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การบริหารหลักสูตรระดบัสถานศึกษา 

ยงยุทธ สิมสีพมิพ์ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม  

สพป.อุดรธานี เขต 3 

 

ความนาํ 

 

 สถานศึกษามภีารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคญัในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน 

การจัดการเรียนหารสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และ

ชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด และเกิดสมรรถนะสําคญั ตลอดจนมี

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจะต้อง

ออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ประกาศใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังที่กําหนดไว้ร่วมกันใน

การพัฒนาเยาชนทุกคนในชาติ นอกจากนั้นหลักสูตรสถานศึกษายังต้องสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความ

ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้

อย่างมีความสุข และเกิดความรักความผูกพนัในบ้านเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนในการจัด

การศึกษาให้บรรลุมรรคผลดังกล่าว นอกจากสถานศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมส่วนสําคญั

ดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสทิธิภาพ สถานศึกษาต้องมีการเตรียมวางแผนเพื่อใช้

หลักสูตรใหม ่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจหลกัสูตรใหม ่
และเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานที่ว่าพอเพียงหรือไม่ การ

เตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรจะดําเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพื่อใช้หลักสูตรอย่างละเอียด

รอบคอบและมีขั้นตอน จะทําให้การใช้หลักสูตรประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนควรมีการส่งเสริม

สนับสนุนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน ความ

พร้อมต่างกัน อีก ทั้งมีความแตกต่างกันในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที ่และบคุลากร รวมทั้งผู้เรียนใน

สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพ้ืนเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกัน มีความรู้

ความสามารถตลอดจนความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจงึควร

พิจารณาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวด้วยนอกจากนั้น สถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม ดูแล

คุณภาพการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครบวงจร และนําผลจากการ

ติดตาม กํากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ให้มคีุณภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๑.  การจัดหลกัสูตรสถานศกึษา 

 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่าย

บริหาร ครูผูส้อน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปนั้นมีการดําเนินการใน ๒ ส่วน คือ 

 ๑) การดําเนินการระดับสถานศึกษา: ดําเนินการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับสถานศึกษาได้แก่

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อพิจารณาจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการวัดประเมินผลการเรยีนรวมทั้งพิจารณา

เกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษานั้นๆ  

 ๒) การดําเนินการระดับช้ันเรียน: ดําเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน ในการออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้และจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจมีความแตกต่าง

กัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับช้ันเดียวกันอาจพิจารณาออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบนั้นอาจมีความต้องการและความสามารถ
แตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ สื่อการสอน หรือวิธีการวัด

ประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

 ขั้นตอนการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปนั้นดําเนินการโดยคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ซึ่งมี

ขั้นตอนการดําเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ/ คณะทํางาน: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ 

สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา และครผููส้อน 

 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ : มีแหลง่ข้อมูลสําคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตร

ระดับท้องถิ่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชน และของสถานศึกษา

แต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน 

 ๓. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมอีงค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ 

วิสัยทัศน ์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (เวลา

เรียน รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) คําอธิบายรายวิชา และเกณฑก์ารจบหลักสูตร พร้อม

กันนี้สถานศึกษาจะต้องจัดทําเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผล เพื่อใช้ 
ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ: นําเสนอร่างเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 

และระเบียบการวัดประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาเพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ หากมี

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็นําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
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ความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาแลว้ ให้จัดทําเป็นประกาศหรือคําสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา

และประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม 

 ๕. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา: ครูผู้สอนนําหลักสูตรสถานศึกษาไปกําหนดโครงสร้างรายวิชา และ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

 ๖. วิจัยและ ติดตามผลการใช้หลักสูตร: ดําเนินการติดตามผลการใช้หลกัสูตรอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะๆ เพื่อนําผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพ และมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 องค์ประกอบสําคัญของหลกัสูตรสถานศกึษา 

 เอกสารหลักสตูรสถานศึกษาเป็นเอกสารสําคัญที่ครจูะใช้สาํหรับการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาควรมีขอ้มูล

ที่ชัดเจนในการนําไปสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบที่สําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
 ๑) ส่วนนํา: ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการพัฒนา

ผู้เรียน เช่น วิสัยทัศน ์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง  

เป็นต้น 

 ๒) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา: เป็นส่วนที่ให้ข้อมลูเกีย่วกับการกําหนดรายวิชาที่จัดสอนในแต่

ละปี/ ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งจํานวน

เวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 

 ๓) คําอธิบายรายวิชา: ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจากรายวิชา

นั้นๆ ในคําอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา ช่ือรายวิชา ประเภทรายวิชา (พื้นฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ระดับช้ันที่สอน พร้อมทั้งคําอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ 

ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถงึกระบวนการเรียนรู้ หรือประสบการณ์สําคญัที่

ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ 

 ๔) เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร: เป็นส่วนที่สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบ

การศึกษาในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลาง 

 
๒. การสง่เสรมิสนับสนนุระดับสถานศึกษา 

 

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่นําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนจึง

จําเป็นต้องจัดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตรในด้านต่างๆ ที่สําคัญได้แก่ 
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 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรมีความสาํคัญมากต่อการพัฒนาหลักสตูรและใช้หลักสูตร ซึ่งในที่สดุจะ 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

ให้ประสบความสําเร็จ สถานศึกษาจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เน้นการสร้างความ 

เข้าใจแก่คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้ รวมทั้งการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การฝึกทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะต้องใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และ

เป็นรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และจะต้องได้รับการ

ประเมินผลเปน็ระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษาควร

กําหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 ๑) มอบหมายให้มีคณะทํางานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องดําเนินงานและมีบทบาทในเรื่องนี้

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 ๒) ประเมินความต้องการ ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้

เป็นรูปธรรม ทัง้แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

 ๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจดําเนินการได้ในหลายลกัษณะ เช่น การ

ประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครูผู้สอนซึ่งเป็นตัวจักรที่

สําคัญทีสุ่ดในการนําหลักสูตรไปใช้ ตรูจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย

ของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลให้การนําหลักสูตร

ไปใช้บรรลุเป้าหมาย 

 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มมีมุ หรือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิง

มาตรฐาน เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

 ๕) ส่งเสริมใหค้รูได้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องเป็นที่

ปรึกษาของครูในกรณีทีม่ีปัญหาทางด้านวิชาการหรือบริหารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพื่อ

แก้ปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ การสนบัสนนุงบประมาณ ทรัพยากร 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัด 

หลักสูตรการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จําเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอื้อ 
ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จต่อการนําหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 ๑) จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผลการใช้

หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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 ๒) ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มสีื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบันและ

สอดคล้องกับความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานที่เรียน และห้องพิเศษต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ห้องประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และโรงยิมเป็นต้น 

 ๓) จัดสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้

อาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น คํานึงถึงขนาดของห้องเรียนและจํานวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอื้ออํานวยให้การ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 

 ๔) บริหารทรพัยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอนเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา

อย่างรอบคอบ เพราะครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงควรจัดให้ครูได้

สอนตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 ๒.๓ การดาํเนนิงานแบบมีสว่นร่วม 

การจะส่งเสริมให้การจัดทําและใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้อง
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา 

 ๑) ให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บรหิาร คร ูและนกัเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้

หลักสูตรได้มีสว่นร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมทํา สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้ครู

ได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพดูคุย แลกเปลีย่นประสบการณ์กัน ทํางานโดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม พยายามลดภาระงานอื่นๆ ของครู โดยให้มุ่งที่งานสอนเป็นหลัก 

 ๓) สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งอาจเป็น

เครือข่ายภายใน เช่น เครือขา่ยผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่าย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มทีรัพยากรและปัจจัยเพิ่มขึ้นในการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

 ๒.๔ การส่งเสริมสนบัสนุนทางวิชาการ 

ความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่ง

สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑) จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่มผู้เรียนและโครงการที่

จะส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและให้รางวัลผู้เรียน 
 ๒) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและนักเรียน 

การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
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 ๓) สนับสนุนให้มีระบบข้อมลูพ้ืนฐานที่จําเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพความเป็นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่นเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การจัดการเรียนรู้ ครูสามารถนําสภาพปัญหาต่างๆ บูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน 

 ๔) ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหาร

จัดการความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวครู นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้หรือบริหาร

ช้ันเรียนอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มกีารพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม 

 ๕) ส่งเสรมิสนบัสนุน ให้มีการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์

ให้เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็น

นักวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย 

 

๓. การกํากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 

 
 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม ่ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามที่

คาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามความคาดหวังของ

สถานศึกษา การกํากับดูแลคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใช้จึงเป็น

สิ่งจําเป็น สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้หลายแนวทาง ได้แก่ 

 ๓.๑ การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร 

 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการสําคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพ 

โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยมและการ

สังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกรายงานหลังการ

สอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น สถานศกึษาควรจัดใหม้ีแผนนิเทศ กํากับ ติดตาม การใช้

หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ดําเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา บนพื้นฐานความรู้สกึที่เป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั และ

ยอมรับการเปลี่ยนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

เพื่อให้เกิดระบบการนิเทศ ติดตาม ที่เป็นกัลยาณมิตรดังกล่าวแล้วควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑) ร่วมกันกําหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือกํากับ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังมิให้คุณภาพ 

การจัดทําและใช้หลักสูตรเกดิปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๒) สร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสตูรในเชิงบวกแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจับผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้การใช้

หลักสูตรทีม่ีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

 ๓) กําหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการดําเนินการอย่าง 
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ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 ๔) ผู้บรหิารสถานศึกษาต้องดําเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งใน 

ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 

 ๓.๒ การประกันคุณภาพภายใน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กาํหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบ

การประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมสําหรับประกันคุณภาพภายนอก เป็นระบบควบคุม

คุณภาพการศึกษาที่สถานศกึษาต้องใช้เป็นกลไกสําคัญในการสร้างความมั่นใจต่อพ่อ แม่ผู้ปกครอง และ

ชุมชนว่าจะสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ดังนั้นต้องมีการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพฒันาคุณภาพ มี

เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการต้องเน้นผลคุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อย่าง

ต่อเนื่อง และนาํผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน 

 

 ๓.๓ การวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสตูร 

การวิจัยจะเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แมน่ตรง แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และ 

แนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น สถานศึกษาควรดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

� การวิจัยพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนําผลมาประกอบการพิจารณา 

ปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง 

ชุมชน เช่น 

  - การประเมินตัวหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถว้นของ 

องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบ ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน และระบบการวัด 

และประเมินผล เป็นต้น 

  - การประเมินความต้องการจําเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนใน 
อนาคต เพื่อนํามาใช้กําหนดโปรแกรมการเรยีน และเวลาเรียน 

  - การประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชมุชนในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อ 

นํามาใช้กําหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่างๆ 

� การวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

การประเมินผลการใช้หลักสตูรเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสตูร 

ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

หลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
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ระดับชาติ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตร

สามารถดําเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเมื่อนําหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแลว้ หรือ 

การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศกึษาตามหลักสตูรนั่นเอง 

 เพื่อให้การประเมินผลการใชห้ลักสูตรบรรลเุป้าหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควรจัดให้

มีการประเมินทั้งระบบ คือ 

๑) กําหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 

๒) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะคร ู

๓) วางระบบเครือข่ายการทํางาน และมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะ

ดําเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยกําหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง 

๔) สรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

 การประเมินผลการใช้หลักสตูรมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญคือ พิจารณาองค์ประกอบของ

หลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป สําหรับประเด็นใน

การประเมินนั้น สามารถประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสตูร กระบวนการใช้หลักสูตร และผล

จากการใช้หลกัสูตร อย่างไรก็ตาม สถานศกึษาควรมุ่งเน้นการประเมิน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของ

ผู้เรียนเป็นสําคัญ และควรคาํนึงถึงทั้งผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน สถานศึกษาจะต้อง

ให้ความสําคญั โดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ เช่น ผล

คะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมนิที่แยกรายวิชา และ

แยกรายมาตรฐาน หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อค้นหา

สาเหตุที่แท้จรงิ ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรนั่นเอง จากนั้นจึงหาวิธี

แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป 

  

ประเดน็เก่ียวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 

ปัจจัยของการใช้หลักสูตร  กระบวนการใช้หลักสูตร  ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รียน 

• หลักสูตรสถานศึกษา 

• ความพร้อมของบุคลากร 

• ทักษะการถ่ายทอด 

ของครู 

• เทคนิคการสอน 

• สื่อการเรียนการสอน 

 • การออกแบบและการ 

จัดการเรียนรู้ของครู 

• การนิเทศติดตามการใช้ 

หลักสูตร 

• การประเมินผลการ 

เรียนรู้ 

 • คุณภาพของผู้เรียนตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 

• การเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมของผู้เรียน 

• คุณลักษณะอันพึง 
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• การวัดผลประเมินผล 

• การบริหารจัดการ 
ฯลฯ 

ฯลฯ ประสงค์ และสมรรถนะ 

สําคัญของผู้เรยีน 
• ความสําเร็จในการศึกษา 

ต่อและประกอบอาชีพ ฯลฯ 

 นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครทูําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ 

แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการ 

วิจัยที่มีความสาํคัญและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดก่อน และทีม่าของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจาก 
ผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครูไม่

เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้วจึงดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

 

๔. บทสรุป 

 

 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการ คือ ๑) ส่งเสริม 

สนับสนุน  โดย พัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ดําเนินงานแบบมีส่วนรว่ม และส่งแสรมิ

สนับสนุนทางวิชาการ ๒) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา(พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ) ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับช้ันเรียน และวิจัย และติดตามการใช้หลักสูตร ๓) กํากับ ดูแล

คุณภาพ โดย นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร จัดระบบประกันคุณภาพภายใน และวิจัย ติดตามผลการใช้

หลักสูตร 

 

 

เอกสารอา้งอิง 

  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร. ตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเพทฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑. 

 

 

  

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m


