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บทคัดย่อ
งานวจัิยคร้ังนี ้มวีตัถปุระสงค์คอื 1) เพ่ือศกึษาสภาพและปญัหาการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่
มีการปฏิบัติเป็นเลิศและ 3) เพื่อจัดทำาแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการศึกษา 4 ขั้นตอนคือ 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
กลุม่ประชากรคอืครผููส้อน จำานวน 48 คน นำาผลมาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่าความถี่ แล้วอธิบายเป็นความเรียง 2. การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการ
ปฏบิตัเิปน็เลศิโดยสมัภาษณผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนทีม่คีวามเปน็เลศิ
จำานวน 5 คน แลว้วเิคราะหข์อ้มลูด้วยการสงัเคราะหผ์ลตามประเดน็ทีผู่ใ้หส้มัภาษณใ์หค้วามเหน็ 3. การ
จัดทำาร่างแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โดยศึกษาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 4. การตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
จำานวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย สรุปผลการศึกษาดังนี้

สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยของ
สภาพการบรหิารในระดับมาก ด้านการจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษามคีา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอืดา้นการ
ดำาเนินการระดับชั้นเรียน และด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ปัญหาที่พบ
ดา้นการจัดทำาหลกัสตูรสถานศกึษา คือขาดแคลนบคุลากรดา้นหลกัสตูร ปญัหาดา้นการดำาเนนิการระดบั
ชัน้เรยีนไดแ้ก่ พืน้ฐาน ความรูน้กัเรยีนไมเ่ปน็ไปตามหลกัสตูรแกนกลาง ปญัหาดา้นการสง่เสรมิสนบัสนนุ
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ระดับสถานศึกษาคืองบประมาณในการดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตรมีจำากัดและปัญหาด้านการกำากับ
ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษาได้แก่ผู้บริหารไม่นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง การบริหาร หลักสูตรสถาน
ศกึษาของโรงเรียนทีมี่การปฏบิตัเิปน็เลศิพบวา่มกีารจดัทำาหลักสตูรทีค่รบทกุองค์ประกอบและดำาเนินการ
เนน้กระบวนการการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางการบรหิารหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรยีน
อมก๋อยวทิยาคมประกอบด้วยหลกัการ วธิกีาร กจิกรรมและตวับง่ชีค้วามสำาเรจ็ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการจัด
ทำาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการดำาเนินการระดับชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา
และด้านการกำากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษาผลการตรวจสอบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความมีประโยชน์มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางได้

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการบริหารหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the status and problems of the  

curriculum administration of Omkoiwittayakhom school, Chiang Mai province, 2) to study the 
school curriculum administration of school performance was excellent, and 3) to formulate 
the guidelines for the school curriculum administration development of Omkoiwittayakhom 
school, Chiang Mai province. There were 4 procedures ; 1) studying the status and problems 
of the curriculum administration of Omkoiwittayakhom School, Chiang Mai province, by using  
questionnaire to collect data from the population and the data was analyzed by using 
the average value, standard deviation, frequency of the data and explained as an essay.  
2) studying the school curriculum administration from the best practice school by interviewing 
the administrator and other academic personnel and data analysis by synthesis the issues 
of the interviewees’ opinions. 3) performing the draft guidelines for the school curriculum 
administration development of Omkoiwittayakhom school, Chiang Mai province by studying 
the data from procedure 1 and procedure 2, and 4) investigating the draft guidelines for 
the school curriculum administration development of Omkoiwittayakhom school, Chiang Mai 
province by the school for create other related personnel. The findings were as follows ; 

The results of study the status of the curriculum administration development of  
Omkoiwittayakhom school, Chiang Mai province found that the curriculum overall average of 
practice / was at a high level, the curriculum development was at a highest, the curriculum 
implementation in the classroom was at a highest follow, and the school quality follow-up was 
at an average minimum. The problem in the curriculum development was lack for curriculum 
person. The problem in the curriculum implementation in the classroom was the knowledge 
of student lower than the national curriculum. The school support was limited budget. And 
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the school quality follow-up was the administrator didn’t supervise continually. The study of 
curriculum administration from the best practice school was found that the curriculum devel-
opment in each element and involved the participation from all stakeholders was completed. 
Draft guidelines of school curriculum management school in the preparation of Omkoiwit-
tayakhom school curriculum consists of principles, methods and activities and 4 successful 
indicators, curriculum development, the curriculum implementation in the classroom, the 
school support and the school quality follow-up in The guidelines were investigated at high 
level of appropriateness, possibility, and usefulness. .

Keywords: Guidelines for Curriculum Administration, Curriculum Administration, Curriculum 
Administration Development

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึง “การศึกษา” 
วา่เปน็กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจริญงอกงาม
ของบคุคลและสงัคม โดยการถา่ยทอดความรู ้การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรา้งสรรค ์จรรโลงความกา้วหน้า ทางวชิาการ การ
สรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนุนให้ บุคคลเรยีน
รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งในมาตรา 6 ในการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนษุยท่ี์สมบูรณท์ัง้รา่งกายจติใจ สตปิญัญา ความ
รู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สขุ ในมาตราท่ี 23 การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษา
ในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตาม
อธัยาศยั ต้องเน้นความสำาคัญทัง้ความรู ้คณุธรรม 
กระบวนการเรยีนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะ
สมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความ
สมัพนัธ์ของตนเองกับสงัคม ความรูแ้ละทกัษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ความ

เขา้ใจและประสบการณเ์รือ่งการจดัการ การบำารงุ
รกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย่ังยนื ความรูเ้กีย่วกบัศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง ความรู้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

นอกจากนั้นยังได้กำาหนดแนวทางใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการจดัเนือ้หาสาระและกจิกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้
เรียน โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ืองจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา มีการ
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ประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้
เรียนตามศักยภาพ

 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ได้ดำาเนิน
จัดการศกึษาจนถงึปจัจบุนัเปน็เวลา 60 ป ีปจัจบุนั
ใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาตามแนวทางหลกัสตูรแกน
กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แต่
ผลผลิตจากการจัดการศึกษายังไม่มีคุณภาพเท่า
ที่ควร นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้น้อย ผล
การทดสอบระดับต่างๆ ยังต่ำากว่ามาตรฐานซึ่ง
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 66) 
กล่าวไว้ว่าสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมิน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และควรคำานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และ
คุณลักษณะของผู้เรียน โดยนำาผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ เช่น ผลคะแนน O-NET มาพิจารณา
ทัง้ผลการประเมนิในภาพรวมและผลการประเมนิ
ที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐานหากผลการ
ประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควร
ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง ซึ่ง
สาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้
หลักสูตร ขณะที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เป็น
โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง มีครูสอนครบทุกสาระ
การเรยีนรู ้ดงันีแ้ลว้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาสภาพและ
ปัญหาในการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีน
อมก๋อยวิทยาคมว่าเป็นอย่างไร ศึกษารูปแบบการ
บริหารหลักสูตรของโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อจัดทำาแนวทางที่เหมาะ
สมที่สุดในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพือ่ศกึษาสภาพและปญัหาการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 

จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถาน
ศึกษาของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ

3. เพื่อจัดทำาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน อมก๋อย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดตามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารหลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรียน อมกอ๋ย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตด้านประชากร

ครูผู้สอนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ปีการ
ศึกษา 2559 จำานวน 48 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนือ้หาในการวจิยัจากแนวทางการบรหิาร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551: 35-66) ดังนี้ 

1) การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 6 
กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดทำาหลักสูตรสถาน
ศึกษา 2. องค์ประกอบสำาคัญของหลักสูตรสถาน
ศึกษา 3. การกำาหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสำาคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. การ
กำาหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 5. การจัด
ทำาคำาอธบิายรายวชิา 6. การกำาหนดเกณฑก์ารจบ
หลักสูตรและเอกสารวัดประเมินผล

2) การดำาเนินการระดับช้ันเรียน 2 
กิจกรรม ประกอบไปด้วย การจัดทำาโครงสร้าง
รายวิชา และออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
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3) การส่งเสริมสนับสนุนระดับสถาน
ศึกษา 4 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 1. การพัฒนา
บุคลากร 2. การสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากร 3. การดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม 4. 
การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ

4) การกำากับ ดูแลคุณภาพระดับสถาน
ศึกษา 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วยการนิเทศ 
ตดิตามการใชห้ลกัสตูร การประกนัคณุภาพภายใน
และการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร

เครื่องมือในก�รศึกษ�

เครือ่งมอืในการศกึษาคือแบบสอบถาม 3 
ตอนประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือระยะเวลาในการปฏิบัติ
งานทีโ่รงเรยีนอมกอ๋ยวทิยาคม และอาย ุเปน็แบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 สภาพการบริหาร
หลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรยีนอมกอ๋ยวทิยาคม ดา้น
การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการดำาเนิน
การระดับชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ระดบัสถานศกึษาและด้านการกำากบัดแูลคุณภาพ
ระดับสถานศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิดปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ

ตอนที่ 2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ตอนที่ 3 ใช้ค่าความถี่แล้วนำาเสนอเป็น
ความเรียง

ขั้นตอนที่  2 การศึกษาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ
เป็นเลิศ

กลุ่มเป้�หม�ย

เลือกแบบเจาะจง คือโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย โดยพิจารณาจากความพร้อมในการ
จัดการศึกษาและเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ยังมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมายจำานวน 5 คน 
กำาหนดเกณฑ์การเลือก คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิชาการ ครู ผู้  
รบัผดิชอบงานหลักสตูรและหัวหนา้กลุม่สาระการ
เรียนรู้ 2 คน

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

มีขอบเขตเนื้อหา 4 ด้าน เช่นเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 

เครื่องมือในก�รศึกษ�

เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ข้อคำาถามประกอบไปด้วย 3 
ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์

ตอนที ่2 การบรหิารหลกัสตูรสถานศึกษา
ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการจัด
ทำาหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการดำาเนนิการระดบั
ชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมสนับสนุน 

และตอนที่  3 ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สั ง เ ค ราะห์ ผลตามประ เด็ นที่ ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ให้ความเห็นในลักษณะพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำาร่างแนวทางการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
อมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลประกอบด้วยผลการวิจัย 2 
ส่วนในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ดังนี้
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 1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอมก๋อย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 2) ผลการศกึษาการบรหิารหลกัสตูร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

ยึดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
คลอบคลมุขอบเขตเนือ้หา 4 ดา้น เชน่เดยีวกบัขัน้
ตอนท่ี 1 โดยแนวทางขบัเคลือ่นประกอบด้วยหลกั
การ วธีิการ กจิกรรมและตัวบง่ช้ีความสำาเรจ็ในการ
บริหารหลักสูตร

เครื่องมือในก�รศึกษ�

ผู้วิจัยจัดทำาแบบร่างแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คลอบคลุมขอบเขตเนื้อหา 4 
ด้าน เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 แนวทางการบริหาร
ในทุกงานประกอบด้วย หลักการ วิธีการ กิจกรรม 
และตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยการพรรณนา
วิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบร่างแนวทาง
การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้เลือกแบบ
เจาะจง จำานวน 7 ท่าน กำาหนดเกณฑ์ดังน้ี  
ผู้บริหารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จำานวน 2 
ท่าน โดยพิจารณาจากอายุราชการ วุฒิการศึกษา
และวิทยฐานะ ตัวแทนครู จำานวน 5 ท่าน โดย
พจิารณาจาก ครูผูร้บัผดิชอบงานหลกัสตูร 1 ทา่น 
หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้2 ทา่น และครผููส้อน

ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมนาน
ที่สุด 2 ท่าน

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

คลอบคลุมประเด็นการพิจารณา 3 ด้าน 
ได้แก่ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความ
เป็นประโยชน์

เครื่องมือในก�รศึกษ�

แบบตรวจสอบประสทิธภิาพรา่งแนวทาง
การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ยึดกรอบตามแนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ คือเห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ และ ไม่เห็นด้วย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉล่ียตั่งแต่ 
0.5 – 1.0 ของแต่ละรายการ จึงใช้เป็นแนวทางได้ 
ผลการตรวจสอบพบว่ามี่ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.6–1.0 สามารถใช้เป็นแนวทางได้

ผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาสภาพการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยของสภาพการบริหาร
ในระดบัมาก และรายดา้นทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ดังตารางที่ 1 

ทั้งนี้จากการศึกษาปัญหาที่พบด้านการ
จดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา คอืขาดแคลนบคุลากร
ด้านหลักสูตร ปัญหาด้านการดำาเนินการระดับชั้น
เรียนได้แก่ พื้นฐานความรู้นักเรียนไม่เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลาง การจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไป
ตามแผน/ปฏิทินการดำาเนินงาน ปัญหาด้านการ
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สง่เสรมิสนบัสนนุระดับสถานศกึษาคอืงบประมาณ
ในการดำาเนนิการปรบัปรงุหลกัสูตรมจีำากดั ครแูละ
บคุลากรไมข่ยายผลด้านความรูจ้ากการเขา้รบัการ

อบรม ปัญหาด้านการกำากับดูแลคุณภาพระดับ
สถานศึกษาได้แก่ผู้บริหารไม่นิเทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและยังไม่เป็นระบบ 

ต�ร�งที่ 1 แสดงสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

สภ�พก�รบริห�รหลักสูตรสถ�นศึกษ�
โรงเรียนอมก๋อยวิทย�คม

สภ�พก�รบริห�ร ก�รแปลผล
ระดับก�รบริห�ร  µ (N=48) 

1. ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 4.43 0.62 มาก

2. ด้านการดำาเนินการระดับชั้นเรียน 4.18 0.69 มาก

3. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา 3.96 0.70 มาก

4. ด้านการกำากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 4.04 0.76 มาก

โดยรวมทุกด้�น 4.15 0.43 ม�ก

2) ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
พบว่าด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาด้าน
การดำาเนินการระดับช้ันเรียนด้านการส่งเสริม
สนับสนุนระดับสถานศึกษาและด้านการกำากับ
ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษามีการดำาเนิน
งานครบในทุกรายการของแต่ละด้านโดยเน้น
กระบวนการการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

3)  ผลการ จัดทำ าร่ า งแนวทางการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่พบว่า
ยึดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบ
ด้วยขอบเขตเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การดำาเนินการระดับชั้น
เรียน 3) การส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา 
4) การกำากับ ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษาตัว
บ่งชีค้วามสำาเรจ็โดยทกุด้านประกอบด้วย หลกัการ 
วิธีการ กิจกรรมและตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

 4) ผลการตรวจสอบรา่งแนวทางการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่พบว่าด้านการ
จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการดำาเนินการ
ระดับชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับ
สถานศึกษา และ ด้านการกำากับดูแลคุณภาพ
ระดับสถานศึกษาสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางได้ 
โดยด้านความเหมาะสม ความมีประโยชน์ และ
ด้านความเป็นไปได้ ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นท่ีควรนำามา

อภิปรายดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอมก๋อย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่พบว่าสภาพการบริหาร
หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนอมกอ๋ยวทิยาคมโดย
รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยของสภาพการบริหารและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมา
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จากมีการดำาเนินการสร้างหลักสูตรโดยบุคลากรที่
มีความชำานาญและยึดตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สอดคล้อง
กบั ปญัญา แย้มเสมอ (2553) ได้ศกึษาการบรหิาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 ผลการศึกษาพบว่า มีระดับการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกน
กลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 อยู่ในระดับมาก

ปัญหาที่พบด้านการจัดทำาหลักสูตร
สถานศึกษา คือขาดแคลนบุคลากรด้านหลักสูตร 
หลักสูตรไม่สอดคล้องและไม่ต่อเน่ือง หลักสูตร
บางกลุ่มสาระฯ ไม่แล้วเสร็จซึ่งหากพิจารณาจาก
ข้อมูลด้านบุคลากรจะเห็นได้ว่าครูและบุคลากร
ส่วนใหญ่จะมีอายุราชการไม่เกินห้าปี ถึงร้อยละ 
72.92 ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการนำาหลักสูตร
ไปใช้ทำาให้ไม่เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจนและเป็นครูผู้ช่วยถึงร้อยละ 22.92 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ่งทิพา โพธิ์นอก  
(2550) ได้ ศึกษาเรื่องการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมาพบว่าปัญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาคือบุคลากรไม่มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการของหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างชัดเจนและได้ให้คำาแนะนำาว่าควรส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งนี้สถาน
ศกึษาควรหาบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ เปดิอบรม
ด้านหลักสูตร ให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ปัญหาด้านการดำาเนินการระดับชั้นเรียน
ปัญหาท่ีพบคือปัญหาด้านพื้นฐานความรู้นักเรียน
ไมเ่ปน็ไปตามหลกัสตูรแกนกลาง การจดัการเรียนรู้ 

ไม่เป็นไปตามแผน ปัญหาด้านความแตกต่าง 
ระหว่างผู้เรียนซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากครู
และบุคลกรส่วนใหญ่ขังขาดประสบการณ์ในการ
ใช้หลักสูตรปัญหาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ สุคนธ์ ไกรพรม (2554) ได้ศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารหลักสูตร
โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ พุทธศักราช 
2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น
ฐานพทุธศกัราช 2551 ผลการศกึษาพบวา่ปญัหา
ในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบ้านปา
ตาตีมอ การเตรียมการค่อนข้างน้อยครูไม่ค่อย
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ครูยังไม่ค่อยใช้วิธี
การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำาคัญ ครูบางคนสอน
โดยไมค่ำานงึถงึโครงสรา้งของหลักสตูร ครใูชส่ื้อใน
การเรยีนการสอนนอ้ยไมค่อ่ยผลติสือ่ใชเ้องและไม่
ค่อยใช้สื่อเทคโนโลยีไม่สามารถจัดให้สนองความ
ต้องการของนักเรียนได้เท่าที่ควร ครูขาดความรู้ 
และขาดเทคนิคการวัดและประเมินผลการคิด
วิเคราะห์ 

ปัญหาด้านการกำากับดูแลคุณภาพระดับ
สถานศึกษาได้แก่ผู้บริหารไม่นิเทศ ติดตามอย่าง
ตอ่เนือ่งทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิารมภีาระหนา้ที่
มากมายด้านเวลาในการกำากับติดตามหลักสูตร
และส่วนใหญ่ยังไม่มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัชมุพร แจง้จติร (2553) ไดศ้กึษาการ
บริหารหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ของโรงเรียนต้นแบบในเขตพื้นที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่าในการ
จัดการเรียนรู้ ปัญหาที่พบมีคือ มีการนิเทศน้อย 
มีเวลานิเทศน้อย

2. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
พบว่ามีการปฏิบัติได้ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ
ซึ่งเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในแนวทางการบริหาร
จดัการหลกัสตูรตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2551: 35-66) เช่น 
1) ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาประกอบ
ดว้ยการแต่งต้ังกรรมการดำาเนนิงาน การวเิคราะห์
ข้อมูลประกอบมีองค์ประกอบครบถ้วนผ่านการ
พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา กำาหนดโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
จัดการเรียนรู้ มีการติดตามผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและนำาผลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร 
องค์ประกอบสำาคัญของหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบไปด้วยส่วนนำาของหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การกำาหนดคำา
อธิบายรายวิชา และการวัดผลประเมินผล มีการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสำาคัญคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และระบุสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน 
กำาหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาประกอบ
ดว้ยการกำาหนดรายวิชา ประเภทรายวชิา การต้ังช่ือ
รายวชิา การกำาหนดรหสัวชิา การกำาหนดกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน มีการจัดทำา
คำาอธิบายรายวิชา มีการกำาหนดเกณฑ์การจบ
หลักสูตรระเบียบและเอกสารการวัดและประเมิน
ผล 2) การดำาเนินการระดับช้ันเรียน ประกอบ
ดว้ยการจัดทำาโครงสรา้งรายวชิาและการออกแบบ
หน่วยการจัดการเรียนรู้ 3) การส่งเสริมสนับสนุน
ระดบัสถานศกึษาประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากร
สรา้งศนูยค์วามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ การสนับสนุน
งบประมาณจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
หลักสูตรและติดตามประเมินผลให้เหมาะสมและ
คุ้มค่าในการจัดการเรียนรู้และมีบุคลากรครูเพียง
พอและสอนตรงตามความรู้ การดำาเนินงานแบบ
มีส่วนร่วมโดยผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ครูและ
ผู้บรหิารมสีว่นรว่มในการวางแผนพัฒนาหลกัสตูร
และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร สร้างบรรยากาศ
รว่มคดิรว่มทำา มุง่งานสอนเปน็หลกั เนน้การสรา้ง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ด้านการส่ง
เสริมสนับสนุนทางวิชาการประกอบด้วย การจัด
กลุ่มผู้เรียน มีโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
อุปกรณ์การเรียนรู้ ระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การพฒันาหลกัสูตร สนบัสนนุใหม้กีารแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนในการนำาเสนอ/เผยแพร่ ผล
งานทางวิชาการ 4) การกำากับดูแลคุณภาพระดับ
สถานศึกษา นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรโดยการ
กำาหนดความต้องการในการรับการนิเทศหรือการ
กำากับติดตาม นิเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ด้าน
การประกันคุณภาพภายในดำาเนินการอย่างต่อ
เนื่องเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีแผนพัฒนา
คุณภาพและเป้าหมายการพัฒนาท่ีชัดเจน มีการ
รายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและนำาผลมา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

3 .  แนวทางการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่พบว่าต้องยึดแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา 
4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การดำาเนินการระดับชั้นเรียน 3) การส่งเสริม
สนับสนุนระดับสถานศึกษา 4) การกำากับดูแล
คณุภาพระดับสถานศกึษาโดยแตล่ะดา้นประกอบ
ด้วยหลักการ วิธีการ กิจกรรมและตัวบ่งช้ีความ
สำาเร็จผลการตรวจสอบพบว่าสามารถนำาไปใช้
เป็นแนวทางได้ อาจเป็นเพราะว่าแนวทางการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีความ
สมบูรณ์เน้นหลักการมีส่วนร่วมมีการกำาหนดวิธี
การและหลักการในการดำาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน
และยงัระบุตวับง่ชีค้วามสำาเรจ็ทีจ่ะเกิดขึน้ในแตล่ะ
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ประเด็นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจีระพงษ์ 
หอมสุวรรณ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่ามี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลของก�รศึกษ�

1.1 จากผลการศกึษาพบวา่ปญัหาสำาคัญ
คือด้านขาดแคลนบุคลากรด้านหลักสูตร ดังน้ัน
สถานศกึษาควรแสวงหาบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ
ดา้นหลกัสตูรและพฒันาหลกัสตูรมาให้ความรูแ้ละ
พฒันาทกัษะใหก้บับคุลากรในสถานศกึษาหรอืสง่
เสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาอบรม/ศึกษาต่อ
ด้านหลักสูตรและการสอน

1.2 สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกั

และช้ีแจงใหบ้คุลากรเหน็ความสำาคญัของหลักสตูร 
การใช้หลักสูตร ตลอดจนการกำากับ นิเทศติดตาม 
เพื่อที่จะทำาให้การดำาเนินการด้านหลักสูตรเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรนำาแนวทางการศึกษาแนวทาง
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน อมก๋อย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ไปปรับใช้และประเมิน
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อย
วิทยาคมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 2551

2.2 ควรมกีารศึกษาวิจยัเกีย่วกบัผลทีเ่กดิ
กบัผู้เรยีนจากการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 โดยใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก
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