
 
บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
                  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดนํามาสรางกรอบความคิดการวิจัย  
ในประเด็นดังตอไปนี้ 
                  1.  หลักสูตรแกนกลาง 
                  2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
                             2.1 ความหมายของหลกัสูตร 
                             2.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
                             2.3 องคประกอบของหลักสูตร 
                             2.4 ประเภทของหลักสูตร 
      3.  บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                  4.  กระบวนการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา 
                  5.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                  6.  การบริหารและการนําหลักสูตรไปใช 
                  7.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
                  8.   กรอบความคดิการวจิัย 
 
1.  หลักสูตรแกนกลาง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544:3) ไดใหความหมายของหลักสูตรแกนกลางวา หลักสูตรแกนกลาง 
หมายถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนหลักสูตรแมบท 
เปนหลักสูตรหลัก ที่จะนําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงไดประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางที่ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาจําเปนตองรู และเขาใจเปนอยางดี โดยกําหนดหลักการ จุดหมายและโครงสรางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 
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1. หลักการ  เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ของประเทศ  จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวคือ  

1.1 เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 

1.2 เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

1.4 เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
1.5 เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
2. จุดมุงหมาย  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณ 

เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
จึงกําหนดจุดหมาย  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

2.1 เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2.2 มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
2.3 มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนา

ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

2.4 มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ทักษะ
การคิด การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 

2.5 รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
2.6 มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
2.7 เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  ยดึมัน่

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
2.8 มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2.9 รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
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3. โครงสราง  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา       
จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ 

3.1  ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของ
ผูเรียนไดดังนี้ 
                            ชวงชั้นที่  1 ช้ันประถมศึกษาปที่  1 - 3 
                            ชวงชั้นที่  2 ช้ันประถมศึกษาปที่  4 - 6 
                            ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่     1 - 3 
                            ชวงชั้นที่  4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่     4 - 6 

3.2  สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยองค
ความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน  
เปน  8  กลุมสาระ ดังนี้  สาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนตองเรียนรู  โดยอาจจัดเปน  2  กลุมคือ 
กลุมแรก  ประกอบดวย ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐาน
ความคิด  และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่ 2 ประกอบดวยสุขศึกษาและ
พลศึกษา  ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุก
ชวงชั้น  สวนภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะ
สวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดให
สอดคลองและสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

3.3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  

การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวย
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ตนเองตามความถนัด  และความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม   จริยธรรม  

ระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบ
และมีวิธีการที่เหมาะสม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคลสามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน 

เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพ 
ที่ดี ซ่ึงครูทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสู
โลกอาชีพและการมีงานทํา 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง
อยางครบวงจร  ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  

โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจ   ชุมนุมวิชาการ  

กิจกรรมรักการอาน  กิจกรรมสาธารณประโยชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน 
เปนตน 

3.4  มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุมเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรู
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลักษณะที ่2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรู เมื่อผูเรียน
เรียนจบแตละชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 

มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐาน
การเรียนรูที่จําเปน สําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อ
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้น
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 12 

3.5  เวลาเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 

ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1–3 มีเวลาเรยีนประมาณปละ 800-1000 ช่ัวโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ช่ัวโมง 

ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4–6 มีเวลาเรยีนประมาณปละ 800-1000 ช่ัวโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ช่ัวโมง  

ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–3 มีเวลาเรยีนประมาณปละ 1000-1200 ช่ัวโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 5 – 6 ช่ัวโมง 

ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4–6 มีเวลาเรียนไมนอยกวา 1200 ช่ัวโมงโดย
เฉล่ียวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง      
 
2.  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยู คือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521          
(ฉบับปรับปรุง  2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)  และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง 2533) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยกรมวิชาการไดติดตามและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา 
หลักสูตรที่ใชอยูปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทย
กาวไปสูสังคมความรูทันการณในเรื่องสําคัญ ดังตอไปนี้  

1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง ไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริง 
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทย เปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดี
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค  

3. การนําหลักสูตรไปใช ยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรู
ใหคนไทยมีทักษะในการจัดการ และทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคม และ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การเรียนรูภาษาตางประเทศ ยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียน ใชภาษาตางประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยู
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 
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ฉะนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงเปนกลไกสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง
ของการปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
หลักสูตรฉบับนี้มุงสรางปญญาและพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน ใหสามารถคิดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรค และมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดระดับสูง (High thinking level) มีพัฒนา  
การทางอารมณโดยการปลูกฝงใหเห็นคุณคาของตนเองเขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถ
แกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตอง เหมาะสม คิดแบบองครวมและคิดสรางสรรคสังคม
และโลก 

องคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  หลักสูตรปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงเพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 27 ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรไวดังนี้ 

มาตรา 27  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ในวรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาในทองถ่ิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นยัง
กําหนดสาระสําคัญอีก เชน 

1. หลักสูตรจะตองมีลักษณะหลากหลาย  เพื่อใหเหมาะกับวัยและศักยภาพสาระ
หลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู  ความคิด  
ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม 

2. ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกร สถาบันในสังคม  รวมทั้ง
สถานประกอบการ จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม 
แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ  มาพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการประกอบกับใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ในเรื่อง
ของการพัฒนาระหวางชุมชน 

3. ใหสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน 

ในการดําเนินการดังกลาวขางตน โรงเรียนโดยเฉพาะผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
ตลอดทั้งผูปกครองนักเรียน จําเปนตองมีความรู มีความเขาใจ ใน 2 เรื่อง คือ 

1.   หลักสูตรแกนกลาง 
2.   การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
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2.1  ความหมายของหลักสูตร 
ความหมายของคําวา “หลักสูตร” มาจากคําภาษาลาตินวา “Racecourses” แตเมื่อนํามาใช 

ในทางการศึกษา คําวา “หลักสูตร” มีความหมายไดหลายอยาง แตเดิมมีความหมายวา เปนรายการ
กระบวนวิชา ตอมาคํานี้ไดขยายความออกไปมากขึ้น นักพัฒนาหลักสูตรไดอธิบายความหมายของ
หลักสูตรไดหลากหลายดังตอไปนี้ 

เสริมศรี  ไชยศร  (2528:1)  ไดให ความหมายของหลักสูตรไววา เปนแผนการเรียนรู
ซ่ึงประกอบไปดวยเปาหมายของการเรียนรูและจุดประสงคของการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจงเปาหมาย
และจุดประสงคเหลานี้ จะเปนเครื่องชี้แนวทางในการเลือกจัดเนื้อหาและจะบงถึงวิธีการเรียนการสอน 
รวมถึงการประเมินผลดวย 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2525:155)  ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ
ทั้งหลายท่ีโรงเรียนจัดใหนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู มีทักษะเกิด
ความคิดและทัศนคติที่ดี อันจําเปนตอการดํารงชีวิต 

ดุษฏี  พงศศาสตร  (2533:137)  ไดใหคํานิยามของหลักสูตรวา หลักสูตร หมายถงึ แผนการ
เรียนการสอนอันเปนสวนรวมของประเทศซึ่งสงความมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 
หลักสูตรประกอบไปดวย จุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาของ
รายวิชา ส่ือการเรียน วิธีสอน และการประเมินผล 

สนอง  ศิริกุลวัฒนา และรุจิย  พุทธศร  (2540:115) ไดใหความหมายของหลักสูตรไว
วา หมายถึงประสบการณทุกอยางทั้งในและนอกหองเรียนที่โรงเรียนตั้งใจจัดใหแกนักเรียน เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา ซ่ึงเรียกวา การเรียนรู หลักสูตรจึงหมายความ
รวมไปถึง กิจกรรมทุกอยางที่โรงเรียนจัดขึ้น ไมวาสถานที่หรือเวลาใดก็ตาม เพื่อนักเรียน ดังนั้น 
หลักสูตรจึงหมายความรวมไปถึง ส่ิงที่ตอไปนี้พรอมกัน คือ 

1. เอกสารหลักสูตร ไดแก หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการสอน 
คูมือครู แบบเรียน แบบฝกหัด ฯลฯ เปนตน 

2. กระบวนการสอนของครู ซ่ึงจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูของเด็กควบคู
ไปดวยเสมอ ถากระบวนการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพ 

3. กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่จัดใหกับนักเรียน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตั้งเอาไว 

พนัส  หันนาคินทร (2524:175) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตร หมายถึง 
ประสบการณทั้งมวลที่นักเรียนจะพึงไดรับภายใตการนําของครูหรือโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อมุงหวังที่จะ
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ใหเกิดความเจริญงอกงามในดานตางๆ แกนักเรียน กลาวคือ ทั้งดานรางกาย ทางอารมณ และทาง
สังคม 

บุญชม  ศรีสะอาด (2546:7) ใหความหมายของ คําวา หลักสูตร (Curriculum) มีความหมาย 
ไดหลายอยาง เมื่อศึกษาความหมายของหลักสูตรตามนิยามที่มีผูใหไวสามารถจัดเปนกลุมใหญๆ  
ได 3 กลุมคือ กลุมที่มองหลักสูตรวาเปนสิ่งคาดหวัง (Intended)  กลุมที่มองหลักสูตรวาเปนส่ิงที่
เกิดขึ้นจริง (Actualized) และกลุมที่มองหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 2  กลุมที่กลาวมา กลุมที่มองหลักสูตร
วาเปนสิ่งที่คาดหวัง ไดแกกลุมที่ใหความหมายวา หลักสูตรคือ วิชาและเนื้อหาวิชา หลักสูตรเปน
โปรแกรมการศึกษา หลักสูตรเปนเอกสารและที่หมายถึงหลักสูตรแมบท สวนกลุมที่มองหลักสูตร
วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไดแกกลุมที่ใหความหมายวา หลักสูตร คือประสบการณ  

สงัด  อุทรานันท (2530:564)  กลาววา หลักสูตร สําหรับในสวนของนักวิชาการหลักสูตร
นั้นจะพิจารณาแบงหลักสูตรออกเปน 3 หลักสูตรดวยกนั คือ 

1. หลักสูตรในฐานะเอกสารที่ระบุขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนอันประกอบดวยความเปนมาและเหตุผลหรือความจําเปนของหลักสูตรนั้นจุดประสงค 
เนื้อหาสาระ ขอเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางในการวัดและประเมินผล 
การเรียนการสอน บางหลักสูตรมีเอกสารประกอบ เชนคําชี้แจงในการใชหลักสูตร คูมือครู แผนการสอน 
เปนตน 

2. หลักสูตรฐานะระบบการทํางานหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดที่ เกี่ยวของกับ
หลักสูตร ซ่ึงไดแกการจัดบุคลากรเพื่อทํางานเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการใชหลักสูตร และกระบวนการประเมินผลการใชหลักสูตร ระบบการทํางานเกี่ยวกับ
หลักสูตร พอจะจําแนกออกไดเปน 3 สวน คือการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชและการ
ประเมินผลหลักสูตร 

3. หลักสูตรในฐานะศาสตรสาขาหนึ่งหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
แนวความคิด ตลอดจนถึงการประยุกตหลักการ และทฤษฎไีปใชในการทํางานเกี่ยวกับหลักสูตร คือ 
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เปนรากฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

อําภา  บุญชวย  (2537:17)  ไดสรุปความหมายของหลักสูตรวา มี 2 ลักษณะคือ  ใน
ความหมายที่กวางจะรวมหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอนเขาดวยกัน  สวนในความหมายที่ 
แคบกวา มองหลักสูตรเปนเพียงโครงการ  แผนประสบการณ แนวทางในการปฏิบัติใหเกิดขึ้นกอนสอน  
เปนความหมายที่แยกตัวหลักสูตรออกจากการสอน  อยางไรก็ตามในตัวหลักสูตรหรือแผน
ประสบการณนี้ก็ประกอบไปดวย วัตถุประสงค  เนื้อหาวิชา  วิธีการเรียนการสอนและประเมินผล
เพียงแตวายังไมไดนําไปใชดวยเทานั้น 
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จากความหมายดังกลาวขางตนทั้งหมดนั้น  สรุปไดวา หลักสูตรคือขอกําหนด แผนการ
เรียนการสอนเพื่อนําไปสูเปาหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติหลักสูตรจะประกอบไปดวย จุดมุงหมาย  
หลักการ  โครงสราง  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระของรายวิชา  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
ส่ือการเรียนการสอน  วิธีสอนและการวัดผลประเมินผล 

2.2 ความสําคญัของหลักสูตร 
กรมวิชาการ  (2539:17–18)  ไดเนนย้ําเกี่ยวกับหลักสูตรกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน

นั้นนับวาเปนเรื่องสําคัญมากเพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจที่สําคัญของการจัดการศึกษาดวย
เหตุผลที่เกี่ยวของดังตอไปนี้   

1. หลักสูตร เปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพประเทศชาติจะเจริญ
ไดจะตองอาศัยประชาชนที่มีคุณภาพ 

2. หลักสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา เพราะหลักสูตรจะ
บอกใหทราบวา การจัดการศึกษานั้นมุงหวังใหบรรลุวัตถุประสงคอะไรบาง จะตองจัดเนื้อหาสาระ
และประสบการณอยางไร จะใชอะไรเปนเครื่องแสดงวาไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลว 

3. ในระดับโรงเรียน หลักสูตรจะเปนแนวปฏิบัติแกครู เพราะหลักสูตรจะบอก
ใหครูรูวาจะสอนใหผูเรียน เรียนอะไรบาง จะใหเกิดพฤติกรรมอะไร และถาจะสอนใหรูและเกิด
ประสบการณอยางนั้น ครูจะตองจัดกิจกรรมประสบการณอะไรใหแกผูเรียนบาง 

4. หลักสูตรเปนมาตรฐานของการศึกษา มาตรฐานในประการแรกนั้น หมายความ
วาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจะตองสอนใหถึงมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไว คือ สอนใหครบ
และจบหลักสูตรนั่นเอง ในประการที่สองหลักสูตรจะเปนมาตรฐานใหทุกสถาบันจัดขึ้นดวย
วัตถุประสงคอยางเดียวกัน ใหเปนระเบียบแบบแผนที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ในการดําเนินการเรียน
การสอน                  

อําภา  บุญชวย  (2537:17)  ไดสรุปความสําคัญของหลักสูตรไวดังตอไปนี้ 
1. เปนเอกสารของทางราชการ หรือ เปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่ทํา

หนาที่เกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติ ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ดังนั้น หลักสูตร  
จึงเปรียบเสมือน “คําส่ัง” หรือขอบังคับทางราชการชนิดหนึ่งนั่นเอง 

2. เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน 
การศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการที่จะจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณทางการศึกษาของรัฐบาลใหแกโรงเรียน 

3. เปนแผนการดําเนินงาน ของนักบริหารการศึกษาที่จะตองอํานวยการ ควบคุม 
ดูแลและติดตาม ประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
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รุจิร  ภูสาระ  (2546:5)  กลาววา “สําหรับการศึกษาแลว หลักสูตรเปนสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุด” 
เหตุผลที่กลาวเชนนี้ก็เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรเปนสิ่งที่ซับซอน ไมคงที่ องคประกอบสําคัญที่
ทําใหการพัฒนาหลักสูตรมีความยุงยาก คือ สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นมักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
และตลอดเวลา  หลักสูตรจึงตองกําหนดใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน 
มุมกวาง การเปลี่ยนแปลงในชุมชนในโรงเรียนและในตัวนักเรียนดวย ทําใหการพัฒนาหลักสูตร
เปนเรื่องยาก คลายกับคนขับรถไมเปน แตตองขับรถไปทามกลางการจราจรที่คับคั่ง 

สุนีย  ภูพันธ  (2546:16-17)  ใหความสําคัญของหลักสูตรวา  หลักสูตรเปนองคประกอบ
อันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาประเภทใดและระดับใด  ก็ดี จะขาดหลักสูตร
เสียมิไดเพราะ หลักสูตรจะเปนโครงรางกําหนดไววา จะใหเด็กไดรับประสบการณอะไรบางจึงจะ
เปนประโยชนตอเด็กและสังคม หลักสูตรเปนแนวทางที่จะสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน 
นอกจากนี้หลักสูตรยังเปนเครื่องชี้ใหเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตวาจะเปนอยางไรอีกดวย 

ในการจัดการศึกษาที่จะบรรลุเปาหมายไดนั้น ตองอาศัยหลักสูตรเปนเครื่องมือนําไปสู
การบรรลุเปาหมายดังกลาว ถาปราศจากหลักสูตรเสียแลว การจัดการศึกษาจะไมมีวันสําเร็จลุลวง
ไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาที่กําหนดไวไดเลย  หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเปนหัวใจที่สําคัญ 
พอสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 

1. หลักสูตรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ 
2. หลักสูตรเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
3. หลักสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา 
4. ในระดับโรงเรียน หลักสูตร จะใหแนวปฏิบัติแกครู 
5. หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของ

เด็กตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
6. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวา ผูเรียนและ

สังคมควรจะไดรับส่ิงใดบางที่จะเปนประโยชนแกเด็กโดยตรง 
7. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา เนื้อหาวิชาอะไรบางที่จะชวยใหเด็กมีชีวิตอยู

ในสังคมอยางราบรื่น เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม 
8. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา วิธีการดําเนินชีวิตของเด็กใหเปนไปดวย

ความราบรื่นและผาสุกเปนอยางไร 
8.1 หลักสูตร ยอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาจะเปนอยางไร 
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8.2 หลักสูตร ยอมกําหนดแนวทาง ความรู ความสามารถ ความประพฤติ 
ทักษะและเจตคติของผูเรียนในอันที่จะอยูรวมกับสังคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน
และชาติบานเมือง 

2.3  องคประกอบของหลักสูตร 
บุญชม  ศรีสะอาด  (2546:11)  ไดจําแนกองคประกอบของหลักสูตรพื้นฐาน  ออกเปน  4  

องคประกอบดวยกันคือ 
1.   จุดประสงค 
2.   สาระความรูประสบการณ 
3.   กระบวนการเรียนการสอน 
4.   การประเมนิผล 

ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน จะตองดําเนินการพัฒนาในองคประกอบพื้นฐาน 
ทั้ง  4  ตามลําดับ กลาวคือ จะเริ่มตนที่การกําหนดจุดประสงคหรือความมุงหมาย ซ่ึงจะเปนตัวกําหนด
ทิศทางและขอบเขตในการใหการศึกษา เปนความคาดหวังที่ตองการใหผูเรียนมีหรือปฏิบัติได 
จากนั้นก็ทําการพิจารณาวา การที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมและในระดับใด 
จะตองปรับปรุงแกไขอยางไร 

สุนีย  ภูพันธ  (2546:18)  กลาววา  การจําแนกองคประกอบของหลักสูตรอาจจะแตกตาง
กันบางในรายละเอียด แตในหลักใหญมีประเด็นหรือองคประกอบที่สําคัญเหมือนกันอยางครบถวน 
ซ่ึงจะชวยใหผูใชหลักสูตร สามารถนําหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีองคประกอบที่
สําคัญคือ   

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร  (Curriculum Aims)  หมายถึง  ความตั้งใจหรือความ
คาดหวัง ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว ผูที่จะผานหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสําคัญ
เพราะเปนตัวกําหนดทิศทางและขอบเขตในการใหการศึกษาแกเด็ก ชวยในการเลือกเนื้อหา และ
กิจกรรมตลอดจนใชเปนมาตรการอยางหนึ่งในการประเมินผล 

2. เนื้อหา (Content) เมื่อกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรแลวกิจกรรมขั้นตอไป
คือ การเลือกเนื้อหา ประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่คาดวาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูจุดมุงหมาย 
ที่กําหนดไว โดยดําเนินการตั้งแตการเลือกเนื้อหาและประสบการณ การเรียงลําดับเนื้อหาสาระ 
พรอมทั้งการกําหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม               

3. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) เปนการนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การจัดทําวัสดุหลักสูตร ไดแก คูมือครู เอกสาร
หลักสูตร  แผนการสอน  และแบบเรียน เปนตน 
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4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) การประเมินผลหลักสูตร คือ การหา
คําตอบวาหลักสูตรสําฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายหรือไม มากนอยเพียงใด และอะไร
เปนสาเหตุ การประเมินผลหลักสูตรเปนงานใหญและมีขอบเขตกวางขวาง ผูประเมินจําเปนตอง
วางโครงการประเมินผลไวลวงหนา   

2.4  ประเภทของหลักสูตร 
อุดม  เชยกวีงศ  (2545:2-4)  ไดจําแนกประเภทของหลักสูตร  ไดดังนี ้

1. หลักสูตรแบบกิจกรรม (Activity Curriculum) การจัดหลักสูตรแบบนี้ยึด
หลักการวา การเรียนรูเกิดจากกิจกรรมและประสบการณ  ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได การเรียนการสอนจะเนนที่กิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติ ทําใหผูเรียนไดเรียนรู ไดลง
มือทํา ในสิ่งที่ตนถนัด มีความสนใจ และเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

2. หลักสูตรที่จัดแยกเปนรายวิชา (Separated Subject-Matter Curriculum) เปน
หลักสูตรที่นิยมใชกันมานานตั้งแตยุคแรกๆ  ที่มีการจัดตั้งโรงเรียน นักการศึกษาเห็นวา วิชาตางๆ 
เปนสิ่งจําเปน จึงจัดใหนักเรียนไดเรียน ประกอบดวย การอาน คัด เขียน แตงเรื่อง เลข วิทยาศาสตร 
และการรักษาตัว ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การฝมือ และอ่ืนๆ การเรียนการสอนในสมัยกอนใชวิธี
ทองจํา เพราะมีความเชื่อวา การเรียนรูเปนเรื่องของสมอง คนฉลาดเทานั้นจึงจะจําเรื่องราวได
แมนยํา 

3. หลักสูตรแบบหมวดวิชา (Fusion or Broad Field Curriculum) เนื่องจากปจจัย 
มีความรูเนื้อหาวิชาใหมๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงวิชาตางๆ เหลานี้เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต และสามารถ
นํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เด็กตองรูตองเรียน จึงนําวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของมารวบลําดับขั้น
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

4. หลักสูตรแบบสหสัมพันธ (Correlated Curriculum) เปนหลักสูตรที่นําวิชาที่
เกี่ยวของกันมารวมกันเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และจะชวยใหการเรียนไดผลดี 
หลักสูตรประเภทนี้ สรางจากความเชื่อวา คนเราจะจําไดตองสรางความสัมพันธในการจํา สราง
ความหมายของสิ่งที่จํา ในการเรียนการสอน เนนหนักการทองจํา 

5. หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integration or Core Curriculum) เปนการนําวิชา
ตางๆ มาผสมผสานกันหรืออาจเรียกวาหลักสูตรที่มีเนื้อหากลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน การจัด
หลักสูตรแบบนี้ไมคํานึงถึงเนื้อหาวิชาแตคํานึงถึงชีวิตหรือการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับชีวิตจริงที่
ไมไดแยกรายวิชา 
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บุญชม  ศรีสะอาด  (2546:49) กลาววา หลักสูตรทั้งหลายจะมีรูปแบบแตกตางกันไป 
ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของความคิด ปรัชญา และทฤษฎีทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อาจจําแนก
รูปแบบของหลักสูตรออกไดเปน 9 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  หลักสูตรรายวิชา 
2.  หลักสูตรสหสัมพันธ 
3.  หลักสูตรผสมผสาน 
4.  หลักสูตรหมวดวิชา 
5.  หลักสูตรวชิาแกน 
6.  หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ 
7.  หลักสูตรที่เนนสมรรถฐาน 
8.  หลักสูตรที่เนนกจิกรรมและปญหาทางสังคม 
9.  หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล โดยแยกเปน 

9.1  หลักสูตรมนุษยนิยม 
9.2  หลักสูตรประสบการณ 

 
3.   บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3.1  แนวคดิเก่ียวกับบทบาท 
ทุกตําแหนงในองคกรจะถูกสมาชิกคาดหวังในระดับหนึ่งวา  พฤติกรรมของผูที่อยู

ในตําแหนงนั้นควรจะทําอยางไร  มีพฤติกรรมอยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาบทบาทของแตละคน
ในตําแหนงหนึ่งๆ ควรจะเปนเชนใด 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (อางถึงใน  อนงค  ตันวัฒนานันท, 2545:9)  กลาวถึงการแสดง
บทบาทตามตําแหนงวา  การแสดงบทบาทตามตําแหนงที่บุคคลครองอยูนั้น  ถือวาเปนบทบาทจริง 

(Actual Role)  ซ่ึงยึดถือตามนัยสิทธิและหนาที่ของตําแหนง  และสอดคลองกับคานิยมและปทัสถาน  

(Value and Norms)  ของสังคม  การแสดงบทบาทตามตําแหนงยอมมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับ
บุคคลในสังคม บุคคลที่เกี่ยวของยอมมีความมุงหวังหรือมีความคาดหวังในบทบาทที่ผูสวมตําแหนง 
จะแสดง  ซ่ึงเรียกวาบทบาทที่มุงหวัง (Expectation Role)  

ฑิตยา  สุวรรณะชฎ  (2517:169) ไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะตําแหนงและบทบาท 

ดังนี้  
1. มีฐานะตําแหนงอยูจริงในทกุสังคมและมอียูกอนที่คนจะเขาไปครอง 
2. มีบทบาทที่ควรจะเปน ประจาํอยูในแตละตาํแหนง 
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3. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณใีนสังคมนั้นๆ เปนสวนหนึ่งที่สําคัญใน
การกําหนดตําแหนงและบทบาทที่ควรจะเปน 

4. การที่คนเราจะทราบถึงฐานะตําแหนง และบทบาทนั้น ไดมาจากสังคม
ประกิต  (Socialization)  ในสังคมนั้นๆ 

5. บทบาทที่ควรจะเปนนั้น ไมแนนอนเสมอไปวาจะเหมือนกับพฤติกรรมจริงๆ 
ของคนที่ครองตําแหนงนั้น เพราะพฤติกรรมจริงนั้นเปนผลของปฏิกิริยาของคนที่ครองตําแหนงที่มี
บทบาทที่ควรจะเปนบุคลิกของตนเองและบุคลิกภาพของผูอ่ืนที่เขามารวมกันในพฤติกรรมและ
เครื่องกระตุนที่มีอยูในเวลาและสถานที่ที่เกิดการติดตอทางสังคม 

จักรพงษ  ทับขวา  (2531:28)  ลงความเห็นวา  บทบาทยอมขึ้นอยูกับตําแหนงหนาที่
ที่บุคคลดํารงอยูบุคคลที่เกี่ยวของยอมคาดหวังใหผูที่ดํารงตําแหนงปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม
กับตําแหนง บทบาทดังกลาวยอมสัมพันธกับบทบาทอื่น ซ่ึงเปนที่ยอมรับและเขาใจกัน หรืออาจสรุป
ไดวา บทบาท หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ปฏิบัติจริง และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ผูอ่ืน
คาดวาผูบริหารโรงเรียนควรจะแสดงออก หรือปฏิบัติใหสอดคลองกับตําแหนงอยางไร 

สวัสดิ์  เมฆพยัพ (2534:9) ไดสรุปความหมายของ “บทบาท” วาหมายถึง พฤติกรรมที่ 
แสดงออกเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนของบุคคลที่ดํารงตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่งที่ควรกระทําตามความคาดหวังขององคกรหรือหนวยงานของตนและของบุคคลที่เกี่ยวของ
โดยสวนรวมแลวก็อาจมีพฤติกรรมไปทางใดทางหนึ่งมากหรือนอยตางกันผูบริหารจะตองหมั่น
สํารวจตนเองอยูเสมอ เพื่อจะไดเปนผูประสานประโยชนไมใหเกิดความขัดแยงและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน  พอสรุปความหมายของคําวา บทบาท ไดวา  เปนพฤติกรรม
ตางๆ ที่บุคคลหนึ่งแสดงออกมาตามตําแหนงหนาที่ที่มีอยู และพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น เปนผล
มาจากความคิด ความเชื่อของผูดํารงตําแหนงเอง และความมุงหวังของบุคคลอื่นที่คาดหวังตอ 
ผูดํารงตําแหนงนั้นๆ 

3.2  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 

(Effectiveness) ไดนั้น ขึ้นอยูกับความตระหนักในขอบเขตของหนาที่ ความรับผิดชอบและสามารถ
แสดงพฤติกรรมตามบทบาทของตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

วิจิตร  ศรีสะอาน  (อางถึงใน อนงค  ตันวัฒนานันท, 2545:11)  ไดกลาวถึงบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้ 
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1. บทบาทและหนาที่โดยตรงในการรักษาหลักสูตรและการสอน ผูบริหาร
จะตองเปนผูเอาใจใส นําครู กระตุนครูใหตื่นตัวในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2. บทบาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร นอกจากจะสรรหาบุคลากรให
เหมาะสมกับลักษณะงานที่เขาจะตองทําแลว ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือ การพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงจะตองทํา
ตอเนื่องอยูตลอดเวลาไมมีจุดจบงานนิเทศการศึกษาเปนงานพัฒนา เมื่อพัฒนาบุคคลไดดีแลวงานจะ
ดีขึ้นมาเอง 

3. บทบาทในการจัดหาเงินและเครื่องอํานวยความสะดวกทั้งหลาย (Fund and 
Facilities) ผูบริหารโรงเรียนสมัยปจจุบันจะตองมีทรรศนะทางเศรษฐกิจ (Economic  Minded) มากกวา
สมัยเดิม  เพราะวาประเทศไทยเรามีงบประมาณจํากัด จะรอแตงบประมาณแผนดินอยางเดียวไมได 
ผูบริหารจะตองรูวาแหลงหาเงินนั้นอยูที่ไหน  และจะไดมาอยางไร ในแงนี้ตองรวมมือกับชุมชน 
สมภารวัด เจาหนาที่ฝายปกครอง เปนตน 

4. บทบาทในการประชาสัมพันธโรงเรียน  การที่จะอธิบายใหคนทั้งหลายรูวา 
โรงเรียนกําลังทําอะไรอยู แลวคิดจะทําอะไรตอไปนั้น เปนจุดสําคัญที่โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุน
จากภายนอก ซ่ึงตองอาศัยการประชาสัมพันธที่ดี 

5. การติดตอของโรงเรียนกับทางบาน ควรจะเปนไปในทางที่ดีคือ แจงขาวอัน
นาสนใจ เชน ผลการเรียนที่ดีของนักเรียน ความเดนของนักเรียนในดานตางๆ นอกจากนี้ผูบริหาร
จะตองสนองความตองการของสังคมเทาที่จะทําได  เมื่อมีโอกาสที่จะทําใหส่ือมวลชนในทองถ่ิน
รูจักโรงเรียน ก็ควรจะทําตามปรัชญาของการศึกษาในแนวใหม เห็นวา การบริหาร คือ การบริการ 

พนัส  หันนาคินทร  (2524:59)  ไดใหความเห็นวาบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูบริหารโรงเรียน ควรประกอบดวย 

1. รับผิดชอบทุกอยางในโรงเรียน ในฐานะที่เปนผูนําองคกร 
2. เปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน กลาวคือเปนตัวแทนในกิจกรรม

ตางๆ ของโรงเรียนในการติดตอกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน 
3. เปนผูนิเทศ หรือใหการแนะนําแก ผูใตบังคับบัญชา ในฐานะที่เปนผูมี

ความรูความสามารถในทักษะดานเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําตลอดจนปองกันการ
กระทําผิดวินัยของผูใตบังคับบัญชา 

4. เปนผูริเร่ิม 
5. เปนผูตัดสินใจปญหาระดับสูงของโรงเรียน 

ธงชัย  สันติวงษ  (2525:73)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารวา  ผูบริหารจะตองเกี่ยวของ
กับการจัดการสองดานคือการจัดการเกี่ยวกับภายนอก และการจัดการเกี่ยวกับภายในองคกร  การจัดการ
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เกี่ยวกับองคกรภายนอก ไดแกการศึกษาถึงนโยบายของรัฐ ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   
ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ผูบริหารจะตองรูจักคาดการณและสรางความสัมพันธ
ระหวางองคกรกับสภาพภายนอก  เพื่อใหสามารถเลือกแผนการทํางานที่จะทําใหองคกรได
ประโยชนสูงสุด  สวนการจัดการเกี่ยวกับภายในองคกรไดแกการจัดเตรียมและการจัดการใช
ทรัพยากรตางๆ จัดโครงสรางของกลุมงาน จัดคนที่เหมาะสมใหเขากับงานในแตละดาน ส่ังการให
ทุกฝายปฏิบัติงานดวยดี รวมทั้งการกํากับ ควบคุม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สุรพล บัวพิมพ (2540:23) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในชวงเวลา
แหงการปรับร้ือระบบโรงเรียน (Restructuring Schools) ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542 ตองเปลี่ยนไปเปนผูฝก ผูอํานวยความสะดวก ไมใชผูบริหารในสํานักงานที่
วางตัวเหมือนกับผูบริหารแบบเกาๆ เนนการสงเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนใหมีความรูความสามารถ  
ทั้งนี้ อุทัย บุญประเสริฐ (2540:29) ไดกลาววาบุคลากรครูเปรียบเสมือนนักรบประจําโรงเรียน  
งานโรงเรียนจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว จะรบแพหรือชนะ บทบาทหลักจะอยูที่บุคลากรครู  
ซ่ึงสอดคลองกับทรรศนะของ ภิญโญ สาธร (2517:5) ที่กลาววาในวงการศึกษาถือวาการบริหารงาน
บุคคลเปนหัวใจของการบริหาร เพราะความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับคน บรรดาสิ่งกอสราง อาคารสถานที ่
วัสดุ ครุภัณฑ และการเงิน แมนจะมีบริบูรณสักเพียงใดจะไมมีความหมายเลย  ถาคนที่ใชส่ิงเหลานี้
ไมมีความสามารถเพียงพอที่จะใช หรือขาดขวัญ ขาดกําลังใจที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน ผูบริหารที่ดีคือ ผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารบุคคล และทั้งนี ้เสรี ลาชโรจน  
(2537:215) ไดกลาววา ทุกครั้งที่มีการประกาศใชหลักสูตรใหม ผูที่รับภาระมากที่สุดคือ ครูผูสอน  

ซ่ึงจําเปนตองนําหลักสูตรไปใชใหเกิดผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวนั่นเอง การจัดใหบุคลากรของ
โรงเรียนทุกระดับทําการศึกษาทบทวน และทําความเขาใจหลักสูตรไปพรอมๆ  กันทุกปการศึกษา  

โดยอาจจะจัดในรูปของการประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา หรือการพบปะกันกอนเปดภาคเรียน  
เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการใชหลักสูตร สรุปปญหาที่กําลังประสบอยูและรวมกันหาวิธี แกไขปญหา 
และกําหนดแนวทางประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรในสวนที่มีอํานาจพอทําไดไปพรอมกัน  

ทั้งนี้ ภิญโญ  สาธร (2519:163-164) ไดช้ีใหเห็นถึงประโยชนของการพัฒนาบุคลากรระหวางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ประหยัดเวลาของบุคลากร คือแทนที่จะตองใชเวลาหลายๆ ปทํางานหา
ประสบการณเอาเองจากการปฏิบัติการตามปกติ  จนเกิดความรูความชํานาญ หนวยงานอาจจัดใหมี
การฝกอบรมระหวางปฏิบัติการ  โดยใหคนเกาที่มีความรูความชํานาญในงานประเภทนั้นๆ  สอน
คนใหมเฉพาะเรื่องที่จําเปนตองรูเพื่อการปฏิบัติงานโดยตรง  บุคลากรที่เขาใหมก็จะรูงานทันทีใน
เวลาเปนวัน เปนสัปดาห หรือเปนเดือน แทนที่จะเปนแรมป 
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2. ปรับปรุงคนเกาใหปฏิบัติงานดีขึ้น การฝกอบรมหรือพัฒนาบุคคลไมได
หมายความวาจะใหเฉพาะบุคลากรเขาใหมเพียงอยางเดียว แตใหคนเกาที่ทํางานมานานๆ แลวดวย  

เปนการกระตุนใหเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน เพิ่มเติมความรู และรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น เปนการ
เปดหูเปดตาใหกวาง 

3. สรางทัศนคติใหเกิดขึ้น ในบรรดาบุคลากร ที่ทํางานรวมกันในหนวยงาน 

การที่หนวยงานจัดใหมีการพัฒนาบุคคลหรือมีการฝกอบรม ทําใหบุคลากรทุกคนไดพบปะสังสรรค
แลกเปลี่ยนความรูกัน มีการรวมสังคมกันเปนพิเศษไปในตัว  กอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวและ
จงรักภัคดีตอหนวยงานยิ่งขึ้น ขวัญของบุคลากรจะดียิ่งขึ้น เพราะการทํางานของเขาไดรับความสนใจ
จากหนวยงานไมใชทํางานไปวันๆ  

4. ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน  บางที่บุคลากรที่ทํางานอยูพบ
ปญหาแตไมรูจะระบายความของใจ บุคลากรอื่นก็มีโอกาสทราบ มีโอกาสชวยเหลือ 

5. เปนการชวยเหลือหนวยงานเมื่อหาคนใหมที่เหมาะสมมาทํางานไมได  โดยปกติ
การหาคนใหมที่มีความรูในวิชาเฉพาะหาไดยาก  การรับบรรจุก็รับเขามาอยางนั้นเอง  โดยคาดวา
เวลาผานไปบุคลากรเหลานั้นจะคอยๆ รูไปเอง ซ่ึงอาจจะไมไดรับผลตามเปาหมายก็ได  การฝกอบรม
ชวยแกปญหาขาดแคลนผูชํานาญการเฉพาะตําแหนงดังกลาวไดมาก 

6. เปนการชวยบุคลากรแตละคนที่มารับการฝกอบรมใหเปนคนมีคามากยิ่งขึ้น  

เพราะมีความรูความชํานาญมากขึ้น คาตัวยอมแพงมากขึ้นเปนธรรมดา บุคคลที่ผานการฝกอบรม
เฉพาะตําแหนงอาจไดเงินเดือนสูงขึ้น หรือมีรายไดดีขึ้น เพราะมีประกาศนียบัตรพิเศษและมีความรู
พิเศษ 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ (2543:10-11)  ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาไว 6 บทบาทหนาที่คือ 

1. บทบาทหนาทีใ่นการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน 
2. บทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารตางๆ  เพื่อใหโรงเรียนบรรลุ

วัตถุประสงค ตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว 
3. บทบาทหนาที่ในการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ 
4. บทบาทหนาที่ในการสรางขวัญกําลังใจ และสรางความสุขในการทํางาน

ใหกับบุคลากรในโรงเรียน 
5. บทบาทหนาที่ในการสรางความรวมมือ รวมสติปญญาของบุคลากร ใน

โรงเรียนและชุมชนเพื่อการบริหาร 
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6. บทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร  และควบคุมกํากับติดตามบุคลากรใช
ทรัพยากรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารการสอนชุดวิชาฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        

(2528:1112–1113)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พอสรุปไดดังนี้ 
1. บทบาทในการนําการเปลี่ยนแปลง  (Innovators)  เปนเรื่องของการประดิษฐ

คิดคนบนพื้นฐานของสังคมเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การใหคล่ีคลายจากเรื่องโชคลางโดย
ไรเหตุผล  งมงาย ใหยึดถือหลักการและเหตุผลยิ่งขึ้น เพื่อแสวงหาวิธีการใหมๆ ที่ดีกวา ในการแกปญหา
และดําเนินชีวิต 

2. บทบาทในการรวมกลุม (Organizer) ลักษณะสังคมไทยมีจุดออนอยางหนึ่ง 
ซ่ึงเปนผลเสียทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ ก็คือตางคนตางอยู ขาดการสนองตอบทางการเมือง
และการรวมกันผลิต การอยูดวยกันเพื่อสรางพลังใหกับสังคมจึงไมมี ดวยเหตุที่ไมนําพาและวางเฉย
ของประชาชนนั่นเอง ผูนําที่ดีจึงตองมีบทบาทในการรวมกลุม 

3. บทบาทในการศึกษา (Educators) เมื่อรวมกลุมกันแลว การอยูรวมกัน การปฏิบัติ 
งานรวมกัน จะเปนกระบวนการศึกษาที่จะใหคนศึกษาเรียนรู เปลี่ยนแปลงแนวนิสัย ทัศนคติ และ
คานิยมที่จะทําใหสังคมดีขึ้น ซ่ึงตรงนี้เปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรง 

4. บทบาทในการกระตุนเตือนยั่วยุ  (Stimulator)  เนื่องจากคนไทยสวนใหญยงั
ดอยการศึกษา ความรูสึกนึกคิด ดําเนินชีวิตตามแบบของประเพณีเดิม ผูบริหารจึงตองทําหนาที่
กระตุนเตือน เรงรัดและเรงเราใหมีการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม 

5. บทบาทในการประสานงาน  (Co-Ordinator)  ผูบริหารจะตองประสานงาน
กับแหลงทรัพยากรตางๆ หนวยงานตางๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาเพื่อขอความชวยเหลือ 

6. บทบาทในการเปนตัวเชื่อมโยง  (Link)  คือเปนตัวกลางระหวางผูรวมงาน  
และผูกําหนดนโยบาย 

7. บทบาทในการอํานวยความสะดวก (Facilitator) ผูบริหารจะตองเปนผูอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ดีใหแกผูรวมงานและชุมชน 

สุพล  วังสินธ  (2542:36)  ไดกลาววา การปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับผูเรียน 
การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ (Child Centered) จําเปนตองเนนกระบวนการเรียนรู
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูเปน (Learning How to Learn)  ส่ิงเหลานี้จะบังเกิดขึ้นได ผูบริหารโรงเรียน
จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําองคกรสูการเปลี่ยนแปลง จะตองเปนผูนํา เปนผูสราง
ขวัญกําลังใจใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตอง “ทํางานหนัก 
รักพวกพอง มองหามิตร จิตไมหวั่น”                     
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3.3  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับการพัฒนาหลักสตูร 
อุทัย  บุญประเสริฐ  (2540:34)  ไดกลาวไววา  การบริหารการพัฒนาหลักสูตรระดับ

โรงเรียน  อาจเปนสิ่งใหมในภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา  แตจะเปนภารกิจที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ของการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งผูหนึ่งตอพันธกิจดังกลาว  ผูบริหารที่
ดีตองใหความสนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิชาการของสถานศึกษา  มีความเปนผูนําทางวิชาการ  
งานสําคัญของโรงเรียนคืองานวิชาการ ถาหากโรงเรียนดําเนินงานผิดพลาดทางวิชาการ ก็นาจะพิจารณา
ไดวาโรงเรียนนั้นประสบความลมเหลว  ในทางตรงกันขาม โรงเรียนใดที่ประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงานทางวิชาการ  โรงเรียนนั้นก็สมควรไดรับการยกยอง เชนกัน                  

อําภา  บุญชวย  (2533:46–47)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พอสรุปไดดังนี้ 

1. เปนผูริเร่ิมความคิดที่วา  หลักสูตรไหนควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
2. เปนผูใหคําปรกึษาในการดําเนินการการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 
3. เปนผูรวบรวมความคิดเห็นหรือความตองการของครูและนักเรียนเกี่ยวกับ

การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ในกรณีที่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ของตน 

4. ประสานความคิดระหวางผูกําหนดหลักสูตร และผูใชหลักสูตร ในกรณีที่มี
การพัฒนาหลักสูตรแลว และหลักสูตรจําเปนตองนําไปใช  ผูบริหารจะตองถายทอดความรูความ
เขาใจ ในเรื่องหลักสูตรใหแกผูใช คือครูใหเขาใจอยางแทจริง เพื่อใหผลทางปฏิบัติ  

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2539:142-144)  ไดแสดงทัศนวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคล 
ที่มีสวนสําคัญในการสนับสนุนการใชหลักสูตรระดับโรงเรียน และเปนตัวจักรสําคัญในการกระตุน
และชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่
ตองการ  ผูบริหารที่มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยางชัดเจนและใหการสนับสนุนสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของครู  รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคณะครู ในโรงเรียนจะสามารถทําให
การใชหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายไดไมยาก  ผูบริหารควรมีบทบาทในดานการบริหารหลักสูตร  
การบริการหลักสูตร การนิเทศติดตามผล การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการประชาสัมพันธ ซ่ึงมี
แนวปฏิบัติสําคัญ ดังนี้ 

1. ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรใหกระจาง 
เพื่อจะไดใหคําแนะนําแกครูผูสอนและวางแผนในการเตรียมการและดําเนินการใชหลักสูตร 

2. จัดเตรียมบุคลากรโดยวิธีการตางๆ เชน การประชุมชี้แจง การฝกอบรม  
การประชุมสัมมนาเปนตน  เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสไปฝกอบรมดูงานที่จัดโดย
หนวยงานตางๆ  

3. จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
และประสบการณ เพื่อจะไดจัดมวลประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ใหบริการและสนับสนุนการสอนของครู โดยการจัดทํา จัดหา เอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน 

5. ดําเนินการติดตามนิเทศและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  
โดยใชเทคนิควิธีและเครื่องมือที่เหมาะสม 

6. ใหขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานอยาง
เหมาะสมและยุติธรรม  โดยยึดระบบคุณธรรมเปนสําคัญ 

7. ประชาสัมพันธการใชหลักสูตรแกนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและคนใน
ชุมชนเพื่อสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอหลักสูตรและรับความรวมมือที่ดีจากบุคลากรท้ังใน
และนอกโรงเรียนโดยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 

8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการทํางาน และการอยูรวมกันใน
สังคม               

สงัด  ปนตานา  (2533:6)  ไดสรุปบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ดังนี้ 

1.   พัฒนากิจกรรมและเนื้อหา 
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนศนูยกลาง 
3.   จัดกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งในและนอกเวลาเรียน 
4.   มีการนิเทศที่สอดคลองกับสภาพความตองการของโรงเรียน 
5.   วัดและประเมินผลการเรยีนรูสอดคลองกับสภาพจริงของนักเรียน 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ (2543:30-31) ยังไดกลาวย้ําอีกวา ผูบริหารสถานศึกษา 
พึงเปน “ผูบริหารมืออาชีพ” ที่มีอํานาจและคลองตัวในการบริหารงานของสถานศึกษาในเรื่อง
ตอไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย  แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดูแลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมถึงสื่อแบบเรียน และวัสดุอุปกรณประกอบการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร 
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3. จัดทําขอเสนอของบประมาณในรูปเงินอุดหนุน เพื่อจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4. เสนอแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายครูและบุคลากรในสถานศึกษา  รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปของสถานศึกษา 

5. นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
6. จัดทํารายงาน และจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
7. เปนผูแทนสถานศึกษาในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
8. แสวงหาความรวมมือ และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร

การศึกษา 
กลาวโดยสรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนกัปตัน หรือผูกําหนดทิศทาง

ของสถานศึกษา  โดยมีบทบาท 2  ดานใหญๆ  คือ  สวนที่เกี่ยวของภายในโรงเรียน  มีบทบาทเปนผู
ช้ีแนะ แนะนํา สงเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการดานตางๆ   และในสวนที่เกี่ยวของกับภายนอก 
กับชุมชน หนวยงาน องคกร  มีบทบาทเปนผูประสานงาน  ประชาสัมพันธ เปนทั้งบทบาทที่ปฏิบัติจริง 
และบทบาทที่บุคคลอื่นคาดหวังวา การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ ความตระหนักในบทบาทและหนาที่ของผูบริหารนั่นเอง 

 
4.   กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ธีระ  รุญเจริญ  (2546:109) ไดกลาววา ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจําเปน 

ตองนําสาระ เนื้อหา และมาตรฐาน ผลการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง ไปจัดทําหลักสูตรรายวิชา
ตางๆ โดยทําในเรื่องตอไปนี้ 

1.   รายละเอยีดในผลการเรียนรู 
2.   สาระ เนื้อหาของแตละวชิา 
3.   การทําคําอธิบายรายวิชา 
4.   การกําหนดชั่วโมงเรียน 
5.   การกําหนดแนวการจดัการเรียนรู 
6.   การใชหนงัสือ ส่ือ  และกิจกรรม 
7.   การวัดและประเมินผล 

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจําตองปรับและเพิ่มใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของทองถ่ินตลอดทั้งภูมิปญญาของทองถ่ินดวย   
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กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดกําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษากําหนดไวดังตอไปนี้ 

1. กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ เปาหมาย/จุดหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน และไดใหคําจํากัดความไววา  

1.1 วิสัยทัศน  หมายถึง  เจตนารมณ อุดมการณ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึง
ประสงค  ที่จะสามารถสรางศรัทธาและจุดประกายความคิดในการสรางวิสัยทัศนสถานศึกษาควรมี
ขอมูลพรอมทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและปรัชญา เพื่อใหวิสัยทัศนที่บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนได
รวมกันสรางขึ้น ชวยกําหนดทิศทางของโรงเรียนใหสอดคลองกับ ความตองการของทุกฝาย 

1.2 ภารกิจ  หมายถึง  การแสดงวิธีดําเนินการที่สถานศึกษาจะจัดทําใหสอดคลอง 
กับหลักการ และจุดหมายของหลักสูตร 

1.3 เปาหมาย/จุดหมาย เปนขอความที่แสดงใหเห็นวา เมื่อดําเนินการจัดการไป
ตามหลักสูตรแลว ผูเรียนจะบังเกิดผลอะไรบาง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นําไปสูเปาหมายของ
หลักสูตรเพียงใด 

1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูตามระดับชวงชั้นในแตละกลุมวิชาไว เพื่อเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่ผูเรียนควรจะม ี

แตสถานศึกษาอาจกําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของแตละเขตพื้นที่หรือสถานศึกษา 
2.   จัดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา 

2.1 สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชา หนวยการเรียนรูตามกลุม
สาระ 8  กลุม โดยจัดทําเปนรายภาค/รายป 

2.2 กําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน 
2.3 กําหนดเวลาของแตละกลุมสาระ/หนวยการเรียนรู/ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เปนรายภาค/รายป 
3.  จัดทําสาระของหลักสูตร 

3.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายป/รายภาค 
3.2 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายป/รายภาค 
3.3 กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูเปนรายป/รายภาค 
3.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา (ช่ือวิชา จํานวนเวลา/หนวยกิต ผลการเรียนรูและสาระ

การเรียนรูของรายวิชานั้นๆ) 
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4.  ออกแบบการเรียนรู 
4.1 การจัดการเรยีนการสอน  ไดแก 

4.1.1 กําหนดรูปแบบการสอนดวยวิธีสอนที่หลากหลาย   
4.1.2 เนนการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยใหเปนการเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูตามธรรมชาต ิไดแก การเรยีนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกนั  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  

การเรียนรูจากรูปแบบการวิจยั  การเรยีนรูแบบบูรณาการ เปนตน 
4.1.3 เนนการเรียนรูคูคุณธรรม เชน นํากระบวนการจัดการ กระบวนการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สอดแทรกใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเนื้อหาและกระบวนการตางๆ ขามกลุม
สาระการเรียนรูในลักษณะองครวม หรือ การบูรณาการเปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน 

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน/ตางกลุม มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.2 ส่ือการเรียนรู  ใชส่ือทุกประเภทที่มีอยูใหสอดคลองและพัฒนาขึ้นใหม 
4.3 การวัดและประเมินผล  เปนการวัดตามสภาพจริง สถานศึกษาเปนผูประเมิน

เอง ออกแบบเองโดยใช Benchmark  ตามมาตรฐานสาระการเรียนรูที่กําหนดไว 
4.3.1 สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม.6)  ตองออกแบบเปนหนวยกิต

และตองกําหนดวา 1 หนวยกิต เทากับ 40 คาบ สวนระดับอื่นๆ สามารถกําหนดเองได และตองออกแบบ
ไวกอนในขั้นตอนการเขียนหลักสูตร 

4.3.2 กรณีที่นักเรียนยายโรงเรียน ตองกรอกแบบฟอรมซ่ึงสวนกลางกําหนด
ไวเปนแบบฟอรมเดียวกัน 

4.3.2.1  ประกาศนียบัตรยังคงใชแบบเดิม 
4.3.2.2  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษามี 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเก็บไวที่โรงเรียน เขตพื้นที่และกระทรวงศึกษาธิการ 
สรุปไดวา  สถานศึกษาจะตองทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดผลและ

ประเมินผลของสถานศึกษาเอง  และตองดําเนินการประเมินผลในระดับตางๆ คือ ระดับชั้นเรียน  

ระดับสถานศึกษาและในระดับชาติ 
5.  ออกแบบกจิกรรมพัฒนาผูเรียน คือกิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน 
6.  กําหนดรูปแบบ  วิธีการ  เกณฑการตัดสนิ  เอกสารหลกัฐานการศกึษา 

6.1  เกณฑการผานชวงชั้น  และการจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6.1.1   จบชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 คือการจบการศึกษาภาคบังคับ 
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6.1.2    จบชัน้มัธยมศึกษาปที่  6 คือการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6.2  ขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยการแยกจดัทําตามกลุมสาระ

เชน  ขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา 
1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 
2.  ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรูของกลุมสาระ 
3.  ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระ 
4.   ศึกษามาตรฐานการเรียนรูของแตละชวงชั้น 
5.  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค 
6.  กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
7.  จัดทําหนวยกิต กําหนดคาบเวลา 
8.  จัดทําคําอธบิายรายวิชา 
9.  จัดทําหนวยการเรียนรู 
10.  จัดทําแผนการเรียนรู 

7.  พัฒนาระบบการสงเสริมและสนับสนนุ 
7.1  กระบวนการแนะแนว 
7.2  แหลงการเรียนรูและหองสมุด 
7.3  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา   

7.3.1  เพื่อนําไปผสมผสานกับการจัดการเรยีนรู 
7.3.2  การวิจยัเพื่อแกปญหา หรือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7.4  เครือขายวทิยาการ 
8.  การเรียบเรยีงเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ  โดยมีการเขียนเปนหลักสูตร 

ดังนี ้
8.1  วิสัยทศัน  ภารกิจ  เปาหมาย/จุดหมาย 
8.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค (ของนักเรียน) 
8.3  รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู 
8.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
8.5  การจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู 
8.6  การวัดและประเมนิผล 
8.7  การบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษา  
8.8  อ่ืน ๆ 
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 5.   กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา 
สุนีย  ภูพันธ  (2546:159) ไดกลาวไววา การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน

ตางๆ อยางเปนระบบ ระเบียบ และเพื่อใหงานการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปสูจุดหมายของการพัฒนา
อยางแทจริง เราจึงตองคํานึงถึงหลักในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีผูนําที่เชี่ยวชาญ และมีความสามารถในงานพัฒนา
หลักสูตรเปนอยางดี 

2. การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองไดรับความรวมมือ และการประสานงานอยางดี
จากบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกระดับ 

3. การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผน ตอเนื่องกัน 
ไป เร่ิมตั้งแตการวางจุดหมายในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  จนถึงการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร  
ในการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงวา  การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มตนที่
จุดใด จะเปนการพัฒนาสวนยอยหรือการพัฒนาทั้งระบบ  และจะดําเนินการอยางไรในขั้นตอไปสิ่ง
เหลานี้เปนส่ิงที่ ผูมีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตร ไมวาจะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดหลักสูตร 
ครูผูสอน  หรือนักวิชาการทางดานการศึกษาและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ จะตองรวมมือกันพิจารณา
อยางรอบคอบ  และดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผนที่ละขั้นตอน 

4. การพัฒนาหลักสูตรจะตองรวมถึงผลงานตางๆ ทางดานหลักสูตรที่ไดสรางขึ้นมา
ใหมอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชา การทําการทดสอบหลักสูตร 
การนําหลักสูตรไปใช หรือการจัดการเรียนการสอน 

5. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีการฝกอบรมครูประจําการใหมี
ความรู ความเขาใจ ในหลักสูตรใหม ความคิดใหม แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ใหม 

6. การพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงประโยชนดานการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติ
ของ ผูเรียนดวย 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2546:73)  ไดสรุปกระบวนการและหลักการพัฒนาหลักสูตรไวดงันี้ 
1. ใชพื้นฐานจากประวัติศาสตร ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรูตางๆ  
2. พัฒนาใหสอดคลองกับการพัฒนาของสังคม  โดยวิเคราะหปญหาความตองการ

และความจําเปนตางๆ ของสังคม 
3. พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน 
4. พัฒนาใหสอดคลองกับหลักของการเรียนรู 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 33 

5. ในการเลือกและจัดประสบการณการเรียน จะตองพิจารณาความเหมาะสม  
ในดานความ ยากงาย ลําดับกอนหลัง  ความตอเนื่อง  และบูรณาการของประสบการณตางๆ 

6. พัฒนาในทุกจุดอยางประสานสัมพันธกัน ตามลําดับจากจุดประสงค สาระ 
ความรูและประสบการณ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

7. พิจารณาความเปนไปไดสูงในทางปฏิบัติ 
8. พัฒนาอยางเปนระบบ 
9. พัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง 
10. มีการวิจัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 
11. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
12. อาศัยความรวมมืออยางจริงจังของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 

สรุปขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรดําเนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาองคประกอบของหลักสูตรวากําหนดสาระสําคัญอยางไรและมีความ
สอดคลองสัมพันธกันอยางไร 

2. วิเคราะหขอบขายสาระการเรียนรู ที่กําหนดไวทั้งองคประกอบดานความรู ทักษะ/ 
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 

3. ศึกษาสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ความตองการของ
ชุมชนและสังคม 

4. ปรับปรุงสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ในสวนที่ตองจัดใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
และปญหาและความตองการของชุมชน 

5. ตรวจสอบความสอดคลองกับสาระการเรียนรูเพิ่มเติม กับมาตรฐานการเรียนรู
กลุมวิชาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. วางแผนการจัดการเรียนการสอน ตามขอบขายสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู สัดสวน เวลาและหนวยกิต ตามที่หลักสูตรแกนกลางกําหนด 
 
 6.  การบริหารและการนําหลักสูตรไปใช 

สุมิตร คุณานุกร (2520:130) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชเปนกระบวนการที่ทําใหหลักสูตร 
กลายเปนการปฏิบัติจริง และเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและมีกิจกรรมที่
กระทําได  3  ประการ คือ 
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1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
2. การจัดปจจัยและสภาพตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
3. การสอนของครู 

สงัด  อุทรานันท  (2530:260) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชวา  เปนขั้นตอน
ของการนําหลักสูตรไปสูการเรียนการสอนในหองเรียน  ไดแกการจัดเอกสารประกอบหลักสูตร  
การเตรียมบุคลากร  การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใชหลักสูตร 

สุนีย ภูพันธ (2546:225) กลาววา เอกสารหลักสูตรเมื่อไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว กอนที่
จะนําไปใชควรจะไดทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง  ดังนั้นขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใชมีดังนี้ 

1. ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร ตามหลักการของทฤษฎีหลักสูตร 
2. ทําโครงการและวางแผนการศึกษานํารองเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
3. ประเมินโครงการศึกษาทดลอง 
4. ประชาสัมพันธหลักสูตร 
5. การอบรมครู ผูบริหารผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 
6. นําหลักสูตรไปปฏิบัติจริงหรือเรียกวาขั้นดําเนินการใชหลักสูตรเต็มรูป 
7. การอบรมครูเพิ่มเติมในสวนที่จําเปนในระหวางการใชหลักสูตร 
8. การติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตร 

รุจิร  ภูสาระ  (2546:185–190)  ไดกลาววา เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
เสร็จแลว ขั้นตอนตอไปคือ การนําหลักสูตรไปใชนั้น ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการ
ใหหลักสูตรมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ หนาที่ดังกลาวแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การบริหาร 
งานวิชาการ และการบริหารทั่วไป ซ่ึงมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 

1. การจัดชั้นเรียน หรือการจัดกลุมผูเรียน สามารถทําไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับ
กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู และนโยบายของโรงเรียน เชน การจัดกลุม
ผูเรียนเปนชั้น การจัดกลุมผูเรียนตามความสามารถ หรือการจัดกลุมผูเรียนตามความสนใจ เปนตน 

2. การจัดครูเขาสอน  อาจแบงไดเปน 
2.1 การจัดครูประจําชั้นเปนการจัดที่ทํามานานคูกับการจัดกลุมนักเรียนแบบมีช้ัน 

โดยปกติมักจะยึดเกณฑใหพอดีกับจํานวนชั้นเรียนและในแตละชั้นจะกําหนดนักเรียนไวดวย อาจมี
การใหครูพิเศษที่เปนวิชาเฉพาะ เชน พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป ฯลฯ มาชวยสอน 

2.2 การจัดครูแนะแนว เพื่อใหคําแนะนําในการจัดกลุมสาระการเรียนรู การเลือก
วิชาที่สนใจ การซอมเสริมสวนที่บกพรอง นอกจากนั้นยังชวยเสนอแนะการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริม
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คุณธรรมจริยธรรมรวมมือกับครูประจําชั้นในการจัดกิจกรรมวิชาการนอกหองเรียน การประสานงาน
กับผูปกครองและภารกิจอื่นๆ ที่ครูแนะแนวจะปฏิบัติไดตามขอบเขตของความรับผิดชอบ 

2.3 การจัดครูประจํากลุมสาระการเรียนรู  แตเดิมมักพบในระดับมัธยมศึกษา  
ที่ใหครูรับผิดชอบในแตละหมวดวิชา  สําหรับหลักสูตรใหมที่จําเปนตองมีครูประจํากลุมสาระการ
เรียนรูครบทั้ง 8 กลุมสาระ อาจจัดไดทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ครูประจํา
กลุมสาระการเรียนรูนี้มักจะเปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณในกลุมวิชานั้นๆ  เชน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ เปนตน 

2.4 การจัดครูสอนเปนคณะ หมายถึง การจัดครูตั้งแต 2 คนขึ้นไป ทําหนาที่วาง
แผนการเรียนรูรวมกัน สอนรวมกัน วัดและประเมินผลรวมกัน รับผิดชอบผลการปฏิบัติ และ
พฤติกรรมของนักเรียนรวมกัน 

3.  การจัดทําแผนการเรียนรู แตเดิมการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย 
แผนการสอน คูมือครู หนังสือแบบเรียน ไดมีผูจัดทําไวทั้งในสวนราชการและสวนเอกชน ปจจุบัน
เมื่อมีการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกําหนดเพียงมาตรฐานการเรียนรูและขอบเขต
สาระสําคัญไวกวาง ๆ ครูจึงมีหนาที่ตองดําเนินการสรางหลักสูตรเฉพาะที่จะใชในโรงเรียน สวนใน
การสอนแตละหนวยการเรียน ครูจะตองวางแผนการสอนใหครอบคลุมเนื้อหาสาระและใหผูเรียนมี
พฤติกรรมตามมาตรฐานที่กําหนดไว  

4.  การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน ตารางสอนหรือตารางเรียน หมายถึงตารางกําหนด
วิชาและเวลาที่เรียนในแตละวันตลอดสัปดาหเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการสอน ตาราง 
สอนหรือตารางเรียน มี 2 ประเภท คือ 

4.1 ตารางสอนแบบตายตัว (Block Schedule or Traditional Schedule) เปนตารางที่มี
ชวงเวลาเรียนเทากันหมดไมวาจะเรียนวิชาใด การจัดชวงเวลาเรียนอาจเรียกเปนคาบหรือช่ัวโมง ถา
เรียกเปนคาบจะตองกําหนดดวยวา แตละคาบใชเวลากี่นาที กี่ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัยและความ
พรอมของผูเรียน 

4.2 ตารางสอนแบบยืดหยุน (Flexible Schedule) เปนการจัดตารางที่ไมไดกําหนด
ตายตัววาจะมีกี่คาบ คาบละกี่นาที/ช่ัวโมง การจัดตารางแบบนี้มาจากความคิดที่วาเนื้อหาวิชา กิจกรรม
ตางๆ ใชเวลาและความพยายามในการเรียนตางกัน เปนการจัดตารางที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

5.  การนิเทศติดตามผลและสงเสริมการใชหลักสูตร การนิเทศติดตามผลเปนหนาที่ 
ที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน หรืออาจเรียกวาเปนการนิเทศภายในโรงเรียน ในการ
นิเทศผลการใชหลักสูตรจะชวยใหหลักสูตรบรรลุเปาหมายที่วางไว การนิเทศติดตามผล ควรเปน
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ลักษณะสงเสริม รวมมือ มิใชเปนการจับผิด บังคับ ซ่ึงพอสรุปหลักการในการนิเทศการใชหลักสูตร
ไดดังนี้ 

5.1 ชวยใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจหลักการและจุดมุงหมายที่แทจริง
ของหลักสูตร วิธีการนิเทศอาจใชการประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ เพื่อใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร 

5.2 กระตุนใหครูเปนผูนําทางวิชาการใหแกนักเรียนและชุมชนที่อยูใกลเคียง 
5.3 ชวยใหครูกลาแสดงออกในการอภิปรายปญหาตางๆ ที่เกิดจากการนํา

หลักสูตรไปใช 
5.4 ชวยทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมงานวิชาการ  ไดแก 
6.1 การใหรางวัลชมเชยแกผูที่มีพฤติกรรมดีเดน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางที่ดีขึ้น 
6.2 กําหนดนโยบายการใหการบานนักเรียนใหชัดเจนวาควรจัดทําหรือไมถา

จัดทําควรจัดในรูปแบบใด ที่จะทําใหนักเรียนรักในการศึกษาคนความากกวาจะเปนภาระทั้งของ
นักเรียนและผูปกครอง 

6.3 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกเหนือจากกิจกรรมที่ครูจัดใน
ช้ันเรียน 

6.4 จัดสรางเครือขายวิชาการภายในสถานศึกษา โดยอาจใชระบบทางเทคโนโลยี
เขามาใหเด็กไดรูจักใช 

7.  การบริหารหลักสูตรโดยทั่วไป ผูบริหารนอกจากจะมีหนาที่บริการดานวิชาการแลว 
ยังตองเปนผูใหบริการ การนําหลักสูตรไปใช ไดแก 

7.1 การบริการจัดการหองสมุด ใหเปนแหลงศึกษาคนควาที่สําคัญที่สุดในโรงเรยีน 
โดยจัดหาเอกสารอางอิง การใชวิธีการสืบคนที่ทันสมัย สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการอาน  
เพื่อเชิญชวนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง 

7.2 จัดหาแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ภายนอกสถานศึกษา เชน จัดหาส่ือธรรมชาติแทน
การใชส่ืออุปกรณราคาแพง รวมทั้งจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจัดเปนทําเนียบ เพื่อชวยใหครูไดมี
โอกาสใชบุคลากรเหลานี้เสริมสรางความรูในสภาพจริงของทองถ่ิน 

7.3 จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหสวยงาม 
สะอาด นาอยู ปลอดภัย และปราศจากอบายมุข 
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7.4 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
เปนประจํา เพื่อรับฟงความคิดเห็นผลการใชหลักสูตร คือ พฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการใชหลักสูตร 

7.5 จัดใหมีอาคารสถานที่ หองเรียนเฉพาะเทาที่จะมีโอกาสจัดได เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยวิธีการที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

7.6 จัดทําและจัดหาสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอน ใหเหมาะสมตามที่หลักสูตร
กําหนด 

7.7 จัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึงการใชหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญ ไมยิ่งหยอน
ไปกวางานอาคารสถานที่ 

7.8 จัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตั้งแตครู นักเรียน เจาหนาที่ 
นักการภารโรง ใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศิริเพ็ญ  ศิริมงคล  (2530)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช  2521 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 7  พบวาการบริหารงาน
วิชาการทุกดานมีปญหานอย  แตยังปรากฏปญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร ดังนี้ 
ขาดการติดตามผลการใชหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงแกไข  โรงเรียนไมมีความคลองตัวในการให
นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงทรัพยากรนอกหองเรียน  ขาดงบประมาณในการจัดหาหนังสือ  วารสาร  
สําหรับการศึกษาคนควาของครูและนักเรียน  ขาดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดกิจกรรมหลายๆ 
ประเภทในเวลาเดียวกัน  การจัดการนิเทศการสอนใหกับครู ไมสามารถจัดได อยางสม่ําเสมอ และ
โรงเรียนไมมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการของครู  เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไข 

วิรัช  สุเมธาพันธ (2531) ไดศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการ  ของผูบริหารโรงเรียน 
ผูนําการใชหลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 พบวาบทบาทการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน ผูนําการใชหลักสูตรครอบคลุมลักษณะงานทั้ง 10 ดานที่ปฏิบัติจริงมากคือ 
การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและวิธีสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
การจัดอาคารสถานที่และบริเวณ เพื่อเสริมสรางงานวิชาการ การใชส่ือการเรียนการสอนและหองสมุด 
สวนที่ปฏิบัตินอย คือหลักสูตรและเอกสารการใชหลักสูตร การพัฒนาอาจารยทางวิชาการ การใช
ทรัพยากรและสถานประกอบการในทองถ่ินและการประเมินผลงานวิชาการ 
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จักรพงษ  ทับขวา  (2531)  ไดศึกษาบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  เขต 9 ใน 10 ดาน  พบวาบทบาสําคัญที่ปฏิบัติจริงมากไดแก  การสนับสนุน
ใหศึกษาตอ  การประชุมและการมอบหมายงานพิเศษ  สวนการฝกอบรมระยะสั้น  การประชุมเชิง
วิชาการ  การศึกษางานไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงาน  การระดมความคิด การจัดทัศนศึกษาและดู
งาน  การปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม  และการหมุนเวียนตําแหนง ปฏิบัติจริงนอย 

สุเมธ  ประภาสวัสดิ์  (2531) ไดศึกษาปญหางานวิชาการตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวาดานหลักสูตร
และดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการนิเทศการศึกษาและดานการวัดและประเมินผลการการ
สอน มีปญหาปานกลาง  สวนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน เกิดจาก  ครูมีงานที่ตองรับผิดชอบมากเกินไป  ครูขาดความกระตือรือรน  
บุคลากรในโรงเรียนมีนอยและขาดแคลนครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง  ขาดการวางแผน
อยางตอเนื่อง ทั้งในระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  กลุมโรงเรียนและโรงเรียน  ขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษา  2521  และผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

สวัสดิ์  เมฆพยัพ  (2534) ไดศึกษาบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังในการบริหาร 
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดอางทอง  พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนมีความเห็นสอดคลองกันวา ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติในบทบาท 
ที่เปนจริงมากและคาดหวังวาคงปฏิบัติมากเชนกัน  แตพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา  ผูบริหาร
โรงเรียนเห็นวางานนิเทศการศึกษาปฏิบัติจริงปานกลาง  สวนงานอื่นๆ อีกแปดงานนั้น ปฏิบัติมาก 
สําหรับครูวิชาการเห็นวาผูบริหารไดปฏิบัติจริงมาก 5 งาน ไดแก งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช  งานวัดและประเมินผล  งานวางแผน  กําหนดวิธีการดําเนินงานทางวิชาการและงานสงเสริม
การเรียนการสอน  ปฏิบัติปานกลาง 4 งาน ไดแก  งานดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน  งานหองสมุด  งานนิเทศการศึกษา  และงานประชุม  อบรมทางวิชาการ  สวนบทบาทที่
คาดหวัง  ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนเห็นวาควรจะปฏิบัติมากทุกๆ ดาน 

ศิริชัย  อนันตผล  (2534)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัย
พบวา  การศึกษาหลักสูตรแมบท  มีการแนะนําจากศึกษานิเทศกและสนับสนุนจากโรงเรียน  ใหครู
ไดศึกษาหลักสูตรแมบท โดยศึกษาจากตัวเอกสารหลักสูตร  สวนการศึกษา  สํารวจ  รวบรวมขอมูล  
ขอสนเทศของทองถ่ิน  มีการเสนอแนะและสนับสนุนใหสํารวจสภาพปญหา  ความตองการของ
ทองถ่ิน  โดยวิธีศึกษาเอกสารและสัมภาษณ สวนการวิเคราะหขอสารสนเทศทางการศึกษาและจัดทํา
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร  มีการเสนอแนะสนับสนุนใหดําเนินการ  โดยครูมีสวนรวมใน
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การใหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดของนักเรียน  ในขณะที่การพิจารณา
หลักสูตร/รายวิชาตามลักษณะตางๆ  มีการเสนอแนะและสนับสนุน ใหปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมเสริม  ปรับหรือเพิ่มเติม รายละเอียด เนื้อหา เลือกใช ปรับปรุง  เพิ่มเติมสื่อที่มีอยูแลว  
จัดทําส่ือการเรียนขึ้นมาใหม  ทุกลักษณะมีการดําเนินการ  ยกเวนการจัดทําเนื้อหา/รายวิชาขึ้นมาใหม   
และการเสนอขออนุมัติหลักสูตร  พบการเสนอแนะและดําเนินการ  โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนและคณะกรรมการภายในกลุมหรือหมวดวิชาปญหาในดาน
ตางๆ พบวา สวนใหญขาดเอกสารที่เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน  และยังขาดวิทยากรผูรูมาใหคําแนะนํา 

เพ็ญจันทร  ธนาวิภาส  (2535)  ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาของการพัฒนาหลักสูตรใน
โรงเรียน  รวมพัฒนาการใชหลักสูตร  สังกัดกรมสามัญศึกษา  พบวา โรงเรียนสวนใหญไดสนับสนุน
สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยกําหนดนโยบาย  จัดเตรียมบุคลากร  จัดเตรียมสถานที่  
จัดเตรียมงบประมาณ  มีการจัดทําขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร  มีการประชาสัมพันธ
หลักสูตร  จัดหาวัสดุหลักสูตรไวบริการแกครู  แนะนําใหครูใชทรัพยากรจากทองถ่ิน  จัดใหมีการ
นิเทศ  ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครู  โดยหัวหนากลุม/หมวดวิชาที่มีสวน
รวมในการเตรียมการแตละดาน  ปญหาที่พบสวนใหญไดแก  ความไมพรอมของโรงเรียนไดดาน
บุคลากร  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณไมพอเพียง  ครูขาดความรูความเขาใจในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  ขาดขอมูลเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรทองถ่ินและขาดความรูและทักษะในการ
นิเทศสําหรับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน   โรงเรียนสวนใหญสงเสริมและดําเนินการ
โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับหรือเพิ่มเติมเนื้อหา  ปรับส่ือ  จัดทําสื่อใหม  ทุกลักษณะมี
การดําเนินการ  ยกเวนการจัดทําเนื้อหา/รายวิชาใหม  ดานการเสนอขออนุมัติหลักสูตร  พบวา   
สวนใหญไมไดดําเนินการ  สําหรับปญหาที่พบสวนใหญ  ไดแก โรงเรียนขาดแหลงศึกษาคนควา  
ครูไมมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

อําไพ  ตินะมาส  (2535) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  
พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2533) ในจังหวัดพะเยา พบวาในการวิเคราะห
หลักสูตร  ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาหมวดเห็นดวยอยางมาก  วาหลักสูตรมีความเหมาะสมทุกดาน  
โดยเฉพาะในการกําหนดใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียน  ในการเตรียมจัดทําแผนการสอน   
มีการศึกษาจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา  โดยสวนใหญจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทุกโรงเรียน
มาการจัดสงครูผูสอนไปอบรมการจัดทําแผนการสอน ซ่ึงมีการสรางความเขาใจในเรื่องทักษะ
กระบวนการ  9 ขั้น  แตผูสอนเขาใจไมเพียงพอที่จะนําไปใชได  และไมมีเวลาในการจัดทําแผนการสอน  
บางโรงเรียนไมมีการสํารวจความรูพื้นฐานของผูเรียนและสภาพทองถ่ิน  สวนการเตรียมการใน
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ดานสื่อการเรียนการสอน  โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนไมครบ  หนังสือคูมือ  
หนังสือประกอบการสอนยังไมเพียงพอ  มีความขาดแคลนมาก ในสวนสื่อการเรียนการสอน  และ
แหลงวิทยาการในทองถ่ิน  สําหรับการเตรียมการในดานบุคลากร  มีการประชาสัมพันธหลักสูตร
ใหกับผูเรียนและผูปกครอง โดยสวนใหญจัดประชุมชี้แจง  มีการสงเสริมบุคลากรหลักไปอบรม
การใชหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ทางกลุมโรงเรียนจัดขึ้น  แลวนํามาขยายผลในโรงเรียน  ครูผูสอน
บางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ปรับตัวไมไดและบุคลากรไมเพียงพอ  สวนการเตรียมการใน
การบริหารหลักสูตร  การคัดเลือกรายวิชานั้นโรงเรียนสวนใหญยังจัดใกลเคียงกับหลักสูตรเดิม  
ตามขอจํากัดของบุคลากรที่มีอยู  โรงเรียนขาดเทคนิควิธีในการจัดกลุมผูเรียน และการจัดตารางสอน
เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดเลือกเรียนไดอยางหลากหลาย  การจัดกิจกรรมอิสระยังหารูปแบบที่ดี และ
เหมาะสมที่สุดไมได  การแจงขาวเกี่ยวกับหลักสูตรลาชา ไมทันเวลา  การเตรียมการในเรื่อง
สารสนเทศและเรื่องหลักสูตรทองถ่ินยังไมดีพอ 

รัตนะ บัวสนธิ์ (2536) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอด 
ภูมิปญญาทองถ่ิน:กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในเขตภาคกลางตอนลาง ผลการวิจัยพบวา 

1. ภายในชุมชนที่ศึกษามีส่ิงที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน คือ การอนุรักษและสราง
ปาไมของชุมชน  ตลอดจนการใชประโยชนจากปาไม (การใชสมุนไพร) ที่เปนกระบวนการคิดและ
การกระทํา โดยเจาอาวาสวัดในชุมชน แตโรงเรียนกับชุมชนไมเคยมีการวางแผนรวมกันเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) ได
เปดโอกาสใหโรงเรียนไดสามารถพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน และจากการสนทนากลุมสมาชิก ผูรวมสนทนาสามารถชวยกันกําหนดเนื้อหา
ที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน วัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ และ
วิธีการวัดผลประเมินผล 

3. นโยบายการควบคุมวิชาการจากหนวยงานบังคับบัญชา  และจากสวนกลางเปน
อุปสรรคสําคัญที่ทําใหการใชหลักสูตรไมประสบผลสําเร็จ  

4. ความไมเชี่ยวชาญ และไมใสใจงานวิชาการอยางเพียงพอ ของผูบริหารโรงเรียน        
มีแนวโนมทําใหการใชหลักสูตรไมประสบผลสําเร็จ 

5. ความเอาใจใสทางวิชาการของครูที่แตกตางกัน ทําใหการนําหลักสูตรไปใช 
ประสบผลสําเร็จแตกตางกัน 

รัตนา อินทิยโกเศศ (2536) ไดศึกษากระบวนการพัฒนาและการใชหลักสูตรรายวิชา   
“ทองถ่ินของเรา”  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดพะเยา พบวา ปญหาของกระบวนการพัฒนา
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หลักสูตร เกิดจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถ การใหความรวมมือ การติดตอประสานงาน  
การประชุมและการวางแผน การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบงบประมาณ และขาดการประเมินผล 
หลังการพัฒนาหลักสูตร สวนปญหาการนําหลักสูตรไปใช ครูผูสอนเห็นวาขาดเอกสารศึกษาคนควา  
ขาดการศึกษาจากสถานที่จริง และแหลงวิชาการไมเพียงพอ 

สุชาดา  บุญฤทธิ์  (2538) ไดศึกษาสภาพการใชหลักสูตรทองถ่ิน ของจังหวัดแมฮองสอน  
พบวา  ครูจัดกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  มีกิจกรรมที่หลากหลาย แตยังขาดแคลนวัสดุ
หลักสูตร  บุคลากรที่เปนผูพัฒนาหลักสูตรขาดความรู  มีเวลาในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนอย
เพราะมีงานประจํา  การแตงตั้งบุคลากรไมครอบคลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ  ไมมีการประเมินผลหลังใช
แผนการสอน  เพราะคณะผูจัดทําไมเขาใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  จึงไมไดวางแผนไวลวงหนา  
ไมมีบุคลากรในการติดตามผล และมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย  นโยบายจึงไมตอเนื่อง  ทําให
ปญหาและขอบกพรองของแผนการสอนไมไดรับการพัฒนา  ครูจึงไมเห็นความสําคัญของหลักสูตร
ทองถ่ิน  และไมใชแผนการสอนอยางแทจริง 

บุญลือ ศรีสุวรรณ (2541) ไดศึกษาการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กิ่งอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา มีปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีภารกิจที่ปฏิบัติสูงกวางานอื่นๆ  ไดแก การจัดครูเขาสอนโดยคํานึงถึงความ 
สามารถและความเหมาะสม  และกําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  สําหรับ
รายการที่มีการปฏิบัติ และอยูในระดับนอย ไดแก การนําผลการวิจัยทดลองมาใชเพื่อชวยเหลือครู
เกี่ยวกับการใชหลักสูตร  ปญหาและอุปสรรคในภารกิจการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
ไดแกขาดการประสานงานของบุคลากรภายในโรงเรียน 

จิตราภรณ  บุญยงค  (2542) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย  พบวา  การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะทั้ง 7 งาน  งานการบริหาร
ที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก  การจัดตารางการเรียนการสอน  และการจัดครูเขาสอน  สวนงานที่มีการ
บริหารมาก ไดแก การจัดแผนการเรียน  งานสื่อการเรียนการสอน  การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การจัดทําแผนการสอนและการนําหลักสูตรไปใช  สําหรับปญหามีดังนี้ ครูขาดความรูในการปรับ
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน ไมเห็นความสําคัญของแผนการสอน ไมใชกระบวนการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใชส่ือการเรียนการสอนนอย ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา หองเรียนไมพอ  
ไมสามารถจัดวิชาเลือกเสรีไดหลากหลาย ขอเสนอแนะไดแก ควรมีการจัดอบรมการสรางหลักสูตร
ทองถ่ิน นิเทศติดตามการจัดทําแผนการสอนอยางใกลชิด สงเสริมใหครูใชกระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย กระตุนใหครูผลิตส่ือการเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาครูใหสอนไดคนละหลายวิชา 
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กรมเจาสังกัดควรจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม  และควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยจัดตารางการเรียน 
การสอน 

บังเอิญ  สิทธิตัน (2542) ไดศึกษาการบริหารงานโรงเรียนหอพระ ในแนวทางการการ
ปฏิรูปสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  พบวา  การบริหารงานโรงเรียนหอพระ ในแนวทาง
การปฏิรูปสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  ครูสวนใหญเห็นวาฝายบริหารไดปฏิบัติในเรื่อง
กําหนดนโยบายโรงเรียน สอดคลองกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา  จัดบริเวณโรงเรียนมีความรมร่ืน  
จัดหองปฏิบัติการทางภาษาไดอยางพอเพียง  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณของโรงเรียนถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ  สงเสริมใหครูไดเพิ่มวุฒิสูงขึ้น  จายคาตอบแทนเมื่อครูไปอบรมสัมมนา  วัดผล
และประเมินผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ แตยังมีครูบางสวนเห็นวาฝายบริหารไมได
ปฏิบัติในเรื่อง  การนําขอมูลสภาพปญหา ความตองการของบุคลากรมาปรับปรุงงานของโรงเรียน  
การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน  การจัดใหมีสนามกีฬาประเภทตางๆ ที่ได
มาตรฐาน  การจัดหาอุปกรณที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอ  การจัดใหนักเรียนได
เรียนโดยระบบการศึกษาทางไกล  การใชชุมชนเปนเครือขายการเรียนรู  การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
การรวมมือกับชุมชนจัดตั้งองคการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหารายไดของโรงเรียน 

พูลยชัย ยาวิราช (2542) ไดศึกษาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบวา ครูผูสอนสวนมากเห็นวางาน 
ทุกดานมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  สําหรับปญหาในการบริหารหลักสูตร พบวา งานทุกดานในการบริหาร
หลักสูตรนั้น ครูสวนใหญไมแนใจวาจะมีปญหาหรือไม ครูบางสวนเห็นวามีปญหาในเรื่องการ
วิเคราะหสถานการณในงานดานการบริหารสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณประกอบหลักสูตร  
การวางแผนการดําเนินการ  การประเมินผลและการรายงานผล  การบริการแหลงวิทยากรในโรงเรียนนั้น
มีปญหาโดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและตรงกับ
ความตองการของโรงเรียนหนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 

สรุปผลการวิจัย  จากการที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุปไดวา  บทบาทของผูบริหาร 
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ  และใหความสําคัญกับงานวิชาการใหมาก 
2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน เกี่ยวกับความรู ทักษะ

ทางดานวิชาการและตองทําอยางตอเนื่อง 
3. ผูบริหารตองมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผล การนําไปใชและ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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4. ผูบริหารตองแสดงภาวะผูนํา กลาแสดงออก รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา  
โดยเฉพาะภาระงานที่ครูตองรับผิดชอบมีมากเกินไป 

5. สนับสนุนสงเสริม สรางขวัญและกําลังใจ แกบุคลากรภายในโรงเรียนอยาง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

6. สนับสนุนและสงเสริมในดานงานวิจัยใหมากขึ้น 
7. มีการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศ และสภาพความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
8. ผูบริหารตองมีการประสานเชื่อมโยงกับบุคลากรทุกฝาย รวมไปถึงหนวยงาน 

องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ  เพื่อการระดมสรรพกําลังในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 
9. โรงเรียนตองมีการประชาสัมพันธการใชหลักสูตรการบริหารงานวิชาการแก

ผูปกครอง หนวยงาน องคกร ชุมชนอยางทั่วถึงทุกป 
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8.  กรอบความคิดงานวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคดิการวจิัยได

ดังแสดงใน  ภาพที่  2.1  
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.การเตรียมความพรอม 

2.การจัดทําสาระหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.1จัดทําสาระของหลักสูตร 
2.2จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ฯลฯ 

3.การวางแผนดําเนินการ
ใชหลักสูตร 

7.การปรับปรุงพัฒนา 

5.การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล

4.การดําเนินการบริหารหลักสูตร 
(ใชหลักสูตร) 

6.การสรุปผลการดําเนินงาน 

กระบวนการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาที่
สงผลสัมฤทธิ์กับผูเรียน 

ครูตรวจสอบบทบาทที่
ผูบริหารใชในการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษา 

เทียบเคียงมาตรฐาน      
ของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
25.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลอง
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
25.2สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู

 
ภาพที่  2.1  กรอบความคิดงานวิจยั 
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