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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการการบริหารจัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโป่งน�ำ้ ร้อนเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั และแบบแผนการจัดกิจกรรม
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหาแบบศึกษาเอกสาร
ค่าความถี่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการการบริหารจัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า โรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องคือ
การสร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอนผู้บริหารกรรมการสถานศึกษา ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนการพัฒนาให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส�ำคัญละความจ�ำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันจัดท�ำหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลจัดการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนิน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงน�ำข้อมูลและปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
2. การเสนอแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพหลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21:
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

Abstract
The purpose of this research was to study the state of the school - based curriculum administration
of Ban Pong Nam Ron School under Chiang Rai educational service area office 1 and to offer the School Based curriculum Approach relevant to the 21st century education of Ban Pong Nam Ron School under
Chiang Rai educational service area office 1. The population of the study were the teaching staffs, school
administrators, and school committee of Ban Pong Nam Ron School. The instruments of the study comprised
a series of questionnaires for the study, Activity pattern plan, focus group interviews. The obtained data from
focus group interviews were analyzed by content analysis process. The data from the study of document
were statistically analyzed through frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The finding are as follows,
1. The state of the school - based curriculum administration of Ban Pong Nam Ron School under
Chiang Rai educational service area office 1 were found that Ban Pong Nam Ron School established the
personnel preparation as; awareness raising among teaching staffs, school administrators, school committee,
community leaders, parents, and students, the implement of school staffs was to raise the knowledge,
importance and necessity to compose the curriculum cooperatively; the concerned data analyzing; composing the core curriculum structure; designing the learning activities, lesson plan, instructional materials/local
learning site; the measurement and evaluation of instructional management which relevant to the objectives
of the school - based curriculum; composing the report of conclusion of the school - based curriculum
management; including, gathering the data and the problems of educational quality to improve and to
develop the administration of the school - based curriculum and the educational development plan.
2. The recommendations of the school - based curriculum administration of Ban Pong Nam Ron
School under Chiang Rai educational service area office 1 were as follows; the first strategy was to develop
the potential of instructors and administrators to be experts; the second strategy was to develop
instructional materials and learning innovations; and the third strategy was to qualify the curriculum and
enhance the involving of all sections to implement the school - based curriculum.
บทน�ำ
ปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ก้าวสู่การปฏิวัติครั้งส�ำคัญอีก
ครัง้ หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ คือก้าวสูย่ คุ “โลกาภิวตั น์” (Globalization) เป็นยุคแห่งสารสนเทศ และการแข่งขัน อันมีผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน โดยเน้นการค้า การ
บริโภคและการด�ำรงชีวิตตามวัฒนธรรมโลกตะวันตก การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดความผันผวนและความสับสนใน
วิถีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก
การมุ่งเน้นการแข่งขัน การเอาชนะและสังคมจ�ำเป็นต้องมี
ปัญญาที่จะเรียนรู้ เข้าใจ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์เพื่อ
ให้เกิดความรู้ ความคิดและค่านิยมที่เหมาะสมถูกต้อง ทันสมัย
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

108 วารสาร
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และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ท�ำให้ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนในยุคศตวรรษที่
21 มีความแตกต่างไปจากยุคศตวรรษที่ 20 เหตุเนื่องจากงานที่
เคยใช้คนท�ำงานกับเครื่องจักรก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายขีดความ
สามารถจนสามารถท�ำงานแทนทีค่ นได้ทำ� ให้สดั ส่วนแรงงานลด
ลงเกิดขึ้นในงานที่ใช้สัมผัสรับรู้อย่างจ�ำเจและงานที่ใช้แรงงาน
แบบซ�้ำๆ ซากๆ ซึ่งเป็นงานที่ป้อนค�ำสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�ำแทน
แต่สัดส่วนแรงงานระดับชาติบางส่วนที่เพิ่มขึ้นในงานที่เน้นการ
คิดอย่างผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้การสื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งเป็นงาน
ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท�ำแทนได้
ยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบ
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุก
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ภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึน้ ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถกี ารด�ำรงชีพของสังคมอย่าง
ทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส�ำหรับการ
ออกไปด� ำ รงชี วิ ต ในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ เ ปลี่ ย นไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 การเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21
ที่คนในยุคนี้จะต้องมีทักษะการเรียนรู้ โดยทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ส่ ง ผลให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะจ�ำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะ
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าวนั่นคือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 16-21)
การศึกษาเป็นรากฐานที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคนในด้านต่างๆ นับ
ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของตนเองในการที่จะด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการเป็นพลัง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและยิ่งในสภาพ
การแข่งขันของโลกในศตวรรษที่ 21 ประเทศชาติจะอยู่รอดได้
ขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากรของประเทศ และปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้ประชากรมีคุณภาพก็คือการฝึกอบรมและการจัดการศึกษา
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543 : 27) ในยุคแห่งการแข่งขันของศตวรรษ
นี้จึงต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ เพราะประเทศไทยถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมของโลก
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนไทยเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นที่สุด การที่จะพัฒนาคนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มคือการ
พัฒนาประชากรให้สามารถเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถ
เลือกรับความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จาก
ภายนอกได้อย่างเหมาะสม เหมาะสม การศึกษาประเภทนี้มุ่ง
พัฒนาประชากรให้มที กั ษะพืน้ ฐานส�ำหรับประกอบอาชีพในเชิง
แข่งขัน อันได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ค�ำนวณ การอ่าน
การสื่อสาร เทคนิคการจัดการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องฝึกฝนทักษะ
ความช�ำนาญพิเศษ เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี
สูงและช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรในระบบ
เศรษฐกิจภาคดั้งเดิม ซึ่งช่วยให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งภาค
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และภาคเกษตรกรรม ระบบ
การศึกษาที่เสนอไปแล้วนั้นนับว่าสร้างความสมดุลระหว่าง
วิ ท ยาการที่ ทั น สมั ย ในกระแสธุ ร กรรมในสั ง คมโลก และ

สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ซึ่งหากจะกล่าวโดยสรูปถึงใน
ส่วนของระบบการศึกษาจะต้องสร้างผู้ที่จะจบการศึกษามี
สมรรถภาพในเรื่อง 1. การใช้คอมพิวเตอร์ 2. การใช้ภาษาต่าง
ประเทศ 3. แนววิธที ที่ ราบการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเข้าใจ
ในเรื่องชนชาติ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. แนวทาง การบริหาร
กิจการของตัวเอง (ชมพู โกติรัมย์. http://hdl.handle.net/
123456789/3827)
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
จึงให้ความส�ำคัญกับการศึกษา โดยก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ ทั้ง
ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา 49 ว่า
บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ย
กว่า 12 ปี รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค�ำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของรั ฐ ย่ อ มได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง ทั้ ง นี้ ต ามที่
กฎหมายบัญญัติและได้ก�ำหนดให้มีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และก�ำหนดโครงสร้างกระบวนการจัดการศึกษา โดย
ยึ ด หลั ก เอกภาพด้ า นนโยบายแต่ ห ลากหลายในการปฏิ บั ติ
กระจายอ�ำนาจการบริหารการจัดการศึกษาลงสู่เขตพื้นที่การ
ศึกษา สถานศึกษาให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งประเทศไทย
ต้องเตรียมคนให้พร้อมการเปลี่ยนแปลงให้มีทักษะที่จ�ำเป็นตอ
การด�ำรงชีพและอยู่ร่วมประชาคมโลกอย่างมีความสุข ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2559 ที่รัฐบาลมุ่งสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว
โดยมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้การศึกษาสร้างชาติสร้างคน และสร้างงาน โดย
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ชีวิตมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพใน
ประเทศนั้น จ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับ
เยาวชนในแต่ละวัย แต่ละระดับการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา
ที่ ทั ด เที ย มกั น และบรรลุ ต ามจุ ด หมายที่ ก� ำ หนดไว้ โดยมี
หลักสูตรเป็นแนวทางหรือข้อก�ำหนดของการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับเพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของ
ตน รวมไปถึงขั้นการสั่งสมมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ประสบผลส�ำเร็จในการสร้างองค์ความรู้ มีชีวิตอยู่ในครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน สังคมและโลกได้อย่างมีความสุข
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21:
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
27 กล่าวว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ความเป็ น ไทย
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด�ำรงชีวิตและการประกอบ
อาชี พ ตลอดจนเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีหน้าที่ท�ำสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรค หนึ่งส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ ผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรจึงมี 2
ระดับได้แก่ ระดับชาติให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก�ำหนดหลักสูตรแกนกลาง ส่วนระดับท้องถิน่ ให้สถานศึกษาขัน้
พื้นฐานจัดท�ำสาระหลักสูตรที่เกี่ยวกับท้องถิ่นสถานศึกษาทุก
แห่งจึงต้องจัดท�ำหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า
“หลักสูตรสถานศึกษา” ซึง่ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม
การจัดท�ำหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร การด�ำเนินการ
บริหารหลักสูตร การนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การสรุปผลการ
ด�ำเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือ
ข้อก�ำหนดของการจัดการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
สามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้
ประสบการณ์ส�ำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิต
อยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข
ในการจัดการศึกษายึดหลักผู้เรียนส�ำคัญที่สุด ทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้การใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุผล สถานศึกษาต้องมีการประสาน
สัมพันธ์และร่วมมือกับบิดามารดาผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน
นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้ครอบคลุม
หลักสูตรและกว้างขวางยิง่ ขึน้ ทั้งนีก้ ระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
จัดท�ำเอกสารหลักสูตร อันประกอบด้วย คู่มือการใช้หลักสูตร
แนวทางการจั ด ท� ำ สถานศึ ก ษา คู ่ มื อ ครู เอกสารประกอบ
หลักสูตรต่างๆ แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบ
แนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยและการใช้กระบวนการวิจัย
ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ตลอดจนเอกสารประชาสั ม พั น ธ์
หลักสูตร สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่ง
ของการแสวงหาความรู้จึงต้องมีหลักสูตรเป็นของตนเอง คือ
หลักสูตรสถานศึกษาต้องครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษา
ทุกด้านหลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวล
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เป็นประสบการณ์อื่นๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อ
พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นซึ่ ง เกิ ด จากการมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรและผู ้
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ส�ำหรับประเทศไทยประเทศไทยนั้นได้มีการก�ำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและเกณฑ์การพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3)
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษา
และพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทศโนโลยี และ
8) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเสมือนกรอบทิศทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
อันเป็นพื้นฐานจ�ำเป็นในโลกปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานการ
เรียนรูจ้ งึ ถือเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลือ่ นพัฒนาการศึกษา
ทั้งระบบ โดยใช้ระบบการประเมินภายในและการประเมิน
ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติที่จะเป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญว่า สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก�ำหนดไว้
จากการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
ชาติในปีที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนมีผลการ
ทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ คือ ร้อยละ
55.17 และ ร้อยละ 34.20 ซึง่ ต�ำ่ กว่าทีม่ าตรฐานทีส่ ถานก�ำหนด
ไว้ เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำ
ร้อนในปัจจุบันตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่ได้น�ำเสนอแนวทาง
การจัดการเรียนรู้โดยเน้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ โดยผูเ้ รียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำพาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายของหลักสูตรสถาน
ศึกษา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียน ได้แก่
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปญ
ั หา กระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท�ำจริง กระบวนการจัดการ
กระบวนการวิ จั ย กระบวนการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง และ
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซึ่งผู้สอนจ�ำเป็นต้องศึกษา
ท�ำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรูต้ า่ งๆ เพือ่ ให้สามารถเลือก
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน�ำ
มาเทียบเคียงกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรได้รับการ
พัฒนาแล้วนับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความพยายามให้ครูผู้สอนได้
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองมากขึ้น แต่ยังไม่เน้นย�้ำที่ชัดเจนในเรื่องของ
ทักษะส�ำคัญในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในปัจจุบันนี้
ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น แนวทางเดิ ม ซึ่ ง ใช้ ไ อซี ที เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลของการสอนแบบเก่า เช่น การใช้โปรแกรมประมวล
ผลค�ำเพื่อเพิ่มผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน การใช้
โปรแกรมช่วยค�ำนวณข้อมูล ซึง่ เป็นการเพิม่ ความสะดวกในการ
ท�ำงาน แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไอ
ซี ที ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ตีความ ตัดสินใจ และใช้สารสนเทศในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งเป็นทักษะที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการท�ำงาน
และการใช้ชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21
วงล้อเดมมิ่ง หรือวงล้อ PDCA คือ วิธีการที่เป็นขั้น
ตอนในการท�ำงานให้งานเสร็จอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได้ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน�ำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
และการปฏิบัติการแกไขปัญหาที่ท�ำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่วางไว้ (Act) ดังนั้น การหมุนวงล้อเดมมิ่ง (PDCA)
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้การบริหารงานบรรลุเป้า
หมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วงจร PDCA จึงเป็น
เครื่องมือการบริหารงานอย่างต่อเนื่องในการติดตาม ปรับปรุง
พัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งการบริหารคุณภาพเป็นการ
บริหารทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิข์ องงานซึง่ มีกระบวนการท�ำงานอยู่ 4 ขัน้
ตอน เริม่ ต้นด้วยการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจ
สอบข้อมูล และการแก้ไขปัญหา การบริหารคุณภาพจึงเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้ผบู้ ริหารโรงเรียนประสบผลส�ำเร็จ
ประลุเป้าหมายที่วางไว้ (https://www.gotoknow.org/
posts/199353, 2558)
ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญถึงแนวทางการจัดการศึกษา
และสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารวง
จรเดมมิ่งคือขั้นตอนการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน พัฒนา
องค์กร โดยมีการพัฒนาทักษะของบุคคลควบคู่กันไป เริ่มจาก
การวางแผน/ก�ำหนดเป้าหมาย (P: Plan) แล้วน�ำแผนไปปฏิบัติ
(D: Do) ท�ำการตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือไม่ (C: Check) ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายก็ท�ำการแก้ไข/
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ หรือทบทวนเป้าหมาย แต่ถ้าบรรลุเป้า
หมายแล้ว ก็สามารถปรับปรุงค่าเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นต่อไป
(A: Act) เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการ
จัดท�ำและพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ให้การจัดการศึกษา

บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานเพื่อสอดรับกับนโยบาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการด้านหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่ อ เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ด้านวิชาการ
		 1.1 เพื่อทราบสภาพการบริหารจัดการงานด้าน
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
		 1.2 เพื่อสามารถน�ำมาเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ที่
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์
		 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ผลการวิจัย
เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
		 2.2 เพือ่ เสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต่อผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาในการบริ ห ารงานตามนโยบายของการจั ด การ
ศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาสภาพการบริ ห าร
จัดการหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ของโรงเรี ย น: กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น ส� ำ กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดย
มีภารกิจหลักซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้หลัก ดังนี้
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21:
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

1. ด้านเนื้อหา
		 1.1 การศึกษาในศตวรรษที่ 21
		 1.2 ทักษะในศตวรรษที่ 21
		 1.3 แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
		 1.4 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
		 1.5 การพัฒนาหลักสูตร
		 1.6 การบริหารจัดการหลักสูตร
		 1.7 ทฤษฎีการบริหาร
		 1.8 แนวคิดทฤษฎีวงล้อเดมมิ่ง
		 1.9 แนวทางการบริหารจัดการ
2. พื้นที่ศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
		 2.1 การศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูจ�ำนวน 12 คน
ผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจ�ำนวน 7 คน
3. เวลา
		 3.1 การศึกษาสภาพการด�ำเนินงานใน 2 ปีการ
ศึกษา ตั้งแต่ปี 2555 – 2556
		 3.2 การเสนอแนวทางในการด�ำเนินงาน ปี 2557-2558
วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้น
ตอนการวิจัยไว้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการการบริหารจัดการงานด้าน
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง -น�้ ำ ร้ อ น สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
วิธีด�ำเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม
วิธีการศึกษา การสัมภาษณ์ การส�ำรวจ การสอบถาม
เครื่องมือการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบสอบถาม
แหล่งข้อมูล ครู ผู้บริหาร ของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนจ�ำนวน
13 คน รายงาน SAR และSSRของคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำ
ร้อนปีการศึกษา 2556
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์
เรื่อง สภาพการบริหารจัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหาส�ำคัญ วิเคราะห์แบบสอบถามเรื่อง สภาพการ
บริหารจัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 เพือ่ เสนอแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ทีส่ อดคล้องกับการ
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ศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิธีด�ำเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธกี ารศึกษา การจัดกิจกรรม การสนทนากลุม่ (Focus
Group)
เครื่องมือการวิจัย แบบบันทึกการจัดกิจกรรม การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
แหล่งข้อมูล ครู จ�ำนวน 3 คน ผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน
คณะกรรมการสถานศึกษา จ�ำนวน 7 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา แบบบันทึกการ
จัดกิจกรรม การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21: กรณี
ศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานด้านหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำ-ร้อน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
		 1.1 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถาน
ศึกษา ครูผสู้ อนและผลการศึกษาเอกสาร เรือ่ งสภาพการบริหาร
จัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำ
ร้อน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการเตรียม ความพร้อม ด้านการจัด
ท�ำหลักสูตร ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ด้านการด�ำเนิน
การใช้หลักสูตร ด้านการนิเทศก�ำกับติดตามและประเมินผล
ด้านการสรุปผล ด้านการปรับปรุงพัฒนาพบว่า
ด้านการเตรียมความพร้อม ผู้บริหารได้สร้างความ
ตระหนักให้แก่คณะครูในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้
ปกครอง ผู้น�ำชุมชน ตลอดจนนักเรียน ได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารประกอบหลักสูตรศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ต้องการของบุคลากร ชุมชน ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นทางบวกของ
โรงเรียน จัดอบรม ประชุมทางวิชาการ สร้างเครือข่ายการเรียน
รู้ร่วมกันของบุคลากรการแต่งตั้งคณะท�ำงานที่รับผิดชอบการ
ศึกษาเอกสารหลักสูตรในแต่สาระ มีการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านการแต่งตั้งคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจตรงกัน เพื่อความร่วมมือที่ดีในการ
ด�ำเนินการจัดการศึกษาต่อไป
ด้านการจัดท�ำหลักสูตร ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ก�ำหนดสมรรถนะผูเ้ รียนก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
แต่ละช่วงชั้น และสัดส่วนเวลาเรียน ก�ำหนดตัวชี้วัดรายปีและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางรายปี ก�ำหนดการวัดและประเมินผล
บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ผู้บริหารได้จัดวาง
บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด โดย
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างสาระหลักสูตรสถาน
ศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่ม และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พร้อมมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนแต่ตั้งคณะ
อนุกรรมการ ด�ำเนินการดังนีก้ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียน ร่วมกันด�ำเนินการ
ทุกคนทั้งบุคลากรครู ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน กรรมการสถาน
ศึ ก ษา ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภารกิ จ (พั น ธกิ จ ) เป้ า หมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียน จัดท�ำโครงสร้าง
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา ทุกคนจัดท�ำร่วมกัน โดยการ
ศึกษาวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ร่วมกัน แล้วน�ำมา
ก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตร ก�ำหนดสาระการเรียนรู้ และเวลา
เรียนให้ชดั เจน ซึง่ โครงสร้างหลักสูตรจะต้องประกอบด้วยสาระ
การเรียนรู้ /รายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูค้ รบ
8กลุม่ สาระ สาระรายปี รายภาค ทัง้ ทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรและ
เพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของชุมชน
ท้องถิน่ ผูเ้ รียนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนรายปี/ภาคเวลาแต่ละกลุม่
สาระ ทุกช่วงชั้น ชั้นปี หน่วยการเรียนรู้ จัดท�ำสาระหลักสูตร
ก�ำหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้รายปี /รายภาค โดยวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้รายปีที่หลักสูตรแกน
กลางก�ำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก�ำหนดสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน ตัวชี้วัดการเรียนรู้
รายปี/ รายภาค ที่ก�ำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชนก�ำหนดเวลาเรียน และค่าน�้ำหนัก
กลุ่มสาระ หรือจ�ำนวนหน่วยกิต
ด้านการด�ำเนินการใช้หลักสูตร เป็นผู้น�ำในการใช้
หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขหลักสูตรศึกษาและ
ท�ำความเข้าใจในหลักสูตรอย่างกระจ่าง สามารถควบคุมดูแล

และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้สอนให้ด�ำเนินการจนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลั ก สู ต รก� ำ หนดมาตรการและแนวปฏิ บั ติ ใ นการใช้
หลักสูตรจัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและให้มีจ�ำนวนเพียงพอ
ต่ อ จ� ำ นวนผู ้ ส อนควบคุ ม ดู แ ลติ ด ตามผลการใช้ ห ลั ก สู ต ร
สนับสนุนส่งเสริมและนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน ให้
ก� ำ ลั ง ใจ และช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ประเมิ น ผลการใช้
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับโรงเรียนของตน
ด้านการนิเทศก�ำกับติดตามและประเมินผล ผู้บริหาร
ด�ำเนินการการนิเทศภายใน ก�ำกับ ติดตามโดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ คณะกรรมการด�ำเนินการจัด
สร้างเกณฑ์การประเมินอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ คณะกรรมการ
วัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คณะกรรมการด�ำเนิน
การตามระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษา วางแผน
งาน/โครงการนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ ในสถานศึกษาจัดท�ำเอกสาร
หลักฐานการด�ำเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน
รายงานการนิเทศภายใน ภายนอก เป็นปัจจุบันจัดระบบก�ำกับ
ติดตามและประเมินผล
ด้านการสรุปผลรายงานการประเมินหลักสูตร และ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา น�ำข้อมูลและปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
		 1.2 ผลการศึกษาจากการสอบถามผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูผู้สอน พบว่า
สภาพการบริหารจัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวมระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานด้านหลักสูตร สถานศึกษา
มีระดับระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 13 รายการ
และระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 14รายการ
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.1-4.1 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
สถานศึกษาวางแผนก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาส่วนรายการทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ สถานศึกษา
วางแผนให้บุคลากรมีสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพียงพอตามความเหมาะสมของสถานศึกษา
ด้านการด�ำเนินการตามแผนด�ำเนินงานด้านหลักสูตร
สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 16
รายการ และระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน
20รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.1-4.0 รายการที่มีค่า
เฉลีย่ สูงสุดคือ สถานศึกษาด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลเกีย่ วกับความ
ต้ อ งการพั ฒ นาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21:
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

บุคลากรในสถานศึกษาส่วนรายการทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ สถาน
ศึกษาด�ำเนินให้จัดท�ำกระบวนการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามแผนด�ำเนิน
งานด้านหลักสูตร สถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก จ�ำนวน 2 รายการ และระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง จ�ำนวน 14 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.9 – 3.8
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการรายงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง/ชุมชนเป็นประจ�ำส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
สถานศึ ก ษาวางระบบเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานมอบหมายงาน
ประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะด�ำเนินการประเมินเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้านการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการงานด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกรายการโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.30 – 3.40 รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาโดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในยุทศาสตร์การ
พัฒนาในปีต่อไปและรายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ สถานศึกษา
น�ำผลการประเมินหลักสูตรมาเป็นข้อมูลและปัญหาเป็นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร
2. การเสนอแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถาน
ศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
วิธีการในการด�ำเนินงาน
1. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง
บูรณาการ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตวิญาณความเป็นครู
แนวทางที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนรู้
วิธีการในการด�ำเนินงาน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูจดั ท�ำแผนการจัดการเรียน
รู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางที่ 3 การประกันคุณภาพหลักสูตรส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิธีการในการด�ำเนินงาน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศการสอน และน�ำผล
ไปปรับปรุงการสอนอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า สภาพการบริหารจัดการงาน
ด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�ำ้ ร้อน ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีระดับ
ระดับการปฏิบัติค่อนข้างต�่ำ ดังนั้นจึงควรปรับปรุงพัฒนา ด้าน
การปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรน�ำแนวทางการบริหารจัดการงาน
ด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน�ำ้ ร้อน มาทดลอง
ปฏิบตั อิ ย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เพือ่ พัฒนาให้เป็นแนวทางทีย่ งั่ ยืน
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