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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 23 คน และ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 150 คน รวมประชากรทั้งหมดจ านวน 173 คน ในปกการศึกษา 2556 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ และการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามได้แก่ ความถี่และร้อยละ  ส่วนการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย   
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ 
จัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางโดยผู้สอนสามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมและน าไปสอนเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใ จ ได้ฝึก
ปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการจัดท า  2) ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการจัดบุคลากรโดยขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนที่มีความช านาญในแต่ละกลุ่ม
สาระร่วมกันรับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรเป็นรายกลุ่ม 3) ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ข้อที่มีร้อยละ
การปฏิบัติสูงสุด คือ จัดหาสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการวางแผนโดย 
การบูรณาการภารกิจตามด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาชัดเจนขึ้น   
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4) ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ เตรียมการเพ่ื อการรองรับการ
ประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการจัดการประชุมคณะครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน  5 ) ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามในสถานศึกษา และจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  6) ด้านการ
สรุปผลการด าเนินงาน ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นประจ า และปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการจัดอบรมครูเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สรุปผลการด าเนินงาน และ7) ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด 
คือ ด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผล กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควร
มีการจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
ทุกปกการศึกษา  
 
ค าส าคัญ 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็ก  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
Abstract 

This research aimed to investigate the school curriculum administration of small size 
schools in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province.  The population used in this study 
included 23 administrators of small size schools and 150 teachers of small size schools.  The 
total population was 173 in the academic year 2013. The tools used in this research were 
questionnaires in form of multiple choices and in-depth interviews.  The statistics used for 
analyzing the data from questionnaires were frequency and percentage whereas the 
unstructured interviews were analyzed by the technique of analytical induction. The findings 
were as follows;     
 The research showed that 1) According to the school readiness preparation, it was found 
that the performance with the highest percentage was to manage standard learning as well as 
teaching which the teachers could improve it based on appropriateness and to implement it in  
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order to make students learn. The unstructured interviews revealed that the teachers should 
attend workshops to gain knowledge, understanding and to practice actually in order to have 
skills for preparation.  2) Regarding the school curriculum preparation, it showed that the 
performance with the highest percentage was to determine visions, missions, goals and desired 
characteristics of the educational management of schools. The unstructured interviews exposed 
that the personnel should be arranged by requesting some cooperation from the school groups 
being expert at each learning group to be co-operative and responsible for preparing the school 
curriculum according to each learning group.  3) Related to the plan for curriculum 
implementation, it indicated that the performance with the highest percentage was to provide 
media, technology, materials, equipment and a variety of classroom activities being flexible, 
appropriate for nature and needs of the learners.  The unstructured interviews disclosed that 
plans should be set by integrating missions of all aspects to make the school curriculum 
administration planning clearer.  4) According to the implementation of the school curriculum, it 
was found that the performance with the highest percentage was to prepare themselves for the 
quality evaluation from external organizations.  The unstructured interviews revealed that the 
meetings should be arranged for the teachers as well the parties involved to evaluate the 
curriculum implementation every semester. 5) Regarding the supervision, monitoring and 
evaluation, it showed that the performance with the highest percentage was to set plans 
projects concerning the supervision, monitoring and evaluation in the schools.  The 
unstructured interviews revealed that there should be a meeting for the teachers to make plans 
about the supervision, monitoring and evaluation.  6) Related to the operation conclusion, it 
exposed that the performance with the highest percentage was to make reports concerning the 
operation conclusion of the school curriculum administration to the people involved as well as 
the communities regularly and to improve and develop the school curriculum administration.  
The unstructured interviews indicated that the teachers should be trained to have knowledge 
and understanding about the operation conclusion. 7)  According to the improvement and 
development of curriculum administration process, it was found that the performance with the 
highest percentage was to monitor and evaluate the school curriculum administration process.  
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The unstructured interviews showed that there should be trainings for the people concerned to 
improve and develop the curriculum administration process continuously as well as every 
academic year. 
  
Keywords 

School Curriculum Administration,  Small size schools,  Khun Yuam District,   
Mae Hong Son Province.   
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 27 ได้ก าหนดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 13-14) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานโดยมีวัตถุประสงค์คือ “เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพตลอดจน เพ่ือการศึกษาต่อ” โดยให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกเข้ากับเนื้อหาหลักสูตร 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง เป็นบริการที่รัฐจัดให้กับประชาชนทุกคน มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง  เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4)  ในขณะที่การจัดการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมาได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเอกภาพในการจัดการศึกษา คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา หรือ
รูปแบบวิธีการศึกษา  ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ความอ่อนด้อยทางการศึกษาในสภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและปัจจัยที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด้าน
วิทยาการ และเนื้อหาสาระที่จ าเป็นส าหรับการท างานในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้ผู้ที่รับผิดชอบตระหนักถึงความ
จ าเป็น ในการเร่งรัดปฏิรูปการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ (ปรัชญา เวสารัชช์, 
2545, 69-71)  จากข้อก าหนดดังกล่าวจึงท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน  
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ต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน    โครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษาต้อง
จัดท าขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในเขต
บริการของสถานศึกษานั้นๆ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่น
และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย 
 อย่างไรก็ตามการให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใช้เอง ท าให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนไม่ถึง  120  คน  ซึ่งมีอยู่ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 20,000 แห่ง ในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียน
ขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลมาโดยตลอด (อดิศัย โพธารามิก, 2547, 15) ดังที่ บุญสืบ กลิ่นธรรม (2547, 30) 
ได้สะท้อนภาพของโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวประเทศว่า “เกือบทุกแห่งประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
จัด การเรียนการสอน ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนด้วยสาเหตุหลายประการ เป็นต้นว่านโยบายจ ากัด
บุคลากรครูในภาครัฐ เกณฑ์มาตรฐานจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียน ครูไม่อยากอยู่สอนด้วยเหตุไกลบ้าน  
การคมนาคมไม่สะดวก โรงเรียนบางแห่งจึงมีครูเพียง 2 - 3 คน แต่โรงเรียนต้องเปิดการสอน 8 ชั้นเรียน ตั้ งแต่ 
ชั้นอนุบาล 1 - 2 และชั้นประถมศึกษาปกที่ 1 - 6 ขณะเดียวกันปัจจุบันครูกลับมีงานและภารกิจอ่ืน นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่
ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับสถานศึกษาท่ัวไป โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน ถือเป็นปัญหา
รุนแรงของภาครัฐที่ต้องลงทุนสูงมาก  แต่ผลผลิตกลับต่ า จึงท าให้ผู้เข้ามามีอ านาจในการบริหารการศึกษาของชาติ
ที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะหาทางยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ (อดิศัย โพธารามิก , 
2547, 15) 
 โรงเรียนในอ าเภอขุนยวม สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้ประสบปัญหา
เช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วประเทศ กล่าวคือมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 30 โรงเรียน และเป็น โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนน้อยกว่า  120  คน  ถึงจ านวน 23 โรงเรียน แต่ละโรงประสบปัญหาคล้ายกัน อาทิขาดแคลนครู มีครูสอน
ไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย โรงเรียน
แต่ละแห่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในป่าลึก แม้การเดินทางจะสะดวก เนื่องจากมีถนนเข้าถึงทุกโรงเรียน แต่โรงเรียนแต่ละ
แห่งตั้งอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร ท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างโรงเรียนเป็นไปได้ยาก โรงเรียน 
จึงต้องช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ในขณะที่บางโรงเรียนมีครูผู้สอนรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพียง 2 - 3 
คน ต้องช่วยกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีการปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเติมตลอดเพ่ือน าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้เท่าทันกับ
เหตุการณ์บ้านเมืองและโลกท้ังในปัจจุบัน และอนาคต 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่ามีการปฏิบัติตามขอบเขตเนื้อหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจ านวน 7 ขั้นตอนหรือไม่
และ อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารจ านวน 23  คน และครูผู้สอนจ านวน 150  คน  รวมทั้งสิ้น
จ านวน 173 คน ของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปกการศึกษา 2556   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถาม  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2  
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 ขั้นตอน 
คือ 1) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการวางแผน
ด าเนินการใช้หลักสูตร 4) ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร 5) ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  
6) ด้านการสรุปผลการด าเนินงาน 7) ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร  เป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 คน โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาแล้ว จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้ (Try-out) ในกลุ่มประชากรโรงเรียนบ้านป่าโป่ง โรงเรียนบ้านป่าโป่ง
สาขาบ้านกองแปเหนือ โรงเรียนบ้านต้นงิ้วสาขาบ้านห้วยเหี้ยะ โรงเรียนบ้านแม่ลาย โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 
จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ .9236  และผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเข้าใจทางด้านภาษาที่ตรงกับเจตนาของ
ผู้วิจัย 
 ชุดที่  2 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยมีการก าหนด
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ทั้ง 7 ขั้นตอน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรด้วยตนเอง โดยน าเครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถาม จ านวน 173 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  จากนั้นได้ท าการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางสถิติในขั้นตอนต่อไป ส่วนเครื่องมือชุดที่ 2 การสัมภาษณ์  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 7 คนและ
ครูผู้สอนจ านวน 15 คน  ในวันที่  20 - 27 พฤศจิกายน 2556 แล้วน ามาวิเคราะห์ สรุปความ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่และร้อยละ น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย  
 ชุดที่ 2  การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
น าเสนอเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า   
  ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดการ
เรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางโดยผู้สอนสามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมและน าไปสอนเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ส่วนข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด  คือ ศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ ที่มีความหลากหลาย และข้อที่ไม่
แน่ใจโดยมี ร้อยละสูงสุด คือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาได้
รับทราบ  
  ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อที่ไม่ปฏิบัติโดยมีร้อยละ
สูงสุด คือ น ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นมาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปก/รายภาค น าสาระการเรียนรู้ช่วง
ชั้นมาจัดท าสาระการเรียนรู้รายปก/รายภาค และน าสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา และข้อที่ไม่แน่ใจ โดยมีร้อยละสูงสุด คือ น าค าอธิบายรายวิชามาจัดท าหน่วยการเรียนรู้และก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ การวัด ประเมินผล 
  ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดหาสื่อ 
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับธรรมชาติและความ
ต้องการของผู้เรียน ส่วนข้อที่ไม่ปฏิบัติ โดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตร 
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สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และข้อที่ไม่แน่ใจ โดยมีร้อยละสูงสุดคือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
ค้นคว้าส าหรับครูและนักเรียน  
  ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ เตรียมการ
เพ่ือการรองรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก ส่วนข้อที่ไม่ปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุดคือ รายงานผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปก และข้อที่ไม่แน่ใจ โดยมีร้อยละสูงสุดคือ
รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปก  
  ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดท า
แผนงาน/โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามในสถานศึกษา ส่วนข้อที่ไม่ปฏิบัติโดยมี ร้อยละสูงสุด คือ นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศหลักสูตรมาปรับปรุง เพ่ือ
พัฒนางานด้านหลักสูตรสถานศึกษา และข้อที่ไม่แน่ใจโดยมีร้อยละสูงสุด คือ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
  ด้านการสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นประจ า และปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนข้อที่ไม่ปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ ด าเนินการประเมินผล
การใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน และข้อที่ไม่แน่ใจโดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง แก้ไขร่วมกันภายในโรงเรียน 
  ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมี ร้อยละสูงสุด คือ 
ด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผล กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนข้อที่ ไม่ปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด 
คือ ด าเนินการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา และข้อที่ไม่แน่ใจโดยมีร้อยละ
สูงสุด คือ น ากระบวนการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
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ตารางที ่ 1  
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

การบริหารหลักสูตร สรุปผลการสัมภาษณ์ 

1. ด้านการเตรียม
ความพร้อมของ
สถานศึกษา 

ปัญหา 

 - ครผูู้สอนไม่เข้าใจเกีย่วกับการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาท าให้การก าหนดตัวช้ีวัดหน่วยการเรียนรู้ไม่
สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 - ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กับครูเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 

 - ควรมีการก าหนดการใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ีแน่นอน เพื่อให้  ครูผูส้อนเกิดความเข้าใจและความ
ช านาญในการใช้หลักสตูร  สถานศึกษา 

2. ด้านการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษา 

ปัญหา 
- ครู ผู้บริหารผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ไมค่่อยมีความรู้ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และไม่
ค่อยมีความตระหนัก 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดประชุมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและตัวแทนชุมชนให้เข้าใจเรื่องหลักสตูรมาก
ยิ่งข้ึน 

3.ด้านการวางแผน
ด าเนินการใช้
หลักสตูร 

ปัญหา 

- ครูผู้สอนไม่ค่อยมีการวางแผนการด าเนินการในการใช้หลักสูตรไปสูก่ารวางแผนการสอน มักจะยึดตาม
หลักสตูรแกนกลางและแผนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้แกค่รูทุกคนในโรงเรียน ก่อนจัดท าแผนการสอน  

- ครูผู้สอนควรมีการศึกษาหลักสูตรก่อนว่าจะเตรียมการสอนอย่างไร หลักสูตรต้องการใหเ้ด็กเกดิการ
เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วน ามาออกแบบแผนการสอน และสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

- ควรก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาให้ชัดเจนกะทัดรดั ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที ่ 1  
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (ต่อ) 
 

การบริหารหลักสูตร สรุปผลการสัมภาษณ์ 

4.ด้านการ
ด าเนินการใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 

ปัญหา 

- ด าเนินการใช้หลักสูตรไดไ้ม่ครบตรงตามที่วางแผน เพราะกจิกรรมมีมากเกินไปในแต่ละภาคเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

- ครูควรมีการสอนที่หลากหลายและน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลกัสูตรสถานศึกษาและต้องการให้
หลักสตูรสถานศึกษามีเอกลักษณข์องตนเอง  

- มีการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง  

- ออกแบบตามบริบทของชุมชน  

- ประเมินนักเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยตั้งเกณฑ์ประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

ปัญหา 

- ผู้บริหารขาดการนเิทศ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

- ผู้บรหิารควรมีการนิเทศตดิตามผลครูผูส้อนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหค้รูปรบัปรุงตนเองทัง้
ด้านวิชาการและอาชีพ ตลอดจนการพยายามใหค้รูประเมินผลการเรยีน 

6.ด้านการสรุปผล
การด าเนินงาน 

ปัญหา 

- การใช้หลักสูตรไมค่รอบคลุม โดยอาจจะใช้เฉพาะวิชาหลัก  การก าหนดระยะเวลาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

- ขาดการสรุปผล การด าเนินงาน ท าให้ไม่ทราบข้อดี ข้อเสีย ของหลกัสูตรสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

- ทุกภาคส่วน ควรให้ความส าคญัในการบริหารหลักสูตร การใช้หลกัสูตร การจดัท าหลักสูตร ประเมนิผล 
ก ากับ นิเทศ และตดิตาม  

- ควรมีการจดัท าและสรุปผลการด าเนินการร่วมกัน 

7.ด้านการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
บริหารหลักสตูร 

ปัญหา 

- หลักสูตรขาดความเป็นเอกภาพ เพราะไม่ใช่หลักสูตรทีเ่กิดจากปญัหาของบริบทโรงเรยีนที่แท้จริง 

ข้อเสนอแนะ 

- โรงเรียนควรใช้หลักสตูรที่จัดท า ขึ้นมาใช้แก้ปัญหาของชุมชน และเมื่อมาใช้ครบ 1 ปก ควรมีการ
ประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และน าผลสรปุมาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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อภิปรายผล 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเด็นที่
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา พบว่า  ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุดคือ จัดการเรียน
การสอนที่เป็นมาตรฐานกลางโดยผู้สอนสามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมและน าไปสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้   
ทั้งนี้เนื่องจาก  ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ปรับให้เข้ากับบริบทของ
โรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีการเตรียมหลักสูตร เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อเนก อัคคีเดช (2549) ที่ได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตรต่าง ๆ จัดอบรมครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกิดทักษะในการจัดท าหลักสูตร ส ารวจข้อมูลสารสนเทศความต้องการของท้องถิ่นโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้
เพียงพอ และทันเวลา และยังสอดคล้องกับด ารง  เหมือนประสาท (2546 , 53) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่าย พบว่า  ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ 
ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตามระเบียบ
ระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 การ
สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติร้อยละสูงสุด คือ ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของโรงเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะครู
และตัวแทนชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดท าหลักสูตรที่ส่งผลให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรุณศรี  อนันตรวิชัย (2545) ที่ได้ท าการวิจัยส ารวจสภาพการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดท าแผน  
การเรียนรู้กับโรงเรียน 7 แห่ง ในเขตการศึกษา 8 พบว่า ทุกโรงเรียนจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาในปริมาณท่ีสูงโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา และจุดเน้นในการ
ยึดหลักท่ีโรงเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดส่วนการจัดท าหลักสูตร พบว่า ยังไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน
ที่ถูกต้อง จากการประเมินตนเองของโรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีความพึงพอใจในการจัดท าหลักสูตรใน 
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ระดับมาก  และโรงเรียน 6 แห่งใน 7 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดท าหลักสูตร ในระดับ
มาก นอกจากนี้ จรูญ  ศุภกาญจน์ (2547, 64) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 กล่าวว่าด้านการจัดท าหลักสูตร
ของสถานศึกษา โรงเรียนสามารถด าเนินปฏิบัติได้อยู่ในระดับมาก คือการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และสัดส่วน
เวลาเรียนของโรงเรียน สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น และธนศักดิ์ เปาริก (2550) ได้ศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า ด้านการจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติร้อยละสูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ครูในโรงเรียนขนาด
เล็กนั้นมีการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่กะทัดรัดและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชน อีกทั้งมีการ
ให้ความรู้ด้านการจัดท าสื่อที่ใช้ภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนภัส แก้ววงศ์ดี 
(2548) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4  ผลการศึกษาด้านการวางแผน พบว่า มีการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน 
การจัดครูเข้าสอน ในแต่ละช่วงชั้น การจัดหาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การเรียน การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับอเนก อัคคีเดช 
(2549) ได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า  
มีแนวทางด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และด าเนินการประชุม
วางแผน การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม  
 ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติร้อยละสูงสุด คือ เตรียมการเพ่ือการ
รองรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก ทั้งนี้เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้ท าการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและเตรียมรับการประเมินภายนอก จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประจ าทุกปก  สอดคล้องกับ  
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งานวิจัยของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ท าการวิจัยติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายในระดับมัธยมศึกษา พบว่า ปัจจัยในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการ และทักษะในการบริหารหลักสูตร
ในระดับมาก และโรงเรียนส่วนใหญ่ มีสิ่งที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้หลักสูตร มีกระบวนการที่ดีในการใช้
หลักสูตร และผลผลิต การใช้หลักสูตร ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรของทุกฝ่ายอยู่ในระดับมาก และ
นักเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระ  (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2546) 
 ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติร้อยละสูงสุด คือ จัดท าแผนงาน/
โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามในสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ผู้บริหารมีการก าหนด
นโยบายให้มีการจัดท าแผนงานนิเทศ โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามอยู่แล้ว  ซึ่ง สอดคล้องกับ นงนภัส แก้ววงศ์ดี 
(2548) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4  ผลการศึกษาพบว่าด้านการควบคุม มีการก ากับ ติดตามประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เช่นเดียวกับ นุดา  นามแก้ว (2549) ได้ศึกษาปัญหา และแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการหลัก สูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า ปัญหาด้านการนิเทศ ก ากับติดตาม 
อยู่ในระดับน้อย และมีข้อเสนอแนะคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรมีส่วนร่วมในการก ากับ นิเทศ ติดตาม
การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งขัดแย้งกับ มงคล ไชยค าเรือง (2551) ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนที่พิเศษสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตามทรรศนะของ
ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน พบว่า ปัญหาในการบริหารงานวิชาการมีมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้านการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล คือ ขาดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง   
 ด้านการสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติร้อยละสูงสุด คือ จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นประจ า และปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนต้องสรุปผลการด าเนินงานในรอบปก
การศึกษาและต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองของครู รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  
เป็นประจ าทุกปก ให้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่และ สาธารณชนเป็นประจ าทุกปก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อเนก 
อัคคีเดช (2549) ได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
พบว่า  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยภาพรวมปฏิบัติมาก และมีแนวทางด้านการสรุปผลการด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาคือสถานศึกษา
ควรจัดอบรมครูสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และให้ความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการสรุปผลการด าเนินการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการสรุปผลการด าเนินการ  
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บริหารหลักสูตรสถานศึกษา เช่นเดียวกับธนศักดิ์ เปาริก (2550) ได้ศึกษา การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
หลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า 
การสรุปผลการด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย   
 ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติร้อยละสูงสุด คือ ด าเนินการ
ตรวจสอบ ประเมินผล กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายรวมทั้งยุทธศาสตร์ การพัฒนาในปกการศึกษาต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากทาง
โรงเรียนก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนประเมินตนเองและท าการสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานของโรงเรียนที่ตั้งไว้และให้เกิดความพึง
พอใจกับผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ นุดา นามแก้ว (2549) ได้ศึกษาปัญหา และแนวทางการ
ปรับปรุง  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า 
ปัญหาด้านการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย และมีข้อเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรมี การรวบรวมข้อคิดเห็น
ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต่อไป นอกจากนี้ อเนก อัคคีเดช (2549) ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมปฏิบัติมาก และมีแนวทางด้านการปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร คือ จัดประชุมคณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพ่ือท าการปรับปรุง และพัฒนา  
การบริหารหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปกการศึกษา และธนศักดิ์ เปาริก (2550) ได้ศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปฏิบัติมาก และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
   
บทสรุป 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จะเห็นได้ว่ามีการปฏิบัติในทุกด้าน  แต่ยังพบปัญหา เช่น ครูผู้สอนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท าให้การก าหนดตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกัน ครู ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การด าเนินการใช้หลักสูตรได้ไม่ครบตรงตามที่วางแผน เพราะ
กิจกรรมมีมากเกินไปในแต่ละภาคเรียน  ผู้บริหารขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  การใช้หลักสูตรไม่
ครอบคลุม โดยอาจจะใช้เฉพาะวิชาหลัก การก าหนดระยะเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และขาดการ  
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สรุปผลการด าเนินงาน ท าให้ไม่ทราบข้อดี ข้อเสีย ของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรขาดความเป็นเอกภาพ 
เพราะไม่ใช่หลักสูตรที่เกิดจากปัญหาของบริบทโรงเรียนที่แท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนา  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้  
 1. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติจริง  
เกิดทักษะในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   
 2. สถานศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือเตรียมการในระบบกลุ่มโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันเพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดท าหลักสูตรร่วมกัน  
 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  
 4. สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการประชุม
วางแผนการบริหาร หลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 5. สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
จัดท าปฏิทินการนิเทศเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการ 
 6. สถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างแท้จริง และครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 7. สถานศึกษาควรจัดให้มีการสรุปรายงานผลการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาการก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 2. ควรมีการศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่ามีความแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 

2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
_________. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[508] 
 

 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. (2546). รายงานการศึกษาความพร้อมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ปีการศึกษา 2546. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
จรูญ  ศุภกาญจน์. (2547). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ด ารง  เหมือนประสาท. (2546). การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนน าร่องและ
โรงเรียนเครือข่าย สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6. วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ธนศักดิ์  เปาริก. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

นงนภัส  แก้ววงศ์ดี. (2548). การบริหารงานวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ ขต  4 .  ก า ร ค้ น คว้ า แบบ อิ ส ร ะ  ศึ กษ าศ าสตร มหาบั ณฑิ ต  บั ณฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นุดา  นามแก้ว. (2549). ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.   

บุญสืบ  กลิ่นธรรม. (2547, 15 พฤศจิกายน). การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่. มติชน., 30.  
ปรัชญา  เวสารัชช์. (2545). ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์. 
มงคล  ไชยค าเรือง. (2551). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่

การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.   

อเนก  อัคคีเดช. (2549). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2. สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

อดิศัย  โพธารามิก. (2547, ธันวาคม). ยาหอมสร้างโรงเรียนขนาดเล็กสมบูรณ์แบบ. มติชน., 15. 
อรุณศรี  อนันตรวิชัย. (2545). รายงานการส ารวจเรื่องสภาพการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท า

แผนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
 


