
 
การบริหารหลกัสูตรในโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สาํนกังานเขตพื้ นที่การศึกษา มธัยมศึกษาเขต 1และเขต 2 
   

เสาวนยี ์ นวลนอ้ย1 
          รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้ ทองขาว2 

   

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบการบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 จาํแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2  
จาํนวน 57 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มตามสดัส่วนของขนาดโรงเรียน  

ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยด้านการ
สร้างความเข้าใจในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด  รองลงมาคือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่วนด้านการจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏบัิติการมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สดุซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการเปรียบเทยีบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกับโรงเรียนขนาดใหญ่และกลาง มีการ
บริหารหลักสูตรในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จาํแนกตามผลการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน พบว่าไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายด้าน   

ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ครูผู้สอนยังขาดความรู้และความเข้าใจชัดเจนในกระบวนการ
บริหารหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อเสนอแนะ คือ ผู้โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนในกระบวนการ
บริหารหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยส่งเสริมให้มีการปฏบัิติที่เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
คําสําคญั การบริหารหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
Abstract 
 This study aims to 1) study and 2) compare the curriculum management of World Class 
Standard Schools under Secondary Educational Service Area 1 and 2 by school size and   O-NET 
results, 3) find problems and suggestions about World Class Standard Schools. A sample of 25 
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schools were drawn from schools under Secondary Educational Service Area 1 and 2 using Random 

Sampling. 

The result of the research found that 

1) curriculum management of World Class Standard Schools under Secondary 

Educational Service Area 1 and 2 had overall statistical average at high level. The highest aspect is 

developing curriculum understanding. The second aspect is Curriculum developing  in World Class 

Standard Schools. The last aspect is school lab preparation. 

2)  The outcome of comparing extra large, large, and medium size schools is not 

different. When considered each aspects also found that there were no different.  

3) The problem found that teachers lack the understanding about curriculum 

management process. The suggestion is that schools should support teachers both objective and 

subjective ways. 

 

1...ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 โรงเรียนมาตรฐานสากลจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เทยีบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกด าเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน  การ

สอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อยอดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเป็นคนไทยยุคใหม่ ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา  ของ 

UNESCO ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมาย ให้

ผู้เรียนได้ Learn to Know, Learn to Be, Learn to Do เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมือง

ของชาติและ Learn to Live Together เพ่ือสร้างคุณลักษณะในฐานะพลโลก การมุ่งสะท้อนคุณภาพของ

ผู้เรียนต่อยอดจากสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553 : 9) โดยให้โรงเรียน

มาตรฐานสากลทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาโดยเพ่ิมเติมสาระความเป็น

สากล 4 สาระ ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK) การเขียนความเรียงขั้นสูง 

(Extended-essay) กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS: Creativity Action Service) และโลกศึกษา 

(Global Education) และให้ความส าคัญในการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหน่ึงภาษา 

รวมทั้งการฝึกทกัษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นเพ่ือต่อยอดความรู้ที่ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลกมีความทดัเทยีมกับนานาประเทศ 

เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษา ล ้าหน้าในทาง

ความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตร่วมรับผิดชอบในสังคมโลก (ส านักบริหารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553 :2-3) 
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 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการ

บริหารหลักสูตร จึงนับว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญของสถานศึกษาทุกสถาบัน การบริหารหลักสูตรถือ

เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการหลักสตูรหรือผู้จัดการหลักสูตร เป็นองค์ประกอบส าคัญของขั้นตอนใน

การน าแนวคิด ทฤษฎีความเช่ือเกี่ยวกับการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยที่จุดมุ่งหมายของ

หลักสตูรจะบรรลุผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด กข้ึ็นอยู่กบัศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายอย่างจริงจัง จึงถือเป็นเร่ืองส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับรู้เร่ืองราวและ

เข้าใจในการบริหารหลักสตูรโรงเรียน 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัด

หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้ นพ้ืนฐาน

,2553:1-5) โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนทมีีศักยภาพ เป็นพลเมืองโลก ด้วยการคัดเลือกโรงเรียนที่

มีศักยภาพในการต่อยอดบรรลุวัตถุประสงค์โครงการโดยวางแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากลจะต้องมีหลักสตูรเด่นที่เน้นมาตรฐาน ผนวกกับความเป็นสากลที่ประกอบด้วย ทฤษฎีองค์

ความรู้ มีการบริหารที่เป่ียมด้วยคุณภาพ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความยอดเย่ียมวิชาการ 

สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล า้หน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีการวางเป้าหมายการพัฒนาและ

ยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนในปี 2553 ให้ได้ 200 แห่งปี 2554 จ านวน 

200 แห่ง และปี 2555 จ านวน 100 แห่งเพ่ือครบ 500 แห่งภายใน 3 ปี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

381 แห่งระดับประถมศึกษา 119 แห่ง  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการก ากับดูแลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดและ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงในทุกโรงเรียนจ าเป็นจะต้องมีกลไกการบริหารหลักสูตรที่

ทันสมัยและมีคุณภาพ เพ่ือปรับเปล่ียนโครงสร้างหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรภายในของโรงเรียนให้มี

ความสามารถเทยีบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ ในการจะน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพน้ันจะต้อง

อยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

กระบวนการที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการน าหลักสูตรสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย

ของการจัดการการศึกษาและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ตัวผู้เรียน เพราะผู้เรียนถือเป็นผลผลิตของการบริหาร

หลักสูตรจึงควรที่จะมีการติดตามผลและทบทวนศึกษาการบริหารหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลใน 7 

ด้าน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดเตรียม

ความพร้อมห้องปฏิบัติการ การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดอบรมครูผู้สอนและ

ผู้เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ และการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผล 

เพ่ือให้ทราบผลของการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนว่าที่ผ่านมามีแนวโน้มไปในทศิทางใด ควรที่จะมีการ

เสริมจุดแขง็หรือการแก้ไขจุดด้อยในด้านใดบ้าง บุคลากรผู้ปฏบัิติงานมีทัศนคติต่อหลักสูตรในโรงเรียน

มาตรฐานสากลอย่างไร เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาสู่กระบวนการจัดการเ รียนการสอนที่มีมาตรฐานใน
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ระดับสากลสามารถก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผู้เรียนมีศักยภาพและ

ความสามารถแข่งขันทดัเทยีมกบัผู้เรียนของนานาประเทศ 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโรงเรียนที่มีการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 เพ่ือจะน า

ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ท  าให้โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี

มาตรฐานในระดับสากลสามารถก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผู้เรียนมี

ศักยภาพและความสามารถแข่งขันทดัเทยีมกบัผู้เรียนของนานาประเทศ ให้ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย

ต่อไป 

 

2.วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทาง

การศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

การบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาใน

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ โรงเรียน

มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2  จ านวน 48 โรงเรียน ได้มาจาก

ตารางส าเรจ็รูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) โดยการสุ่มตามสัดส่วนของขนาด

โรงเรียน มีผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (Key Informant) ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน/รองฯวิชาการ โรงเรียน

ละ 1 คน หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 

โรงเรียนละ 8 คน รวมเป็นโรงเรียนละ 10 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญทั้งสิ้น 480 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็และรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหา

คุณภาพด้วยวิธวิีเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อค าถามรายข้อกับ

ผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .95 การเกบ็

และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่งไปทั้งหมด 480 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 405  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 

84.37 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าท ี

ส าหรับข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพน้ันผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้สัมภาษณ์ประกอบด้วย

ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน หัวหน้าหลักสตูรสถานศึกษา 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 รวมเป็น 7 คน 

โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญทั้งสิ้ น 21 คนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content analysis)  

 

5. สรุปผลการวิจยั 

    ก. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ปรากฏดังตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1 แสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารหลักสูตรใน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ

เขต 2 จ าแนกเป็นรายด้าน (n = 45) 

การบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
X̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ด้านการสร้างความเข้าใจในหลักสตูร 

2. ด้านการการพัฒนาหลักสตูรในโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

3. ด้านการจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏบิตักิาร 

4. ด้านการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5. ด้านการจัดอบรมครผูู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. ด้านการจัดกจิกรรมและประสบการณก์ารเรียนรู้ 

7. ด้านการนเิทศก ากบัตดิตามและประเมนิผล 

4.42 

4.40 

 

   4.04 

4.15 

4.29 

4.35 

4.37 

0.38 

0.36 

 

0.72 

0.61 

0.40 

0.43 

0.44 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

2 

 

7 

6 

5 

4 

3 

เฉล่ียรวม 4.31 0.42 มาก  

  

จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐาน 

สากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.31) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏบัิติอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูง

ที่สุดคือ ด้านการสร้างความเข้าใจในหลักสูตร (X̄= 4.42) และรองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล (X̄= 4.40) และด้านการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผล (X̄= 4.37) 

ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าที่สดุ คือ ด้านการจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏบัิติการ (X̄= 

4.04) 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน

(n = 45) 

การบริหารหลักสตูรในโรงเรียน 

ใหญ่พิเศษ 

(n=19) 

ใหญ่และกลาง 

(n=26) t 
p-

value 
X̄ S.D. X̄ S.D. 

1. ด้านการสร้างความเข้าใจในหลักสตูร 4.48 0.38 4.38 0.38 2.50 0.22 

2. ด้านการการพัฒนาหลักสตูรใน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.45 0.36 4.37 0.36 2.34 0.17 

3. ด้านการจัดเตรียมความพร้อม

ห้องปฏบิตักิาร 

4.13 0.69 3.99 0.74 2.02 0.54 

4. ด้านการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอน 

4.22 0.59 4.10 0.62 2.18 0.27 

5. ด้านการจัดอบรมครผูู้สอนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

4.34 0.40 4.24 0.40 2.53 0.14 

6. ด้านการจัดกจิกรรมและประสบการณ ์

การเรียนรู้ 

4.42 0.43 4.34 0.44 2.09 0.41 

7. ด้านการนเิทศก ากบัตดิตามและ

ประเมนิผล 

4.42 0.41 4.33 0.42 2.07 0.45 

 เฉล่ียรวม 4.36 0.42 4.27 0.43 2.47 0.32 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 จ าแนกตามขนาดของ

โรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกับโรงเรียนขนาดใหญ่และกลาง มีการบริหารหลักสูตรใน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 จ าแนกตามผลการทดสอบทาง

การศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (n = 45) 

การบริหารหลักสตูรในโรงเรียน 

กลุ่มสงู 

(n=21) 

กลุ่มต ่า 

(n=24) t 
p-

value 
X̄ S.D. X̄ S.D. 

1. ด้านการสร้างความเข้าใจในหลักสตูร 4.39 0.39 4.46 0.38 -1.80 0.41 

2. ด้านการการพัฒนาหลักสตูรใน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.36 0.37 4.45 0.35 -2.51 0.54 

3. ด้านการจัดเตรียมความพร้อม 3.98 0.74 4.12 0.70 -1.93 0.45 
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ห้องปฏบิตักิาร 

4. ด้านการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอน 

4.11 0.62 4.20 0.59 -1.63 0.35 

5. ด้านการจัดอบรมครผูู้สอนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

4.26 0.40 4.31 0.41 -1.44 0.23 

6. ด้านการจัดกจิกรรมและประสบการณ ์

การเรียนรู้ 

4.33 0.43 4.42 0.42 -2.02 0.47 

7. ด้านการนเิทศก ากบัตดิตามและ

ประเมนิผล 

4.33 0.45 4.41 0.42 -2.07 0.48 

 เฉล่ียรวม 4.27 0.42 4.35 0.40 -2.19 0.81 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 จ าแนกตามผลการ

ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา

ในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สงูกบัโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET)ต ่า มีการบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ตารางที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และเขต 2 

 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1.ครูในโรงเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจ

ในหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 

159 - ควรมีการจัดประชุมครูเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในหลักสตูร 

- โรงเรียนควรจัดกจิกรรมส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจหลักสตูรที่

ต่อเน่ืองและชัดเจน 

151 

2.การพัฒนาหลักสตูรไม่มีความ

ต่อเน่ือง 

135 - จัดการพัฒนาหลักสตูรให้มีความ
ต่อเน่ือง 

- ควรพัฒนาหลักสูตรให้เกดิความ
ชัดเจนเพ่ือหลีกเล่ียงการ

เปล่ียนแปลง 

129 

3.อุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงท าให้

ห้องปฏบัิติการไม่มีความพร้อม

เทา่ที่ควร 

115 - จัดซ้ืออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

 

105 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลที่มีค่าความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ครูในโรงเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจในหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล2) การพัฒนาหลักสูตรไม่มีความต่อเน่ือง 3) อุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงท าให้

ห้องปฏบัิติการไม่มีความพร้อมเทา่ที่ควรตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ได้แก่ 1) ควรมีการจัดประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักสูตร 2)โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างความเข้าใจหลักสตูรที่ต่อเน่ืองและชัดเจน3)จัดการพัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเน่ือง4) ควรพัฒนา

หลักสตูรให้เกดิความชัดเจนเพ่ือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง 5) จัดซ้ืออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อค้นพบจากการสมัภาษณ์ 

 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก

การวิเคราะห์เน้ือหาการสมัภาษณ์พบว่า ยังขาดแนวทางในการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรมาตรฐานสากลที่

ชัดเจน ท าให้ครูผู้สอนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารหลักสตูรมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนเทา่ที่ควร ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในทกัษะกระบวนการบริหารหลักสตูรมาตรฐานสากล 

ขาดความต่อเน่ืองในการกระตุ้นให้ครูท างาน และการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร

หลักสูตรมาตรฐานสากล ส่วนข้อเสนอแนะ 1) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้

เกดิการบูรณาการในกลุ่มสาระฯอื่นๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผล

ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ 

 

6.การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างความเข้าใจในหลักสูตรมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด จากข้อ

ค้นพบน้ีแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่ เ ข้า ร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพราะการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยหวังผลเพ่ือน าผลการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาไปพัฒนาข้ันตอนการบริหารที่ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้อง

กับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         พ.ศ.2545 

และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ระบุไว้ในหมวด 4 แนวทางการศึกษา มาตรา 24 ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การบริหารหลักสูตรเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

สถานศึกษา ทั้งน้ีผู้บริหารและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่าง ๆ โดยให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้
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โรงเรียนสามารถการบริหารหลักสตูรในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียนในแต่ละระดับ

การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538, หน้า 10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรคือ

การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายที่ก  าหนดไว้ หรือการพัฒนา

หลักสูตรและการสอนคือระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน ก าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ 

การปรับปรุงต าราแบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่างๆ การวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรการ

ปรับปรุงแก้ไขและการให้ การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร

และการสอน รวมทั้งการบริหารและการบริการหลักสตูร 

 ส าหรับการพัฒนาหลักสตูรในโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมากรองลงมา จากผลการวิจัยน้ี

จึงเป็นการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา โดยการจัดประชุมวางแผนการน าผล

การบริหารสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการบริหารหลักสตูร สอดคล้องกบัแนวคิด สนีุย์ ภู่พันธ์ (2546,หน้า 

230-233) กล่าวว่า การด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับสภาพของท้องถิ่นอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะซ่ึงบางลักษณะอาจจะท าการปรับหลักสูตรให้เป็น

ระบบมีกฎเกณฑ์ซ่ึงท าโดยกรรมการหรือครูผู้สอนแต่ละคนก็ได้ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความสนใจและขีด

ความสามารถของผู้ใช้หลักสูตรน้ัน นอกจากน้ีสถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนการสอนหรือแผนการ

จัดการเรียนรู้ เป็นการขยายรายละเอยีดของหลักสตูรให้ไปสู่ภาคปกติ โดยก าหนดกจิกรรมและเวลาไว้อย่าง

ชัดเจนสามารถน าไปปฏบัิติได้ 

 ในขณะเดียวกนัพบว่า ด้านการจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏบัิติการ มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดมีการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรไม่ตรงตาม

นโยบาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ น า้ทพิย์ งานสุทธา (2547, หน้า 39) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรว่าเป็นกระบวนการน าหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงที่สร้างเสร็จ

เรียบร้อยแล้วไปใช้ในโรงเรียนเพ่ือให้เกดิผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตรที่วางไว้ โดยการแปลงหลักสูตร

ไปสู่การสอน การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการจัดปัจจัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือให้เอื้อ

ต่อการเรียนการสอน 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

      ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีนโยบายอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองเกี่ยวกับการบริหาร

หลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสามารถน าไปปฏิบัติได้ในทิศทาง

เดียวกนั  

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างโอกาสเสนอหรือเผยแพร่ผลงานมากยิ่งขึ้น 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการ

ส่งเสริมการบริหารหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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       ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 

 1) โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและครูเหน็ถึงความส าคัญเกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานสากล 

 2) โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารหลักสูตรโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยก าหนดรูปแบบหรือนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 3) โรงเรียนควรให้การสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการมาตรฐานสากล 

        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละประเภทที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพทางการบริหาร

หลักสูตรในบริบทที่ต่างกัน ซ่ึงจะท าให้มองเหน็ภาพการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีปัจจัยแตกต่างกัน และเกิดประโยชน์ต่อผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย

ในช้ันเรียนส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย  

2) ควรศึกษาในเชิงลึกเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพในเร่ืองปัญหาในการจัดการบริหารหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

3) ควรมีการน าประเดน็ที่ศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการบริหารหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากลไป

ใช้ประโยชน์ส าหรับศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานสากล

ด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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