จะตองกําหนดเกณฑเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวาจะประเมินดานใดบาง ซ่ึงมีผูกําหนดไว
ตางกัน ดังเชน ฮาเยส  (Hayes) ไดกําหนดไว 2 ประการดวยกัน  

1. การประเมินโดยพิจารณาผลที่ เกิดขึ้นโดยตรง  (First Approach 
Evaluation) เปนการพิจารณาผลที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากโครงการนั้นๆ โดยตรง เชน การประเมิน
โครงการใชปุย ผลผลิตตอไรที่สูงขึ้น ถือเปนผลประโยชนโดยตรง 

2. การประเมินผลสืบเนื่องหรือผลกระทบโครงการ (Socio-Psychological 
Evaluation) เปนการพิจารณาใหลึกซึ้งลงไปอีก นอกเหนือจากผลประโยชนโดยตรงของโครงการ 
และจะรวมถึงผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาและที่ไมไดคาดคิดไวดวย เชน การประเมินโครงการใช
ปุยอันเดียวกับขอที่ 1 การรูจักเทคนิคการเพาะปลูกใหมๆ ทัศนคติที่ดีตอการเพาะปลูก ทําใหขวัญ
และกําลังใจของเกษตรกรดีขึ้น เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
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เกี่ยวกับการกําหนดเกณฑในการประเมินโครงการนั้น ผูประเมินจะตอง
กําหนดรายละเอียดของตัวแปรที่จะศึกษากอนวาจะศึกษาดานใดบาง เชน ปจจัยปอน กระบวนการ
ดําเนินงาน ผลผลิตที่ไดรับและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในสวนของการประเมินผลกระทบ
ของโครงการโดยทั่วไป ตัวแปรที่กําหนดขึ้นสวนหนึ่งมาจากเปาประสงคของโครงการ และผลที่
เกิดขึ้นจะตองสอดคลองสัมพันธกับผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นกอนดวย 

สําหรับตัวช้ีวัดที่ใชในการประเมิน จะขึ้นอยูกับระดับของสิ่งที่จะศึกษาและ
เกณฑที่จะกําหนดระดับของตัวช้ีวัดจะตองพิจารณาวาการประเมินในแตละตัวแปรอยูในระดับ
บุคคล ชุมชน สังคม หรือระดับประเทศ Grabe (อางในศักดิ์ศรี ปาณะกุล,2545:112) เพราะเกณฑใน
แตละระดับนั้นจะมีความเขมมากนอยแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 

โบลา (Bhola,1979:56)  ไดกลาววา ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นอาจมาจากทฤษฎีที่มี
อยูและบางอยางกําหนดจากเกณฑปกติของสังคม หรือวัฒนธรรมของแตละสังคม หรือทองถ่ิน
นั้นๆ ก็ได ตัวอยางการประเมินโครงการอานออกเขียนได ไดกําหนดวัดตัวแปรของผลที่เกิดขึ้นมี
ดังนี้ (Bhola,1979:40) 

1. เกี่ยวกับบุคคล ไดแก 
1.1 การอานออกเขียนได 
1.2 การผลิตที่ดี 
1.3 สุขภาพสมบูรณ 
1.4 มีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมของสังคม 
1.5 สามารถรับขาวสารใชขอมูลและรับการศึกษาทั่วๆ ไปได 
1.6 มีทัศนคติที่ดีตอการบริโภคและการลงทุน 

2. เกี่ยวกับสถาบัน ไดแก 
2.1 แบบแผนและสมัยนิยม 
2.2 โครงสรางและหนาที่ 
2.3 ความรับผิดชอบ 

3. เกี่ยวกับชุมชน  ไดแก 
3.1 การเกาะกลุม ความเหนียวแนนของกลุม ความสามัคคี 
3.2 ความสะอาด สุขภาพอนามัย 
3.3 การจัดสภาพที่กอใหเกิดการเรียนรูอ่ืนๆ 
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สวนตัวชี้วัดขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(Unesco) ในเรื่องนี้ แบงออกเปน 7 ดาน คือ (Bhola,1979:37-59) 

1. ตัวบงชี้พื้นฐาน ไดแก 
1.1 อัตราสวนของผูเขาเรียน ผูสําเร็จ การคงอยูของผูรูหนังสือฯลฯ 

2. ตัวบงชี้การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ไดแก 
2.1 การเพิ่มผลผลิตตอหัว 
2.2 คุณภาพการผลิต 
2.3 รายไดที่เพิ่มขึ้น 
2.4 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติดานเศรษฐกิจและสังคม 

3. ทัศนคติตอการศึกษา ไดแก 
3.1 อัตราสงของเด็กในวัยเรียนกับผูที่เขาโรงเรียนจริง 
3.2 อัตราสวนของเด็กที่ออกกลางคันกับผูที่จบการศึกษาแตละระดับ 

4. สมรรถภาพในวิชาชีพ ไดแก 
4.1 การยอมรับนวัตกรรมใหมๆ 
4.2 ระดับของการรับรูและวิธีการที่ไดรับจากโครงการ 
4.3 การเพิ่มจํานวนของความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง 

5. ความสัมพันธตอวิธีการของสื่อมวลชน ไดแก 
5.1 การเปนเจาของวิทยุและโทรทัศน 
5.2 ความเขาใจในรายการทางดานการศึกษา 

6. สุขภาพอนามัยและสวัสดิภาพ ไดแก 
6.1 การคงอยูและแสวงหาความรูดานสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยรอบๆ ที่อยูอาศัย 
6.2 การคงอยูและแสวงหาความรูดานสุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภัยในที่ทํางาน 
7. การวิเคราะหคาใชจายในการลงทุน ไดแก 

7.1 คาใชจายตอหัวในการลงทุนของโครงการ 
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จากการที่ไดศึกษาเกณฑและตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของ
โครงการ สรุปไดวาเกณฑและตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นเปนมาตรฐานนั้น จะไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพ
ของโครงการเวลา สถานที่และชนิดของกลุมเปาหมายแตละระดับ ส่ิงที่กําหนดหรือคาดหวังไว 
อาจจะตองเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมดังกลาว ดังนั้น การประเมินผลกระทบของโครงการ
สามารถกระทําได โดยอาศัยเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่มีอยูแลว กําหนดตัวแปรและ
เกณฑเพื่อใชเปนเครื่องชี้วัด โดยอาศัยผลการศึกษาที่มีอยูจากเอกสารและรายงานและความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญกับผูรับผิดชอบโครงการเพิ่มเติม สวนวิธีการวัด สามารถใชการทดสอบ การสัมภาษณ 
และการสังเกตเพิ่มเติมดวย 

4. การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
เมื่อการใชหลักสูตรแมบทครบกระบวนการเรียบรอยแลว มีความจําเปนที่

จะตองประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร รวมทั้งการมี
ทรัพยากรจํากัดจะไดบริหารและจัดการทรัพยากรในการใชหลักสูตรใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผล
การประเมินจะเปนขอมูลสําหรับการของงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาตอไปใหมีความพอเพียงเพื่อ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 

การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ สวนใหญจะทําการประเมินดานสภาวะ
แวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) 
ของหลักสูตร เปนการประเมินองคประกอบดานตางๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ เอกสารหลักสูตร 
วัสดุหลักสูตร ไดแก เอกสาร ตํารา คูมือครู หนังสือเรียน แบบฝกหัด บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใช
หลักสูตร ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญ สภาพการใชหลักสูตร ดานการ
บริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศกํากับดูแล การประเมินผลการเรียนการสอน 
รวมทั้งสภาพแวดลอมที่จําเปน ซ่ึงจะเปนตัวบงชี้คุณภาพของผลผลิต   
 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษานั้น มีหลาย
คนที่สนใจไดศึกษาไวโดยเฉพาะหลักสูตร พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2533) และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เร่ิมใชมาตั้งแตพุทธศักราช 2542 นั้น ยังไมพบวามีการประเมินแต
ละหลักสูตรหรือชวงชั้นใดๆในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินหลักสูตร ตอไปนี้ 
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กัมพล ธิติกร (2542:98) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการใชหลักสูตรคณิตศาสตร
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง สรุปผลการศึกษาจากสภาพ
ปญหาและความตองการ ไวดังนี้ 

ครูผูสอนมีคาบสอนและงานพิเศษมาก ครูผูสอนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ขาดทักษะในการใชคําถามกระตุน
ใหนักเรียนเกิดความเราใจและสนใจที่จะเรียน ขาดทักษะในการใชเทคนิควิธีการสอน มีส่ือการ
สอนไมเพียงพอและยังขาดเทคนิคและทักษะในการใชส่ือ ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความตองการที่จะ
เขารับการอบรม ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรและตองการเอกสารความรูตางๆ ที่นํามา
เพิ่มพูนความรูของตนเอง 

พัลลภ พัวพันธุ (2537:99-103) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชเอกสารหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสุรินทรสรุปผลการศึกษาจากสภาพปญหา 
2 ดาน ดังนี้  

1. การใชเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
2. ปญหาและความตองการในการใชเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบ

หลักสูตร พบวากลุมตัวอยางครูผูสอนทุกกลุมประสบการณและทุกหมวดวิชา สวนใหญประสบ
ปญหาเอกสารมีนอยไมเพียงพอกับความตองการใช เอกสารที่สวนมากไมมีปญหาในการใช คือ  
แผนการสอนและหนังสือเรียน กลุมตัวอยางครูตองการ คูมือครู คูมือการสอน เพิ่มเติมมากเปน
อันดับหนึ่ง โดยประสงคใหโรงเรียนจัดเอกสารทุกรายการไวในหองหมวดวิชา ถาจะนําออกตองขอยืม 
นอกจากนั้น กลุมตัวอยางครูผูสอนทุกกลุมประสบการณ รวมทั้งในหมวดคณิตศาสตร ศิลปศึกษา
และการงานและอาชีพ ตองการใหจัดบริการเอกสารใหมีปริมาณมากเปนอันดับหนึ่ง สวนหมวด
วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตองการกิจกรรมนิเทศการใชเอกสาร หมวดวิชาสังคม
ศึกษา ตองการกิจกรรมเผยแพรเอกสารใหมอยางทั่วถึง และหมวดวิชาพลานามัย ตองการกิจกรรม
ประชุม อบรม และชี้แจงการใชเอกสาร 

สุมล สุมังเกษตร (2536:160-164) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชหลักสูตรประถมศึกษาฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ในจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงสรุปผลการศึกษาจากสภาพปญหาและความ
ตองการ ไวดังนี้ 

การใชหลักสูตร ผูบริหารสวนใหญมีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชประกอบในการ
วางแผนดานวิชาการ แตการจัดเก็บขอมูลยังขาดขอมูลบางสวน บุคลากรหลายฝายมีสวนรวมในการ
วางแผนแตครูที่รวมในการวางแผนยังขาดความรู ความเขาใจ การจัดครูเขาสอนพิจารณาตามความรู
ความสามารถ แตยังขาดครูที่มีความถนัดในการสอนที่ตองการใชความสามารถเฉพาะ มีการบริการ
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หลักสูตร ครูผูสอนใชเอกสารประกอบหลักสูตรที่หลากหลายในการจัดทําแผนการสอน องคประกอบ
ของแผนการสอนที่สําคัญไดแก หัวขอเรื่องยอยๆ คาบเวลา จุดประสงคการเรียนรูเนื้อหา กิจกรรม 
ส่ือการสอน การวัดประเมินผล มีการสอดแทรกกระบวนการลงในแผนการสอนในชวงของการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาในการจัดทําแผนการสอน คือ ครูใชเวลามากเกินไปและ
ยังขาดความรูความเขาใจในการเขียนแผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ การสอนสวนใหญยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง เทคนิควิธีสอนที่ครูสวนใหญใชคือ การสาธิตและการปฏิบัติจริง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนประสบปญหาที่นักเรียนมีพื้นฐานแตกตางกันมาก ทําใหยากตอการจัด
กิจกรรม ครูใชส่ือการสอนเปนประจํา แตสื่อการสอนมีไมเพียงพอ ครูขาดความรูและทักษะในการ
ผลิตสื่อ การวัดและประเมินผลใชหารสอน ตรวจผลงานและการสังเกตพฤติกรรมเปนหลัก ผลของ
การวัดและประเมินผลสวนมากนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและสอนซอมเสริม 

เอ่ียม มังคลาด (2537:179-184) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา สรุปผลการศึกษาจากสภาพปญหาและความตองการ ไว
ดังนี้  

ดานการบริหารและบริการหลักสูตร ผูบริหารสวนใหญมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพื่อ
ใชประโยชนในการนําหลักสูตรไปใช มีการเตรียมบุคลากรโดยการประชุมชี้แจงและสงครูไป
อบรมการจัดครูเขาสอนพิจารณาโดยเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณในการสอน มีส่ือวัสดุอุปกรณ
และเอกสารหลักสูตรไวบริการโดยจัดไวเปนหองเอกเทศ สําหรับปญหาดานการบริหารและบริการ
หลักสูตร สวนใหญประสบปญหาดังนี้ คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนและไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรลาชา การจัดครูเขาสอนไมตรงตามวุฒิ จํานวนครูและวัสดุการสอนประกอบหลักสูตรมีไม
เพียงพอ และขาดสถานที่สําหรับจัดบริการแหลงวิทยาการ 

แนวทางในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ผูบริหารและครูผูสอนตองมีการศึกษาวิเคราะห
สถานการณปจจุบัน ปญหา ความตองการและทรัพยากรของโรงเรียน การวางแผนกําหนดแนวทาง
และการจัดทําโครงการ การดําเนินการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และประเมินแผนงาน โครงการ
ใหเปนระบบตลอดปการศึกษา 

มานพ  ภัคเนียรนาท (2535: 108) ทําการวิจัยเรื่องความพรอมของโรงเรียนประถมศึกษา
ในการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย กลาววา
โรงเรียนขนาดใหญมีการเตรียมความพรอมในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ การประชาสัมพันธหลักสูตร 
และการประสานงานกับหนวยงานภายนอก สวนนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปนเพราะวาผูเรียนนั้น
ไดรับผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเหมือนกันเนื่องจากแนวการจัดการศึกษานั้นได
มุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ 

ธวัชชัย  เรวรรณ (2541:54) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการบริหารหลักสูตร พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ขอเสนอแนะเพิ่มเติมพบวา ผูบริหารและครูผูสอน ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การวัดผลประเมินผล ความพรอมในการหาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ ส่ือที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอน และผูบริหารควรมีการวางแผนกับครู คณะกรรมการโรงเรียน ทุกฝายมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการแกปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

บันลือ พฤกษะวัน (2531:152) ไดทําการวิจัยเร่ืองหลักสูตรกับบูรณาการทางการเรียน
การสอน กลาววาผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําและมีบทบาททางวิชาการ ควรทําความเขาใจใน
หลักสูตรใหม พยายามเขารับการอบรมสังเกตการณ การเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารและนิเทศการสอน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาผูศึกษาจะศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร
คาใชจายในการบริหารจัดการ ผลกระทบจากการบริหารจัดการหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร
ทั้งระบบจะพบปญหาในทุกดาน เชน กัมพล ธิติกร (2542:98) พบวาครูผูสอนมีคาบสอนและงาน
พิเศษมาก ครูผูสอนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลางขาดทักษะในการใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิดความเราใจและสนใจที่จะ
เรียน ขาดทักษะในการใชเทคนิควิธีการสอน มีส่ือการสอนไมเพียงพอและยังขาดเทคนิคและทักษะ
ในการใชสื่อ พัลลภ พัวพันธุ (2537:99-103) พบปญหาการใชเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรปญหาและความตองการในการใชเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรและ 
เอี่ยม มังคลาด (2537:179-180,184) พบวาผูบริหารสวนใหญมีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใช
ประโยชนในการนําหลักสูตรไปใช มีการเตรียมบุคลากรโดยการประชุมชี้แจงและสงครูไปอบรม
การจัดครูเขาสอนพิจารณาโดยเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณในการสอน มีส่ือวัสดุอุปกรณและ
เอกสารหลักสูตรไวบริการโดยจัดไวเปนหองเอกเทศ สําหรับปญหาดานการบริหารและบริการ
หลักสูตร สวนใหญประสบปญหาดังนี้ คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนและไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรลาชา การจัดครูเขาสอนไมตรงตามวุฒิ จํานวนครูและวัสดุการสอนประกอบหลักสูตรมีไม
เพียงพอและขาดสถานที่สําหรับจัดบริการแหลงวิทยาการ มานพ ภัคเนียรนาท (2535:108) กลาววา 
โรงเรียนขนาดใหญมีการเตรียมความพรอมในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ การประชาสัมพันธหลักสูตร 
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และการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ธวัชชัย  เรวรรณ (2541:54) พบวา ผูบริหารและครูผูสอน 
ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวัดผลประเมินผล ความพรอมในการหาหนังสือ วัสดุ 
อุปกรณ สื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารควรมีการวางแผนกับครู คณะกรรมการ
โรงเรียน ทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการแกปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บันลือ พฤกษะวัน (2531:152) กลาววาผูบริหารโรงเรียนใน
ฐานะผูนําและมีบทบาททางวิชาการ ควรทําความเขาใจในหลักสูตรใหม พยายามเขารับการอบรม
สังเกตการณ การเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและนิเทศการสอน จากงานวิจัย
ดังกลาวเปนการวิจัย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
สําหรับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษานั้น ผูศึกษายังไมพบงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ 
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