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 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษาความเปนพลวัตของหลักสูตร

สถานศึกษา จากการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ไปใชในโรงเรียน

ประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาและนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากกระบวนการนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา โดยดําเนินการวิจัยตาม

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายการวิจัย 2 แหง ที่เปนกรณีศึกษาของ

โรงเรียนที่กําลังประสบปญหาในการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนา

หลักสูตร การดําเนินงานวิจัยประกอบไปดวย 5 ชวง คือ ชวงที่ 1 การสรางระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ชวงที่ 2 การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษาไปสูการปฏิบัติ ชวงที่ 3 การนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของ

กลุมเปาหมายไปสูการปฏิบัติในสภาพการณจริง ชวงที่ 4 การปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ชวงที่ 5 การศึกษาเพื่อนําเสนอผลของการเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชของโรงเรียน

กลุมเปาหมาย  
 ผลการวิจัยพบวา ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ที่

พัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดเชิงระบบ อันประกอบไปดวย องคประกอบดานตัวปอน ไดแก ตัวหลักสูตร

สถานศึกษาที่ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องคประกอบ

ดานกระบวนการ เปนการบูรณาการแนวคิดในการประเมินตนเอง(Self-Evaluation) การประเมินเพื่อ

เสริมพลังอํานาจ (Empowerment Evaluation) และการประเมินผลงานดวยเทคนิค Balanced 

Scorecard องคประกอบดานกลไกควบคุม  ใชการประยุกตแนวคิดการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา (Formative Meta-Evaluation) และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป(Summative 

Meta-Evaluation) ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดตัวปอนเขาสูกระบวนการ และกลไกควบคุมของระบบ 

ทําใหไดองคประกอบดานผลผลิต ซึ่งไดแกรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา  และจากการศึกษาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตไปสูการปฏิบัต ิโดยอาศัย

การวิเคราะหเนื้อหา จากเอกสารรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนําหลักสูตร



สถานศึกษาไปใช การสัมภาษณ การสนทนากลุม กับกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง สะทอนใหเห็น

ถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรที่เกิดขึ้น ทั้งจากตัวนักเรียน กระบวนการภายในของสถานศึกษา การ

เรียนรูและพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงงบประมาณและทรัพยากร เพื่อนําไปสูเปาหมาย

ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดกําหนดไวรวมกัน สวนขอมูลที่ไดจากองคประกอบดานตัว

ปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา พบวา มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางกิจกรรมของการวาง

ระบบในแตละองคประกอบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามบริบทของกลุมเปาหมายการวิจัยทั้งสอง

แหง โดยมีองคประกอบที่เพิ่มข้ึนมาในระบบ ไดแก ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนผลผลิตสูการปฏิบัติ 
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 The purpose of the present research was to develop a self-evaluation system for 

school-based elementary education curriculum which was specifically aimed at 1) to study 

the dynamism of school-based curriculum through the implementation of self-evaluation 

system in elementary schools and 2) to study and present changes as a result of the 

implementation.  The study involved two target schools as a case study – one school facing 

difficulties in its attempt to develop its own school-based curriculum and one which was 

successful in the development of its own curriculum.  The study employed participatory 

action research procedure which was consisted of 5 phases of action.  The first phase 

involved the development of self-evaluation system for school-based elementary education 

curriculum.  The second phase was for the try-out of the system which had been developed.  

The third phase saw the implementation of the system in the actual school setting. The 

fourth phase involved the readjustment of the system which had been tried.  And the fifth 

phase was for the presentation of the outcome of the implementation of the self-evaluation 

system in the target schools. 

 Results of the study showed that the self-evaluation system for school-based 

elementary education curriculum, developed through some systematic ideas, was consisted 

of 1) input factors, i.e. the school-based curriculum which followed the effective school-

based curricular development procedure, 2) process factor which was an integration of self-

evaluation ideas, empowerment evaluation and balanced scorecard, and 3) control 

mechanism factor which involves the application of formative meta-evaluation and 

summative meta-evaluation ideas. The result of assigning input factors to the developmental 

process was a new product factor, i.e. the self-evaluation system for elementary education 

curriculum.  A study of the effectiveness of the system basing on the outcome of its 

implementation, an analysis of its content, self-evaluation reports on the results of 



implementing the school-based curriculum, interviews, and discussions with the two target 

school personnel, all attested to the dynamism of the curriculum which had been 

developed.  The curriculum owed its dynamism partly to the improved quality of the 

students themselves, internal processes of the schools, learning and developmental traits of 

the schools’ personnel, the schools’ budgets and resources which had been allocated 

towards a common goal of developing school-based curriculum.  On the other hand, the 

feedback data for curricular adjustment and development showed that there were revisions 

during system-designing activities to suit the target schools’ environmental contexts.  

However, there was a new factor of the strategy for the application of the product to actual 

practice which emerged during the process of the development of the self-evaluation  
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งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

จาก 
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และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 โอกาสแหงการไดเขาสูร้ัวสถาบันการศึกษานาม “ศรีนครินทรวิโรฒ” ถือเปนสิ่งที่มีคายิ่งของ

ผูวิจัย ที่ไดปรับขยายแนวคิด เพิ่มภูมิความรู รวมทั้งอีกหลากหลายประสบการณที่ทรงคุณคา จน

สามารถหลอหลอมใหเห็นตัวตนที่ชัดเจนขึ้นของผูวิจัย ภายใตบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางการ

ศึกษาที่มีอยูอยางมากมาย แตส่ิงสําคัญที่ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณ ไดแกคุณแหงบูรพา

คณาจารยทุกทานในสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา ทั้งยังเปนแบบอยาง

ที่ดีในดานวิชาการ รวมถึงการเปนตัวอยางของครูที่ดีตอศิษย 

 การไดศึกษาคนควาจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ผูวิจัยไดรับความเมตตา

และความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริยุภา พูลสุวรรณ ประธานกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร. วิชัย วงษใหญ และ รองศาสตราจารย ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง 

กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดใหแงคิด ขอเสนอแนะ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนและใหคําแนะนํา

ปรึกษา ทั้งในระหวางที่ผูวิจัยกําลังปฏิบัติหนาที่อยูในสนามการวิจัยและนอกสนามการวิจัย ซึ่งถือเปน

สิ่งที่มีคุณคาและเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหการศึกษาวิจัยบรรลุตามเปาหมายลงได ตลอดจน 

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน ที่ใหเกียรติเปนประธานคณะกรรมการสอบเปลา อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารยเรือโท 

ดร. ไพบูลย ออนมั่ง ที่รวมเปนกรรมการสอบปากเปลา ไดใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนยิ่งตอการ

ปรับปรุงงานวิจัยนี้ใหมีคุณคามากขึ้น รวมถึง กลุมเปาหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา คณะครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน รวมถึงผูชวยดําเนินการวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รศ.ลัดดา ศิลานอย ผูชวยศาสตราจารย ปยะวรรณ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรถือเปนแมแบบสําคัญในการจัดการศึกษาใหกับบุคคลในทุกระดับและทุกสาขาวิชา 

ถาการจัดการศึกษาขาดหลักสูตรก็เปรียบเสมือนกับการเดินเรือกลางมหาสมุทรโดยไรเข็มทิศ สําหรับ

การศึกษาในระบบแลวหลักสูตรถือเปนแผนแมบทของสถานศึกษาในการวางแผนดําเนินงาน  หรือ

กําหนดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนา พัฒนาผูเรียนใหเติบโตขึ้นเปนคนที่มี

คุณภาพตามความมุงหวังของสังคมและชุมชน  ผลพวงที่ไดจากหลักสูตรที่มีคุณภาพจะสงผลให

ประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาและสงบสุข จึงกลาวไดวาหลักสูตรเปนตัวกําหนดสังคมในอนาคต

วาจะเปนไปในรูปแบบใด และดวยธรรมชาติของหลักสูตรที่จะตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

และตอเนื่องถึงอนาคต หลักสูตรจึงเปนดัชนีหนึ่งที่ชี้ถึงศักยภาพทางการศึกษาของชาตินั้น ๆ สําหรับ

ประเทศไทยแลวพัฒนาการทางหลักสูตรการศึกษามีปรากฏมาแลวยาวนาน แตที่ปรากฏเปนลาย

ลักษณอักษรและมีคําวา “หลักสูตร” ใชแทจริง ปรากฏเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2435 (อัญชลี  สารรัตนะ

,2534 : 9) หลักสูตรของไทยมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องไปในแตละยุคสมัย จวบ

จนปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 การ

จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเดิมใชหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  

แตเนื่องจากหลักสูตรดังกลาวมีขอจํากัดอยูหลายประการ โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได

ศึกษาไวดังนี้ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ค : 1) 

  1) การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง ไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของ

สถานศึกษาและทองถิ่น 

  2) การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไมสามารถ

ผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมิภาค จึงจําเปนตอง

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค 

  3) การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูใหคนไทยมี

ทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  4) การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายใน

ยุคสารสนเทศ 

  จากขอจํากัดดังกลาว ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ไดกําหนดใหมีการ

จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักสูตรแกนกลางสําหรับใหสถานศึกษาซึ่งจัด

การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ไดใชเปนมาตรฐานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ดังที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดบทบาทใหสถาบันการศึกษาจัดทํา

หลักสูตร ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหมวด 4 มาตรา 27 และ 28 ความวา (พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542. 2542 : 17) 

 

 มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 

 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน

วรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึง

ประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความ

เหมาะสมของแตละระดับ แกวัยและศักยภาพ 

 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดาน

ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม…. 

 

 การจัดการศึกษาใหเปนไปตามนัยแหงพระราชบัญญัติดังกลาว สถานศึกษาจําเปนตอง

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อให

ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนจนบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร การดําเนินการดังกลาว

ถือเปนการเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของผูพัฒนาหลักสูตร จากเดิมที่การพัฒนาหลักสูตรถือเปนหนาที่

รับผิดชอบโดยตรงของรัฐอันไดแกกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูกําหนดหลักสูตรออกมาในลักษณะ

สําเร็จรูปใหโรงเรียนทั่วประเทศนําไปใชไดทันที ดังบทสัมภาษณพิเศษของอธิบดีกรมวิชาการ (ภาวิณีย  

เจริญยิ่ง. 2545 : 18-22) ที่กลาวไววา  
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…หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกรมวิชาการทําหนาที่อยูเวลานี้จะทําเปนหลักสูตร

แกนกลาง ไมไดลงรายละเอียด สวนโรงเรียน สถานศึกษา หรือทองถิ่นไปทําสาระการเรียนรูที่เปน

รายละเอียด เพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายมากกวาเดิม โรงเรียนจะมีอิสระในการทําหลักสูตรของ

ตัวเองมากกวาเดิม 

ประการที่สองในหลักสูตรใหมจะมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเอาไว คือ เนนที่มาตรฐาน

อยากจะใหเด็กรูอะไรจบแตละวิชา 12 ป จะตองรูอะไรหนาตาเปนอยางไรรูภาษาไทยอยางไร รู

คณิตศาสตรอยางไร รูวิทยาศาสตรอยางไร จะบอกเปนมาตรฐานเอาไว เปนหนาที่ของสถานศึกษา

จะตองไปจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีคุณสมบัติ มีพฤติกรรม มีทักษะเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด  

 

 นับแตมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมี

คําส่ังใหสถานศึกษาที่ทําหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงทั่วประเทศ ดําเนินการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเองโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปนแกนกลางในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษาทุกแหงตองเร่ิมใชหลักสูตรใหมที่จัดทําขึ้นในปการศึกษา 

2546 (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ค : คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1166/2544) 

ดังนั้น สถานศึกษาแตละแหงจึงตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของหลักสูตร เห็น

ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการใชหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการของ

สถานศึกษา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหมีขอมูลในการ

จัดการศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยคาดหวังวาสถานศึกษาทุกแหงจะมีหลักสูตรที่

สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มี

ศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ(กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 29) 

 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถานศึกษาตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับสภาพของปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น ตลอดจนการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใชอยางคุมคาเต็มตามศักยภาพ 

(สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12. 2546 : 3) แนวทางการจัด

การศึกษาดังกลาวขางตน สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนจนบรรลุตาม

จุดหมายที่หลักสูตรกําหนดไว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทําใหสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนแนวทางใน

การพัฒนาหลักสูตรใหม ซึ่ง วิชัย วงษใหญ (2545 : 50-51) ไดกลาวถึงบทบาทของการบริหารหลักสูตร

ในแนวใหมนี้วา  
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“การที่หลักสูตรใหมกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหลงสามารถพัฒนาหลักสูตรของ

ตนเอง จะกอใหเกิดความหลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม สภาพปญหา และภูมิปญญา

ทองถิ่น การบริหารหลักสูตรแนวใหมนี้จะทําใหการเรียนรูมีชีวิตขึ้น เกิดวงจรของการเรียนรูในระดับ

สถานศึกษา มีการแกไขพัฒนาหลักสูตรไปตามสภาพความเปนจริงของแตละสถานศึกษาและของแต

ละชุมชน”  

 

 สกิลเบ็ก. (Skilbeck. 1984 : 230-239) ไดนําเสนอรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา (School-Based Curriculum Developmentหรือ BSCD)  ในลักษณะที่มีความเปนพลวัต 

โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหสถานการณ(Analysis the Situation) โดยถือเปนยุทธศาสตร

สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ สกิลเบ็กเชื่อวาสถานการณเปนองคประกอบสําคัญใน

การกําหนดความแตกตางของหลักสูตร เพราะเราไมสามารถคาดการณส่ิงที่เกิดขึ้นภายหนาได การ

กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูไวลวงหนากอนการสํารวจสถานการณจริงจึงขาดความนาเชื่อถือ 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรียนเปนผูพัฒนาหลักสูตรเอง จึงเปนรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร

ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับความเปนจริงได การวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ที่เปน

ปรากฏการณของสังคมแตละแหงซึ่งมีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถเจาะจงรูปแบบหลักสูตรที่

เปนแบบเดียวกันได รูปแบบของหลักสูตรในแตละสังคมจึงมีความเปนพลวัตและแตกตางกันไปตาม

บริบท สวน มารช และคนอื่น ๆ (Marsh ; et al. 1990 : 42-44) ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรวา ถา

ครูผูสอนเปนผูทําหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรดวยตัวเอง รวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายแลว การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษายอมเปนพื้นฐานสําคัญในการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ คือ 1) ความ

ตองการในการมีอิสรภาพในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนจะมีเพิ่มมากขึ้น 2) ความไมพึงพอใจในวิธี

ปฏิบัติแบบสั่งการจากบนลงลาง (Top-Down) ยอมเกิดขึ้น 3) โรงเรียนจะมีการตอบสนองตอสภาวะ

แวดลอมตาง ๆ ไดอยางทันทวงที 4) โรงเรียนจะมีหลักสูตรที่เกิดจากการวางแผนและออกแบบอยางดี

ที่สุด และสามารถกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอนไดอยางจําเพาะเจาะจง 5) ความตระหนักใน

ความสามารถของตนเอง (Self-Actualization) แรงจูงใจ (Motivation) และความรูสึกแหงสัมฤทธิผล

(Sense of Achievement) ของครู จะผสมผสานอยูในการกระทําใด ๆ ที่นําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร ซึ่งถือเปนเครื่องแสดงถึงความเปนครูมืออาชีพ 6) โรงเรียนจะกลายเปนสถาบันในการพัฒนา

หลักสูตรที่มีความมั่นคงและสามารถยืนหยัดอยูไดมากกวาการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากระดับชาติหรือ

ในระดับเขต  
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 ความสําคัญและคุณประโยชนอันเกิดขึ้นจากการปฏิรูปหลักสูตรโดยการคืนอํานาจของการ

พัฒนาหลักสูตรจากสวนกลางไปสูสถานศึกษาโดยกําหนดใหสถานศึกษาเปนผูพัฒนาหลักสูตรดวย

ตนเอง  จึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐในการที่จะใหสถานศึกษาไดทําหนาที่ในการบริหารจัดการ

การศึกษาใหเปนไปตามสภาพของชุมชนซ่ึงตางมีสภาพแวดลอมและบริบททั้งทางกายภาพและทาง

สังคมอยางหลากหลายแตกตางกันไปในแตละทองที่ ใหสามารถจัดหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตอ

ปญหาและความตองการของทองถิ่นไดอยางสูงสุด ทั้งนี้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

เปนหลักสูตรแกนกลางที่สถานศึกษาทุกแหงสามารถยึดเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหอยูบน

มาตรฐานเดียวกันในระดับชาติ การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวถือเปนระยะเริ่มตนของการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ซึ่งสภาพการปฏิบัติที่เกิดขึ้น

จริงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น พบวามีประเด็นปญหาในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาอยูหลายดาน  ประการแรก ดานการเตรียมความพรอม พบวา โรงเรียนยังมีความ

พรอมในการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับนอย มีเวลาเตรียมความพรอมไมเพียงพอ 

ระยะเวลาในการทําหลักสูตรมีนอย และครูมีภาระงานอื่น ๆ มาก ประการที่สอง ดานความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พบวา ผูบริหารและครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ทําใหขาดความมั่นใจในการดําเนินงานในแตละขั้นตอนวาดําเนินการไดถูกตองหรือไม 

ประการที่สาม ดานการจัดทําหลักสูตร พบวา สถานศึกษาขาดครูที่มีความชํานาญในการสอนบางกลุม

สาระ ทําใหสถานศึกษาขาดทักษะในการจัดทําสาระของหลักสูตร รวมทั้งขาดที่ปรึกษาเมื่อเกิดปญหา

ในขณะดําเนินการจัดทําหลักสูตรประการที่ส่ี ดานการนําหลักสูตรไปใช พบวา ครูยังไมยอมรับการ

จัดทําสาระในหลักสูตรใหม โดยยังยึดติดกับการสอนตามเนื้อหาที่เคยปฏิบัติมา ครูยังคงสอนตาม

หลักสูตรเกา ไมมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน หรือกระบวนการวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไวใน

หลักสูตร ประการที่หา ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร พบวา ผูปกครอง ชุมชน มี

ความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรนอย โรงเรียนไมไดใหความสําคัญกับชุมชนในการเขามามีบทบาทใน

การจัดทําหลักสูตร จึงทําใหขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนดําเนินงานการพฒันาหลกัสูตร 

ประการที่หก ดานการบริหารจัดการการใชหลักสูตร พบวา การนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช

หลักสูตรยังขาดความตอเนื่องไมทั่วถึง และยังไมเปนระบบ การสรุปผลการดําเนินงานยังจัดทําไดไม

ชัดเจนและตอเนื่อง ขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ยังไมไดนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการหลักสูตรเทาที่ควร  (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ข : 20-50 ; วิษณุ พิไล

พันธ. สัมภาษณ. 2546 ; สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12. 2546 : 

150-162) 
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 จากสภาพปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตอคุณภาพของ

หลักสูตรทั้งในดานเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร รวมถึงการนําหลักสูตรไปใชและการ

ประเมินผลการใชหลักสูตร ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระบบการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวยระบบยอยที่

สําคัญ 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร และระบบการประเมินผลหลักสูตร 

(ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 20-23 ; อางอิงจาก Saylor; & Alexander. 1981. Planning 

Curriculum for School; สงัด  อุทรานันท. 2532 : 34-36)   จึงกลาวไดวาการเกิดปญหาการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาดังที่ไดกลาวในขางตนนั้น เปนปญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับการพัฒนาหลักสูตรทั้ง

ระบบ จึงเปนเรื่องที่นาวิตกอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 ปญหาของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนเรื่องสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของชาติ จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา จะมีวีธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง

ระบบไดอยางไร ซึ่งเปนคําถามการวิจัยที่สําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ อยางไรก็ดีจากการที่กรม

วิชาการ ไดใชระบบของการมีโรงเรียนนํารอง และโรงเรียนเครือขาย เปนยุทธศาสตรในการเตรียมความ

พรอมใหกับสถานศึกษา โดยในปการศึกษา 2545 โรงเรียนที่อยูในโครงการนํารองจะเริ่มประกาศใช

หลักสูตรกอน (วิชัย  วงษใหญ. 2545 : 50-51) จากรายงานการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษา ปการศึกษา 2545 (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 89) โดยมีกลุมตัวอยางเปน

โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร จํานวน 768 โรง จาก 39 จังหวัด พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษา รอยละ 94.8 มีความเห็นวาการใชหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม เพราะเปน

หลักสูตรที่ตรงตามความตองการของทองถิ่น เปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุน และเปดโอกาสใหทุกฝาย

มีสวนรวม ผลการวิจัยดังกลาวถือเปนเครื่องแสดงไดวามีสถานศึกษาหลายแหลงซึ่งอยูในโครงการ

โรงเรียนนํารองมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดผลเปนที่นาพอใจ และเปนแบบอยางที่ดีสําหรับ

โรงเรียนอื่น ๆ ได จึงเปนเรื่องนาสนใจศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ได

ดําเนินการไดอยางประสบผลสําเร็จ ซึ่งนาจะเกิดประโยชนตอโรงเรียนอีกหลายแหงที่กําลังประสบ

ปญหา ไดมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จไดเชนกัน แตการมี

ตนแบบการพัฒนาหลักสูตรที่ดียอมไมสามารถขับเคลื่อนไปถาขาดระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

เพราะผลการประเมินถือเปนภาพสะทอนสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ทําใหไดขอ

สารสนเทศสําคัญในการตัดสินใจใด ๆ ในการแกไขหลักสูตรใหเหมาะสมและเปนสวนหนึ่งในการทําให

หลักสูตรเกิดการขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง (McNeil. 1996 : 286 ; Nevo. 1995 : 10-11 ; Davis. 

1980 : 13-14) การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการแกไข
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ปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง และจะเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ดังที่ นิตยา 

สําเร็จผล (2544 : 34-42) ไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตรวา เปนบทบาทใหมของสถานศึกษาที่

จําเปนตองปรับตัว เพราะการประเมินหลักสูตรถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการหลักสูตร หรือเปน

กิจกรรมประกอบอยางหนึ่งของการสรางและพัฒนาหลักสูตรที่จะชวยชี้ถึงระดับความสําเร็จของการใช

หลักสูตร และคุณคาของหลักสูตร และยังเปนการตรวจสอบปจจัยทุกตัวที่นําไปสูความสําเร็จของ

หลักสูตรที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน 

 สภาพการประเมินผลหลักสูตร กอนหนาจะมีการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา โดย

กระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานนอกสถานศึกษา คือกรมวิชาการ มีบทบาทสําคัญในการติดตามและ

ประเมินการใชหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะเปนการประเมินรวมสรุป(Summative Evaluation) เพื่อใชในการ

ตัดสินคุณคาหรือสรุปวาคุณภาพของนักเรียนและสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางไร 

ไดผลมากนอยเพียงใด ยังไมมีการประเมินความกาวหนา(Formative Evaluation) เพื่อนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานการใชหลักสูตรของโรงเรียนอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ 

วิธีการประเมินใชการประเมินภายนอก (External Evaluation) เพียงดานเดียว โดยใชบุคลากรจาก

ภายนอกโรงเรียนทั้งสวนกลาง เขตการศึกษาและจังหวัด เปนผูประเมิน (Outsider Evaluation) ขาด

การประเมินภายใน (Internal Evaluation) ในลักษณะใหโรงเรียนประเมินตนเอง (School Self 

Evaluation) การประเมินลักษณะดังกลาวนี้ทําใหการประเมินการใชหลักสูตรขาดความครอบคลุม

ครบถวนและสมบูรณทั้งในดานกระบวนการ ผลการประเมิน และการใชผลการประเมิน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 

2538 : 2-4) แตปจจุบัน สถานศึกษามีบทบาทในการจัดทําหลักสูตร และนําหลักสูตรไปใช ซึ่งถือเปน

บทบาทของหนวยงานเดียวกันคือสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ

ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองดําเนินการประเมินดวยตนเอง ระบบการประเมิน

ตนเองในการนําหลักสูตรไปใชของสถานศึกษา จึงเปนแนวทางสําคัญในการตรวจสอบตนเองอยู

ตลอดเวลา ดังที่ แมคบีธ และแมคกลินน.(MacBeath; & McGlynn. 2002 : 5,14) กลาววา การ

ประเมินโรงเรียนนั้น ผูที่มีหนาที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินก็คือตัวโรงเรียนไดประเมินตนเอง ซึ่งถือ

เปนทิศทางในการประเมินที่สําคัญที่ใหผลที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับกันในแวดวงทางการศึกษา ทั้ง

ยังเปนวิธีการประเมินที่ไมไดแยกออกจากวิถีการทํางานแตจะกลมกลืนเปนสวนหนึ่งของการทํางาน

ตามปกติ เชนเดียวกับที่ สุวิมล วองวาณิช (2543 : 30) ไดกลาวถึงแนวโนมของการประเมินผลทาง

การศึกษาจะใหความสําคัญกับการประเมินผลตนเอง (Self-Evaluation) มากข้ึน ผลการประเมิน

ตนเองหากดําเนินการอยางถูกตอง เหมาะสม และมีการนําไปใชประโยชนอยางจริงจังจะสงผลดีตอ

หนวยงาน ดังความมุงหมายของการประเมินตนเองที่ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544 : 223-224) ได

กลาวไววา  
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“ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาการบริหารหรือหนวยงาน

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตนที่มีการประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินตนเอง ดวยระบบที่พรอมใหตรวจสอบได ซึ่งเปนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุด” 

  

 การประเมินตนเองจึงถือเปนกลไกสําคัญของการควบคุมคุณภาพใหเกิดขึ้นได เพราะการ

ประเมินตนเองของโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยการปองกัน

และการสรางระบบควบคุมที่ดี และการติดตามกํากับการทํางานที่ดีเพื่อใหปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบ

ตามระบบที่กําหนดไว ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนจากระบบการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ สมหวัง     

พิธิยานุวัฒน (2544 : 229) ไดนําเสนอไวดังภาพประกอบ 1 

 

 

วางแผนการประเมิน 

 

ประเมิน 

 

 

ไมมีปญหา           มีปญหา 

 

บันทกึผลรายงานผล   พิจารณาสาเหตุ 

 

                 แกไข 

 

ภาพประกอบ 1 ระบบการประเมินตนเองของโรงเรียน 

ที่มา : สมหวงั  พิธยิานุวฒัน. (2544). วิธวีทิยาการประเมิน ศาสตรแหงคุณคา. หนา 229. 

 

จากแผนภูมิแสดงระบบการประเมินผลตนเองของโรงเรียนของ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน แสดงให

เห็นขั้นตอนของการประเมินผลตนเองของโรงเรียนประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนสําคัญ คือ การวางแผน

การประเมิน การดําเนินการประเมิน และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนตอไป 

ดังนั้นการมอบบทบาทในการสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินการใชหลักสูตรดวย

ตนเอง ใหเปนหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง จะกอใหเกิดประโยชนคือ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2538 : 7-8 ; 
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อางอิงจาก วัลลภ  กันทรัพย. 2535 : สัมภาษณ ; สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. 2535 : สัมภาษณ) การประเมิน

ตนเองจะทําใหโรงเรียนทราบขอมูลสารสนเทศจากการทํางานของตนเองและเกิดการยอมรับ เห็น

คุณคาตอผลการประเมิน และสามารถนําผลการประเมินไปใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานการใช

หลักสูตรไดอยางแทจริง  

 เมื่อพิจารณาที่ตัวระบบการประเมินตนเองและทัศนะจากผูรูดานการประเมินเกี่ยวกับการ

ประเมินตนเองแลว จะเห็นวามีความยืดหยุนสูงทั้งวิธีการประเมิน และตัวผูประเมิน สอดคลองกับ

แนวคิดของการประเมินในยุคที่ 4 ซึ่งถือเปนนวัตกรรมของการประเมินในยุคปจจุบัน โดย กูบา; และ          

ลินคอลน (Guba.; & Lincoln. 1989 ; อางอิงจาก เสริมศักด  วิศาลาภรณ. 2542 : 5-17) ไดเสนอ

ทางเลือกใหมของการประเมินโดยเรียกวา การประเมินสรางสรรคนิยมแบบตอบสนอง(Responsive 

Constructivist Evaluation) โดยการประเมินตามแนวคิดใหมนี้มีจุดเดน คือ มีความยืดหยุนไมตายตัว 

อาศัยทั้งการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินในยุคที่ 4 จึงเปนทางเลือกที่สามารถ

นําไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาได นอกจากนี้การประเมินตนเอง และการประเมินตาม

แนวคิดการประเมินสรางสรรคนิยมแบบตอบสนองยังเกี่ยวของเปนอยางยิ่งกับการประเมินแบบเสริม

พลังอํานาจ ดังที่ เฟทเทอรแมน. (Fetterman. 2003 : Online) ไดกลาวไววา การประเมินเพื่อเสริมพลัง

อํานาจถือเปนนวัตกรรมทางการประเมินในรูปแบบใหม ที่จะชวยใหผูเกี่ยวของกับโครงการสามารถ

คนพบและสงเสริมการตัดสินใจไดดวยตนเอง โดยใชวิทยวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการ

ประเมิน ดังที่ ดูบอยส; และกรอคสรัด (DuBois; &Krogsrud. 1992 : 209-210) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการเสริมพลังอํานาจวา เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันใหสังคมดําเนินไปไดอยางมี

เปาหมาย กลาวคือ พลังอํานาจที่เกิดขึ้นในระบบสังคม จะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เปนไป

อยางสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกฝายทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม คนในสังคมจะ

มองเห็นคุณคาของความเปนมนุษย มีความเห็นอกเห็นใจกันเพิ่มมากขึ้น การเสริมสรางพลังอํานาจ

ใหกับคนในสังคมจึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นกับระบบสังคม และโครงสราง

ของสังคม    

 จากฐานคิดสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขางตน ยอม

ตองอาศัยเทคนิคการประเมินที่มีความสอดคลองกับแนวคิดของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา เทคนิคการประเมินแบบ Balanced Scorecard (BSC) ถือเปนเทคนิคการประเมินผลงาน

รูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับแนวคิดของการประเมินตนเองและการประเมินเพื่อเสริมพลังอาํนาจ 

กลาวคือ  BSC เปนเครื่องมือดานการจัดการที่ชวงแปลงกลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัติตามสายงาน 

ผูปฏิบัติในแตละระดับสายงานขององคกรถือเปนผูประเมินที่ตองมีการตรวจสอบตนเอง โดยผาน

เครื่องมือทางการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหไดขอสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง และสงผลตอองคกร
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ที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ (นภดล รมโพธิ์. 2545 : 61-62 ; พสุ เดชะรินทร. 2546 : 20 ;     

สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล. 2546 : 15) แนวคิดเกี่ยวกับ BSC ถือกําเนิดจากการที่องคกรทางธุรกิจใชเปน

เครื่องมือทางการจัดการ อยางไรก็ดี หลังจากนั้นแลว ภาคราชการทั้งในอเมริกา และอังกฤษ ก็ไดนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง และในปจจุบันทางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) ก็ไดมีการนําแนวคิดของ BSC เขามาปรับใชกับระบบราชการของไทย (พสุ เดชะรินทร. 2546 : 

7-22) ทั้งนี้ แนวความคิด BSC ไดชื่อวาเปนเครื่องมือชนิดใหมที่นํามาใชในการบริหารงานขององคกร 

โดยการนําเอาสิ่งที่องคกรไดปฏิบัติอยูเปนประจํามาจัดเรียงเปนกระบวนการเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ

งายยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการที่กอใหเกิดความสมดุลในมุมมองตาง ๆ 4 มุมมอง 

อันไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการ

เรียนรูและพัฒนา โดยที่แนวความคิดนี้จะทําให  องคกรสามารถนํากลยุทธที่ไดจากการกลั่นกรองอยาง

เปนระบบไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และยังสามารถใชแนวความคิด BSC เปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกร โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององคกรกับเปาหมายที่

วางไว ดวยเทคนิคการประเมินแบบ BSC จะสามารถบงบอกถึงความสัมพันธในดานตาง ๆ ไดอยาง

ชัดเจน ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปสูความเปนเลิศไดในที่สุด (กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์. 

2545 : 61-73)  

  ในการวางระบบ BSC จะเริ่มตนจากการกําหนดทิศทางองคกรที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนด  กลยุทธ

และบริหารกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการไดมาซึ่งกลยุทธนั้น เร่ิมตั้งแตการกําหนด 

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environmental Scan) 

และสภาพแวดลอมภายนอก(External Environmental Scan) (กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์. 2545:61-73 ; 

อางอิงจาก Hill; & Jones. 2001) หลังจากที่มีการกําหนดทิศทางและกลยุทธขององคกรแลว จะเปน

การถายทอดทิศทางและกลยุทธที่กําหนดขึ้น สูหนวยงานตาง ๆ ตามสายงานการบริหารขององคกรนั้น 

ๆ ตามลําดับ ซึ่งแนวคิดของ BSC ในการนําทิศทางและกลยุทธขององคกรเปนหลักยึดสําคัญในการ

บริหารจัดการองคกร โดยหนวยงานในแตละระดับรับรูรวมกันในทิศทางขององคกรและมีการกําหนด

เปาหมายและกิจกรรมเชิงกลยุทธตาง ๆ เพื่อนําไปสูความสําเร็จองคกรนั้น มีความสอดคลองกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตาง ๆ ที่เปนปญหา จุดเดน    

เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อการ

เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มากําหนดเปนสาระและจัดกระบวนการ

เรียนรูใหผูเรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู หรือ

รายวิชาไดตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน โดยความรวมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน มี
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การกําหนดวิสัยทัศน และแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําไปสูการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหมี

คุณภาพ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 6) ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ

เปาหมาย ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งตองอาศัยบุคคลตาง ๆ 

เขาไปมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการที่มีพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้น ดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทาง กอใหเกิดเจตคติในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษา 

มีระบบและหนวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขาย นอกจากนั้นกระบวนการสราง

วิสัยทัศนยังจะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การกําหนดสาระการเรียนรูหรือหัวขอเร่ืองใน

ทองถิ่นใหสนองตอบความตองการของชุมชน (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 30-31) จึง

นับวา เทคนิคการประเมินแบบBSC มีความสอดคลองเปนอยางยิ่งกับกระบวนการในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา  และดวยขั้นตอนของการประเมินแบบBSC ที่ผูปฏิบัติงานในแตละระดับของ

องคกรตางมีหนาที่ในการประเมินผลงานดวยตนเองควบคูไปกับการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบให

เปนไปตามดัชนีชี้วัดที่ไดกําหนดไว การเสริมพลังอํานาจใหกับผูปฏิบัติที่อยูในฐานะของผูประเมินจึงมี

ความสําคัญตอความสําเร็จของการประเมินดวยเชนกัน เทคนิคการประเมินแบบ BSC จึงเปนเทคนิคที่

สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนการประเมินตนเอง 

และการสงเสริมพลังอํานาจในการประเมิน 

จากสภาพและแนวโนมของปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนผลจาก

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ

เอง ถึงแมวาจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก ที่ตองอาศัยการปรับตัวของ

บุคลากรที่เกี่ยวของในชวงแรกก็ตาม ถาบุคลากรดังกลาวยังคงประสบปญหาในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูตอไปอยางตอเนื่อง ปญหาตาง ๆ ก็อาจจะเรื้อรังและเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยากตอการแกไขได ก า ร แ ก ป ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบจะมีวิธีการอยางไร จึงเปนคําถามวิจัยที่มีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งในการดําเนินการแกปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในครั้งนี้

จึงมีความมุงหวังที่จะหาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยการนําระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีความยืดหยุนสูง ผูปฏิบัติคือผูทําหนาที่ในการประเมิน สะทอนผล สามารถชี้นําการ

พัฒนาไดดวยตนเอง มีเทคนิคการประเมินที่เปดกวางในความหลากหลาย รวมทั้งการมีผูวิจัยซึ่งอยูใน

ฐานะของผูคอยสรางเสริมพลังอํานาจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เปน

ยุทธวิธีสําคัญในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง โดยคาดหวังวา

สถานศึกษาจะสามารถพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนํารูปแบบการ

ประเมินที่สรางขึ้นไปใชในการประเมินตนเองได อันจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศซึ่งเปนประโยชนตอ
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การปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ และสามารถพัฒนากระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ

ผูเรียนไดตรงกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริงไดดวยตนเอง และสงผลโดยตรงตอผลิตผลของ

หลักสูตรคือเยาวชนของ ชุมชนและประเทศชาติใหเปนคนที่มีคุณภาพสมตามความมุงหวังของ

หลักสูตรอยางแทจริง  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ในระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้  

 1. เพื่อศึกษาความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา จากการนําระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาและนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากกระบวนการนําระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีความสําคัญในแตละดานดังตอไปนี้ 
 1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

    1.1 การประเมินผลหลักสูตรถือเปนหัวใจสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร ระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง จะเปนระบบที่มีคุณภาพถาอยูบนพื้นฐานของรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินตนเองในการใชหลักสูตร

สถานศึกษาที่ทําใหไดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จึงนาจะทําใหไดขอสารสนเทศอัน

จะเปนประโยชนตอการวางแผน และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

        1.2 ดวยบทบาทของโรงเรียนที่ตองเปนผูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง การมีระบบ

การประเมินการนําหลักสูตรไปใชดวยตนเองจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมพลังอํานาจ สรางความ

มั่นใจในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมีการขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา 
 2. ดานกระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวม 
     2.1 ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถไดรับขอมูลยอนกลับ

ในทันทีจากการประเมินตนเอง ซึ่งจะเปนขอสารสนเทศที่สําคัญในการใหกําลังใจ และกระตุนเตือน

ตนเองในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ทําใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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     2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบดวยมุมมองของ

ตนเองในการพัฒนาหลักสูตร และนํารูปแบบไปใชดวยตนเองของสถานศึกษา จะเปนแนวทางสําคัญที่

จะทําใหผูบริหาร ครูผูสอน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เกิดการเรียนรูรวมกันในอันที่จะแกปญหาการ

จัดการเรียนการรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. ดานผูเรียน 
     ผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตร ยอมเปนปจจัยสาํคัญที่สุดทีท่ําใหตองมีการประเมินผล

การใชหลกัสูตร ดังนัน้ดวยระบบการประเมินหลกัสูตรสถานศกึษาดวยตนเอง ซึง่เปนลักษณะของการ

ประเมินความกาวหนา(Formative Evaluation) จึงกอใหเกิดการประเมินคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง

เชนกนั 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
 เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้

ออกเปน 5 ชวงของการดําเนินงานที่ตอเนื่องกัน โดยในแตละชวงมีขอบเขตการวิจัยดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 ชวงที่ 1 การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เปนการพัฒนา

ระบบบนพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ดวยความมุงหวังให

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาสามารถนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปใชไดดวย

ตนเอง โดยผูวิจัยไดศึกษาขอบขายของการประเมินการนําหลักสูตรไปใชภายใตขอบขายงานการใช

หลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การประเมินตนเอง 

การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ การประเมินอภิมาน เทคนิคการวัดผลงานแบบ Balanced 

Scorecardเพื่อนํามากําหนดเปนโครงสรางในการจัดทําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง  
 ชวงที่ 2 การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษาไปสูการปฏิบัติ โดยยึดหลักใหสถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบการประเมนิหลกัสูตร

สถานศึกษาไดดวยตนเองจากระบบการประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูวิจัยอยูในฐานะของผูมีสวนรวม

คนหนึ่งที่คอยเสริมสรางใหสถานศึกษาเกิดพลังอํานาจในการประเมิน ดวยการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการ กระตุน สนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตลอดจนการประเมินรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นดวยตนเองตามแนวทางการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา (Formative 

Meta-Evaluation) โดยพื้นที่ที่ไดนําระบบการประเมินหลักสูตรเขาไปใชนั้น ไดกําหนดกลุมเปาหมาย
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เปนสถานศึกษาที่ทําการสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ขอนแกน จํานวน 2 โรง โดยเปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน 

1 โรง และโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน 1 โรง ระหวาง

ปฏิบัตกิารวิจัยในชวงนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลในดานตาง ๆ ที่ไดจากการสะทอนผลการปฏบิตัเิพือ่

นํามาใชในการปรับปรุงแผนการวิจัย และวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพการนําระบบการประเมินเขาสูพื้นที่

การวิจัยของทั้งสองโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย 
 ชวงที่ 3 การนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของ
กลุมเปาหมายไปสูการปฏิบัติในสภาพการณจริง โดยกลุมเปาหมายไดนํารูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในสภาพการณจริง โดยดําเนินการ

ประเมินตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับกลุมสาระการเรียนรู และระดับผูปฏิบัติ ในระหวางการ

ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสะทอนกลับเพื่อนํามาใชในการ

ปรับปรุงแผนการวิจัย สภาพของพลังอํานาจในการประเมินของกลุมเปาหมาย และสภาพการนําระบบ

การประเมินเขาสูพื้นที่การวิจัยของทั้งสองโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย 
 ชวงที่ 4 การปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษา เปนการวิเคราะหรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของกลุมเปาหมาย แลว

นําผลการวิเคราะหที่ไดมาใชในการปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใหมี

คุณคา ความหมาย และประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ชวงที่ 5 การศึกษาเพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนาํระบบ
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยได

ดําเนินการวิเคราะหจากขอมูลการสะทอนผลที่ไดจากการปฏิบัติการวิจัยจากโรงเรียนกลุมเปาหมายทั้ง

สองแหง เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ซึ่งสะทอนถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา 

รวมทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชใน

โรงเรียนประถมศึกษาไดอยางมีคุณคาและความหมาย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามของคําศัพทที่สําคัญในการ

วิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่ยืดหยุน โดย

พยายามใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เปนผูทําหนาที่ในการกําหนดรูปแบบ
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การประเมิน ทําการประเมิน ตรวจสอบระบบการประเมิน และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรดวยตนเอง ผานกระบวนการเสริมพลังอํานาจที่จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของ

สามารถพัฒนาทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ โดยผูวิจัยถือ

เปนผูประเมินภายนอก ที่อยูในฐานะของพี่เลี้ยงที่คอยอํานวยความสะดวกตามสภาพของระบบการ

ประเมินที่กําลังดําเนินอยู ภายใตโครงสรางของมุมมองตามหลักการของเทคนิคการประเมินผลงาน

โดยใช Balanced Scorecard ซึ่งสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดมุมมองดวยตนเอง ตามขอบขายงาน

ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุมมองตาง ๆ จะแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันจะนําไปสูการไดมาซึ่งขอสารสนเทศอยางเปน

ระบบเพื่อใชในการตรวจสอบ กํากับ และตัดสินคุณคาผลการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร และ

นําไปสูการวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิอยางตอเนื่อง 

 รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง แบบแผนหรือข้ันตอนการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาและดําเนินการโดยสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย

ในการวิจัย ซึ่งเปนผลที่เกิดข้ึนจากการที่ผูวิจัยนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเขาไปใชใน

สถานศึกษา 
รูปแบบการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชในโรงเรียน

ประถมศึกษา หมายถึง แบบแผนหรือข้ันตอนการดําเนินงานตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติ

แบบมีสวนรวม ที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเขาไปใชใน

โรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยที่ผูวิจัยและผูมีสวนรวมในการวิจัยไดเขามารวมกันในการดําเนินการวิจัย

ในสถานการณที่กําลังปฏิบัติงานกันอยูจริง ตั้งแตการกําหนดรูปแบบการประเมิน ทําการประเมิน การ

ตรวจสอบรูปแบบการประเมิน และการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง

ในการนําระบบการประเมินหลักสูตรเขาไปสูสถานศึกษา ดวยธรรมชาติขององคกร และลักษณะของ

ชุมชนที่มีความเปนเฉพาะตัว ผูวิจัยในฐานะของผูมีสวนรวมคนหนึ่งในการปฏิบัติงานการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษา และเปนผูสงเสริมใหเกิดพลังอํานาจในการประเมินใหกับผูรวมวิจัย จึงตองมี

การศึกษาและคอยเฝาระวังถึงปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปฏิบัติการวิจัยอยางใกลชิด 

ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามปรากฏการณที่เกิดขึ้น ดังนั้น รูปแบบการนํา

ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชในโรงเรียนประถมศึกษาจึงเปนรูปแบบที่

เกิดขึ้น 2 ระยะ คือ  

ระยะแรก เปนรูปแบบที่ผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการนําระบบการประเมินหลักสูตรเขาไป

ใชในสถานศึกษา อันไดแก แบบแผนหรือข้ันตอนการดําเนินงานตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติแบบมีสวนรวม  
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ระยะที่สอง เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ ที่เกิดขึ้นจาก

ปรากฏการณจริงในระหวางปฏิบัติการวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัยในพื้นที่เปาหมาย  

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง แบบแผนหรือข้ันตอนการดําเนินงานให

ไดมาซึ่งเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินงานการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และการ

ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ซี่งผูวิจัยไดทําการสังเคราะหจากสถานศึกษาที่ไดรับการคัดสรรแลว

วาประสบผลสําเร็จ โดยเปนที่ยอมรับจากผูมีสวนเกี่ยวของในการกํากับและติดตามผลการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนนํารองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนขอสารสนเทศสวนหนึ่งในการออกแบบระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา อันไดแกรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

ความเปนพลวัตของหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ซึ่งเปนผลจากการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ตั้งแตระดับลางสุดจนถึง

ระดับสูงสุด อันไดแก แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู หลักสูตรในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

และหลักสูตรในระดับสถานศึกษา 

 การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง การเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ กระตุน สนับสนุน ชวยเหลือ ให

คําแนะนํา คอยอํานวยความสะดวก ใหกับสถานศึกษาในทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนการนํารูปแบบการประเมินไปใช 

และการประเมินระบบประเมินดวยตนเองของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินอภิมาน(Meta 

Evaluation) ดวยรูปแบบการประเมินความกาวหนา โดยผูวิจัยตองเรียนรูวัฒนธรรมขององคกร และ

รวมกันทํางานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไมใชในฐานะของผูที่คอยตัดสิน มุงเนนใหทุกคนไดมีการประเมิน

ตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง กับกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความรับผิดชอบจนถือเปนสวนหนึ่งของ

กิจวัตรประจําวันที่ควรปฏิบัติ  

 การประเมินอภิมาน หมายถึง การตรวจสอบคุณคาของรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ทั้งในบทบาทการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา(Formative Meta-

Evaluation) ที่ชวยในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการวางแผนกอนปฏิบัติการประเมิน และบทบาทการ

ประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป(Summative Meta-Evaluation) ที่จะแสดงถึงคุณคาของงานประเมิน และ

ความพรอมที่จะใหตรวจสอบได โดยพิจารณาจากขอสารสนเทศที่ไดมาจากการวิพากษวิจารณ และ

การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินทางการศึกษาตามแนวทางของ The American 

National Standards Institute (ANSI) อันประกอบไปดวย 1) มาตรฐานดานอรรถประโยชน (Utility 
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Standards) ซึ่งมุงใหงานประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ

ผูใชผลประเมิน 2) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) ที่เนนความเปนจริงของการ

ประเมิน 3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบ 

จรรยาบรรณ และ จริยธรรม 4) มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) โดยมุงใหการ

ประเมินดําเนินการตามหลักวิชา และมีสารสนเทศอยางเพียงพอในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุง

ประเมิน 

Balanced Scorecard หมายถึง เครื่องมือทางดานการจัดการที่ผูวิจัยนํามาประยุกตใชกับการ

พัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เพื่อชวยใหการนํากลยุทธอันไดแกวิสัยทัศน

ของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดและประเมินที่จะชวยใหการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเกิดความสอดคลอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุงเนนในส่ิงที่มีความสําคัญตอ

ความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทํา Balanced Scorecard ในการประเมิน

หลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. การวิเคราะห หรือทบทวนทางดานกลยุทธขององคกรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อใหไดกลยุทธหลักของสถานศึกษา 

 2. การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (Strategic Themes) ซึ่งแผนที่ทางกลยุทธจะแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงคตาง ๆ ภายใตมุมมองของ Balanced Scorecard โดย

สอดคลองและสนับสนุนตอวิสัยทัศนและกลยุทธหลักของสถานศึกษา โดยมุมมองทั้ง 4 ดานของ 

Balanced Scorecard ประกอบดวย 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา 3) มุมมองดาน

กระบวนการภายใน และ 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา โดยสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน

มุมมองดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพขององคกรรวมทั้งสิ่งที่มุงจะประเมิน เชน สถานศึกษาซึ่งเปน

องคกรที่มิไดมุงแสวงหากําไรทางการเงินเปนหลัก อาจปรับเปล่ียนมุมมองดานลูกคาเปน มุมมองดาน

นักเรียน โดยกําหนดใหเปนมุมมองอันดับแรกที่มีความสําคัญสูงสุด สวนมุมมองดานกระบวนการ

ภายใน อยูในอันดับที่สอง มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา อยูในอันดับที่สาม สวน มุมมองดาน

การเงิน ปรับเปลี่ยนเปนมุมมองดานงบประมาณ และกําหนดใหอยูในอันดับที่ส่ี 

 3. การจัดทํา Balanced Scorecard ในระดับสถานศึกษา อันไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของใน

ระดับการบริหารงานหลักสูตรสถานศึกษารวมกันกําหนดวัตถุประสงค(Objective) ตัวชี้วัด (KPI) 

ขอมูลปจจุบัน (Baseline Data) เปาประสงค (Target) และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (Initiatives) ที่

สอดคลองกับแผนที่ทางกลยุทธ 

 4. การแปลง Balanced Scorecard จากระดับสถานศึกษาสูระดับหนวยงาน โดยหนวยงาน

ของสถานศึกษาอาจแตกตางกันไปตามโครงสรางของการบริหารงานในแตละสถานศึกษา แตละ
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หนวยงานจะมีการจัดทํา Balanced Scorecard ในระดับหนวยงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดในระดับ

สถานศึกษา  

 5. การแปลง Balanced Scorecard และตัวชี้วัดถึงระดับของครูผูสอนทุกคน โดยครูผูสอนแต

ละคนจะมีการจัดทํา Balanced Scorecard ที่มีตัวชี้วัดที่แคบลงมา ครอบคลุมเฉพาะขอบเขตและ

หนาที่ของแตละคน  

 ผูมีสวนรวมในการวิจัย หมายถึง ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนที่เปนพื้นที่เปาหมาย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกใหมาเปนผูรวมดําเนินการวิจัยในครั้งนี้

ตามแนวคิดเรื่องกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประเมินของ กูบา และลินคอลน. (Guba; & Lincoln. 

1989 : 40-41) อันประกอบไปดวย กลุมที่เปนตัวแทนหรือเปนผูดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ กลุมผูไดรับ

ผลกระทบทางบวกหรือไดรับผลประโยชน และกลุมผูไดรับผลกระทบทางลบหรือเสียประโยชน 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 เพื่อแสดงใหเห็นถึงพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ อันเปนแนวทางไปสูการพัฒนาระบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยภายใตหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการพัฒนาหลักสูตร 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

     2.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

     2.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     2.3 ขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 

     2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ จังหวัดชัยภูมิ 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

     4.1 มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน และการประเมินหลักสูตร 

     4.2 การประเมินตนเอง 

     4.3 การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 

     4.4 เทคนิคการประเมินผลงานแบบ Balanced Scorecard 

     4.5 การประเมินอภิมาน 

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการณแบบมีสวนรวม 

 6. สถานการณเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

7. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด ผูวิจัยได

ทําการวิเคราะหสาระสําคัญของทั้ง 9 หมวด โดยมีความมุงหวังที่จะทําใหเห็นภาพโดยรวมของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะทํา

ใหไดภาพสะทอนของความตองการโดยรวมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากการพจิารณา

ในภาพรวมของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษานั้น สามารถวิเคราะหเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ (พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542. 2542) 
 
   1.1 สวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา 
          1.1.1 เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญเพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร มีสาระสําคัญที่

เกี่ยวของคือ 

      1.1.1.1 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้   “การศึกษา”   หมายความวา  กระบวนการเรียนรู

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

                  1.1.1.2 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

                  1.1.1.3  มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบ

อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  

ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งใน

สวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน

สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

                 1.1.1.4 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัด

ตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ

ศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดาน

ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

        1.1.2 เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญเพื่อนําไปสูการพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีสาระสําคัญที่

เกี่ยวของคือ 

                 1.1.2.1 มาตรา 8(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

                 1.1.2.2 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตาม

ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
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 (1) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน 

ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมและระบบการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจประสบการณ

เร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

ยั่งยืน 

 (3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ

ปญญา 

 (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

 (5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

        1.1.3 เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญเพื่อนําไปสูการพิจารณากระบวนการเรียนรูของหลักสูตร มี

สาระสําคัญที่เกี่ยวของคือ 

                 1.1.3.1 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

                 1.1.3.2  มาตรา  22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

                 1.1.3.3 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา

ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

 (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน 

รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
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 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวย

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง

วิทยาการประเภทตาง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 

ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

                 1.1.3.4 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ

การศึกษา 

        1.1.4 เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญเพื่อนําไปสูการพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู มีสาระสําคัญที่

เกี่ยวของคือ 

                 1.1.4.1 มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ

ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

นอกจากนั้นใน มาตรา 15 (1) ยังระบุใหเห็นองคประกอบโดยรวมของหลักสูตรสถานศึกษาโดย

ไดระบุไววา การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา

ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

ในสวนนี้เมื่อพิจารณาตามองคประกอบของหลักสูตร จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดมาตราตาง ๆ ที่มีรายละเอียดครอบคลุมในทุกองคประกอบของหลักสูตร 

ทั้งความมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรู จึงทํา

ใหเห็นความมุงหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาที่มีตอภาพลักษณของหลักสูตรการศึกษา 
   1.2 สวนที่เกี่ยวของกับผูที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของคือ 

        1.2.1 มาตรา 8 (2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

        1.2.2 มาตรา 9 (6)  การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวน

รวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคการเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
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        1.2.3 มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการ

จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ

ตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมี

การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

        1.2.4 มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับตํ่ากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 

        1.2.5 มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคล

ดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

        1.2.6 มาตรา 58 (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ

ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม

และความจําเปน 

ในสวนนี้ทําใหเห็นถึงการใหความสําคัญของบุคคลตาง ๆ ที่ควรเขามาสวนเกี่ยวของในการ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งมิไดครอบคลุมเพียงบุคลากรในสถานศึกษาเทานั้น แตยังรวมถึงประชาชนใน

ทองถิ่น องคกร หนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเนนการมีสวนรวมอยางมีเสรีภาพดวยวิธีการ

อยางหลากหลายและบูรณาการทางความคิด 
   1.3 สวนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
          มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของคือ 

        1.3.1 มาตรา 9 (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับและประเภทการศึกษา 

        1.3.2 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก 
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การประกันคุณภาพหลักสูตรถือเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น

รายละเอียดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในสวนนี้จึงสะทอนใหเห็นวา สถานศึกษาตองมีการ

จัดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได  
    1.4 สวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
           มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของคือ 

        1.4.1 มาตรา 9 (1) มีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

        1.4.2 มาตรา 9 (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

        1.4.3 มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 

 รายละเอียดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในสวนนี้สะทอนใหเห็นถึงแนวทางสําหรับ

สถานศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งจะตองคํานึงถึงความหลากหลายในการปฏิบัติ การ

กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ และตองมีการระดมแหลงทรัพยากรเพื่อใหการนําหลักสูตรไปใช

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถสรุปใหเห็นภาพรวมของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตาม

แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กลาวคือ ควรมีการกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  

ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และมีการกระจายอํานาจไปสู เขตพื้นที่การศึกษา  เปดโอกาสให

สถานศึกษาไดจัดทําและพัฒนาหลักสูตรโดยใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชน

และสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น   คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  

สังคมและประเทศชาติ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรที่เปนระบบสามารถตรวจสอบได ภาพรวมทั้งกลาวสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในสวนที่เกีย่วของกับการพัฒนา  

       หลักสูตรสถานศกึษา 

สวนที่เกีย่วของกับการ

กําหนดหลักสตูร 

การกําหนดจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร 

มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต มีความเปนมนุษย

ที่สมบูรณ มีความเปนไทย เปนสมาชิก

ที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

การพิจารณาเนื้อหา

สาระของหลักสูตร 

ใหความสําคัญทั้งสวนที่เปนความรู  

คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู 

การพิจารณา

กระบวนการเรียนรู 

ยึดหลักประชาธิปไตย เนนผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด ใชกระบวนการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

การพิจารณาการ

ประเมินผลการเรียนรู 

เนนการประเมินผลตามสภาพจริง โดย

ถือเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินควบคูไปกับ

กระบวนการเรียนการสอน 

พระราชบัญญตัิ 

การศึกษาแหงชาติ 

พุทธศกัราช 2542 

สวนที่เกีย่วของ 

กับผูมีบทบาทในการ

พัฒนาหลักสตูร 

ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยาง

เสรีภาพ โดยใชวิธีการอยางหลากหลาย และมี

การบูรณาการทางความคิดจากผูเกี่ยวของทุก

ฝาย 

สวนที่เกีย่วของกับ 

การประกนัคุณภาพ

ของหลักสูตร 

ใหมีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน

ทุกระดับ ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

สวนที่เกีย่วของกับ 

การบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา 

เนนความเปนเอกภาพทางนโยบาย แตมีความ

หลากหลายในการปฏิบัติ ดวยการกระจาย

อํานาจสูผูปฏิบัติ และใหมีการระดมทรัพยากร

จากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
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2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
    2.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  
 การเขาใจถึงแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย ถือเปน

พื้นฐานสําคัญที่ผูวิจัยตองทําการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อใหเกิดมโนทัศนเกี่ยวกับรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งถือเปนฐานขอมูลสําคัญในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสําคัญที่ใชอยูในปจจุบันมีดวยกันหลาย

แนวคิด ผูวิจัยไดจัดกลุมแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบตาง ๆ โดยอาศัยจุดเนนของ

ตัวรูปแบบนั้น ๆ เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งสามารถจําแนกได 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนการกําหนดวัตถุประสงคเปนหลัก 

 กลุมที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนกระบวนการพัฒนาเปนหลัก 

 กลุมที่ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนความเปนพลวัตเปนหลัก 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 กลุม มีรายละเอียด เสนอตามลําดับตอไปนี้ 

 

2.1.1 รูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรที่เนนการกําหนดวัตถปุระสงคเปนหลัก 

แนวคิดที่เหมือนกันของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนการกําหนดวัตถุประสงคเปนหลัก คือ

การมีลําดับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรที่กําหนดไวอยางชัดเจนตามลําดับกอนหลัง โดยในแตละ

ข้ันตอนเนนการไดมาซึ่งองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรที่ตองสอดคลองสัมพันธกันกับวัตถุประสงคที่

กําหนดไว ตั้งแตการกําหนดเนื้อหา การจัดประสบการณการเรียนรู และการวัดประเมินผล รูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรที่นําเสนอในกลุมนี้ มีดังตอไปนี้ 

(1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร (Tyler) 

จากหนังสือ “Basic Principle of Curriculum and Instruction” ไทเลอร ไดเสนอรูปแบบของ

การพัฒนาหลักสูตรโดยตั้งเปนคําถาม 4 ขอ เรียงตามลําดับคือ (Tyler. 1950 : 1)  

1. มีความมุงหวังทางการศึกษา (Educational Purposes) อะไรบางที่โรงเรียนตองการให

นักเรียนไดรับ 

2. มีประสบการณทางการศึกษา (Educational Experiences) อะไรบางที่จะทําใหบรรลุตาม

ความมุงหวังที่กําหนดไว 

3. ประสบการณทางการศึกษาที่กําหนดนั้น  จะจัดอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 

4. จะทราบไดอยางไรวาความมุงหวังทางการศึกษาที่กําหนดไวนั้นผูเรียนไดบรรลุแลว 
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เมื่อพิจารณาคําถามทั้ง 4 ขอของไทเลอรแลว  สามารถพิจารณาไดวาการสรางและพัฒนา

หลักสูตรตองพิจารณาถึงองคประกอบของหลักสูตรนั่นเอง กลาวคือ การตอบคําถามขอที่ 1 เปนการ

พิจารณาถึงการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร คําถามขอที่ 2 เปนการกําหนดขอบขายของเนื้อหา

สาระ คําถามขอที่ 3 เปนการกําหนดแนวการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน สวนการกําหนด

แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนคําตอบของคําถามในขอที่ 4 

 (2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา (Taba) 

 ทาบา ไดเสนอรายละเอียดของแนวคิดในการสรางและพัฒนาหลักสูตรไวเปนขั้นตอนอยาง

ชัดเจน 7 ข้ันดวยกันคือ (Taba. 1962 : 12) 

ข้ันที่ 1 การวิเคราะหความตองการ (Diagnosis of Needs) เปนการสํารวจสภาพปญหา ความ

ตองการ และความจําเปนตาง ๆ ของสังคมและผูเรียน 

ข้ันที 2 การกําหนดวัตถุประสงค (Formulation of Objectives) เปนการกําหนดสิ่งที่ตองให

เกิดกับผูเรียนโดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความตองการในดานตาง ๆ 

ข้ันที่ 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of Content) วัตถุประสงคที่กําหนดไว จะชวยในการเลือก

เนื้อหาสาระ โดยเนื้อหาสาระที่เลือกนี้จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค เหมาะสมกับความสามารถ

และสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน และมีความนาเชื่อถือ   

ข้ันที่ 4 การจัดลําดับเนื้อหาวิชา (Organization of Content) จากเนื้อหาที่เลือกไว ตองนํามา

จัดใหเกิดความตอเนื่อง มีการเรียงลําดับตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระ รวมทั้งตองเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน 

ข้ันที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of Learning Experiences) ควร

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

ข้ันที่ 6 การจัดลําดับประสบการณการเรียนรู(Organization of Learning Experiences) โดย

คํานึงถึงเนื้อหาสาระและความตอเนื่อง 

ข้ันที่ 7 การกําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน (Determination  of  What  to 

Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) เปนการตัดสินใจวาจะประเมินอะไร เพื่อ

ตรวจสอบวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม รวมทั้งการกําหนดวาจะใชวิธีการประเมินผลอยางไร ใช

เครื่องมืออะไร 

 (3) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซยเลอร; อเล็กซานเดอร; และเลวิส         

(Saylor; Alexander; & Lewis)  



 

 

28 

 เซเลอร; อาเล็กซานเดอร; และ เลวีส (อางอิงจาก วิชัย วงษใหญ. 2537? : 73-74)ไดเสนอ

แนวคิดกระบวนการวางแผนหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบเขต การออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1. กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขต : นักพัฒนาหลักสูตร จะเริ่มจากเปาหมาย

หลักของการศึกษากอน จากนั้นจึงกําหนดเปนวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการใหบรรลุเปาหมายหลกัของ

การศึกษา เซเลอร อาเล็กซานเดอร และเลวีส ไดกําหนดขอบเขตของเปาหมายไว 4 ประการ คือ 

ประสบการณการเรียนที่หลากหลาย พัฒนาการของบุคคล ความสามารถทางสังคม ทักษะการเรียนรู

และความชํานาญเฉพาะดาน 

 2. การออกแบบหลักสูตร : เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขต จะเปนขอมูลให

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจในกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลดาน

อ่ืน ๆ ไดแก ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบันทางสังคมที่สัมพันธกับความตองการและความ

สนใจของผูเรียน 

 3. การนําหลักสูตรไปใช : เมื่อการออกแบบหลักสูตรเรียบรอยสมบูรณแลว ผูสอนจะมีบทบาท

เกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตรในสวนของการเรียนการสอน จะพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่มีสวน

สัมพันธกับผูเรียนและหลักสูตร จุดเนนของรูปแบบสวนนี้จะมีสวนชวยเสนอแนะเกี่ยวกับจุดประสงค

การเรียนการสอน ผูสอนจะกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่เฉพาะกอนพิจารณาเลือกยุทธวิธีการสอนที่

จะนําเสนอตอการจัดการเรียนการสอน 

 4. การประเมินผลหลักสูตร : เปนขั้นตอนสุดทายของการวางแผนหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรและครู รวมทั้งผูบริหารจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการประเมินหลักสูตร ซึ่งมี

จุดเนนของการประเมินอยู 2 ประการคือ 1) การประเมินผลรวมของการใชหลักสูตรทั้งโรงเรียน ซึ่ง

รวมถึงเปาหมาย วัตถุประสงค จุดประสงคการเรียน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน ในแตละสวนของการจัดโปรแกรมการเรียน 2) การประเมินหลักสูตร เปนการประเมิน

กระบวนการหลักสูตรทั้งระบบ ตั้งแตคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ

หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช วาเปาหมายนั้น โรงเรียนสามารถบรรลุได รวมทั้งวัตถุประสงคและการ

จัดการเรียนการสอนวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 (4) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของกูดแล็ด; และริชเทอร (Goodlad; & Richter) 

 กูดแล็ด; และริชเทอร (อางอิงจาก ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 24-25) ไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับรูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร ดังนี้คือ คานิยมตาง ๆ ของสังคมจะเปนตัวกําหนด

จุดหมายทางการศึกษา จุดหมายทางการศึกษาเหลานี้จะถูกแปลงเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมทั่วไป

ทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวยองคประกอบใหญๆ 2 สวนคือ เนื้อหาสาระหรือเร่ืองราวที่จะใหเกิดการ
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เรียนรูในตัวผูเรียน และพฤติกรรมที่ตองการจะปลูกฝงแกผูเรียน จุดประสงคเชิงพฤติกรรมทั่วไป

ทางการศึกษานี้จะชวยในการกําหนดโอกาสการเรียนรูของผูเรียนซึ่งหมายถึง สถานการณ  ใด ๆ ก็

ตามที่จัดทําขึ้นภายใตบริบทของโปรแกรมทางการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษา เพื่อตองการที่จะ

ใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่กําหนด ตัวอยางของโอกาสการเรียนรูไดแก รายวิชาตาง ๆ การอาน

หนังสือ เปนตน จากนั้น ผูวางแผนหลักสูตรหรือนักพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

เฉพาะทางการศึกษาจากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมทั่วไปทางการศึกษา และโอกาสการเรียนรูที่ได

กําหนดไวแตตอนตน และจะออกแบบและ/หรือคัดเลือกโอกาสการเรียนรูเฉพาะที่จะเกิดขึ้นสําหรับ

กลุมผูเรียนหรือผูเรียนแตละคน ซึ่งเรียกวา Organizing Center การตรวจสอบยอนกลับและการปรับ

ใหเหมาะสมในสวนตาง ๆ ของรูปแบบนี้ เปนผลมาจากการวิเคราะหพฤติกรรมและสัมฤทธิผลทางการ

เรียนของผูเรียนวาเปนไปตามคานิยมของสังคมหรือไม 

 

 2.1.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนกระบวนการพัฒนาเปนหลัก 

แนวคิดสําคัญที่เปนจุดเนนของรูปแบบนี้ จะใหความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่ตองมี

ความตอเนื่องสัมพันธ และเกี่ยวโยงกันไปในแตละขั้นตอน ถึงแมวารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรกลุมนี้

จะยังคงมีการกําหนดขั้นตอนไวแนนอนเชนเดียวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนการกําหนด

วัตถุประสงคเปนหลักก็ตาม แตการเริ่มตนการพัฒนาหลักสูตรอาจเริ่มตนที่ข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได 

ข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรจึงมีลักษณะที่เปนวงจรตอเนื่องกันไป แนวคิดสําคัญของรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรที่จะนําเสนอในกลุมนี้ มีดังตอไปนี้ 

(1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา (Oliva) 

 โอลิวา ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีองคประกอบสําคัญ 12 ข้ันตอนอยาง

ตอเนื่องกัน คือ (Oliva. 1992 : 171-175)  

 1. กําหนดจุดหมายของการศึกษา (Aims of Education) และหลักการทางปรัชญาและ 

จิตวิทยาการเรียนรู จากการวิเคราะหความตองการจําเปนของสังคมและของผูเรียน 

 2. วิเคราะหความตองการจําเปนของชุมชนที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู ความตองการจําเปน

ของผูเรียนในชุมชน รวมทั้งเนื้อหาวิชาที่จําเปน 

 3. กําหนดเปาหมายของหลักสูตร (Curriculum Goals) โดยอาศัยขอมูลจากขั้นที่ 1 และ 2 

 4. กําหนดจุดประสงคของหลักสูตร (Curriculum Objectives) โดยอาศัยขอมูลจากขั้นที่ 1, 2 

และ 3 แตกตางจากขั้นที่ 3 คือ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อนําไปสูการประยุกตใชหลักสูตร และการ

กําหนดโครงสรางหลักสูตร 
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 5. จัดระบบและนําหลักสูตรไปใช (Organization and Implementation of the Curriculum) 

เปนขั้นของการกําหนดโครงสรางหลักสูตร 

 6. กําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนสอน (Instructional Goals) ของแตละระดับ 

 7. กําหนดจุดประสงคของการจัดการเรียนการสอน (Instructional Objectives) ในแตละ

รายวิชา 

 8. เลือกยุทธวิธีในการสอน (Selection of Strategies) เปนขั้นที่ผูสอนเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม

กับผูเรียน 

 9. เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลกอนที่นําไปสอนจริง คือ 9A (Preliminary Selection of 

Evaluation Techniques) และ 9B (Find Selection of Evaluation Techniques) 

 10. นํายุทธวิธีไปปฏิบัติจริง (Implementation of Strategies) เปนขั้นตอนของการใชวิธีการที่

กําหนดในขั้นที่ 8 

 11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (Evaluation of Instruction) เปนขั้นที่เมื่อการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ินก็มีการประเมินผลตามที่ไดเลือกหรือกําหนดวีธีการประเมินใน

ข้ันที่ 9 

 12. ประเมินผลหลักสูตร (Evaluation of Curriculum) เปนขั้นสุดทายที่ทําใหวงจรครบถวน

การประเมินผลที่มิใชประเมินผูเรียนและผูสอน แตเปนการประเมินหลักสูตรที่จัดทําขึ้น 

 เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธตอเนื่องของขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 12 ข้ัน ตามแนวคดิของ

โอลิวา สามารถนําเสนอไดดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ขั้นที่ 1-4 และ 6-9 เปนระยะของการวางแผน 

            ขั้นที่ 5 เปนระยะของการวางแผนและการปฏิบัติ 

            ขั้นที่ 10-12 เปนระยะของการปฏิบัติ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรตามแนวคดิของโอลิวา 

ที่มา : Oliva. (1992). Developing the Curriculum. P. 1 

กําหนดจุดหมายของ

การศึกษา และ
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 (2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ วีลเลอร (Wheeler) 

 วีลเลอร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ 

ไทเลอร และทาบา ทั้งนี้เขาไดแนะนํากระบวนการพัฒนาหลักสูตรวามี 5 ระยะ คือ (สิทธิชัย  เทวธีระรัตน. 

2543: 32-33 ; อางอิงจาก Print. 1993. Curriculum Development and Design. p. 70-71) 

 1. การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 2. การเลือกประสบการณการเรียน 

 3. การเลือกเนื้อหา 

 4. การจัดโครงสรางและบูรณาการประสบการณการเรียนและเนื้อหา 

 5. การประเมินผล 

 เมื่อหลังจากผาน 5 ข้ันตอนแลว ถาหากหลักสูตรยังไมสมบูรณ สามารถยอนกลับไปทําตั้งแต

ข้ันตอนที่ 1 ถึง 5 หรือจะเลือกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดก็ได ทั้งนี้เนนในความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ 

ซึ่งสามารถสงผลกระทบถึงกันได  

 แนวคิดของวีลเลอร ไดรับการตอบสนองจากนักการศึกษา และครูอาจารยอยางจํากัด ทั้งนี้

เพราะความสลับซับซอนของกระบวนการซึ่งเอาแนนอนไมไดวาจะเริ่มตนจากจุดไหน เมื่อนําไปปฏิบัติ

จริงจึงเกิดปญหาตามมาวาไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ดังนั้น จึงไดรับการกลาวถึง

เฉพาะนักวิชาการทางดานพัฒนาหลักสูตรเทานั้น รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวีลเลอรสามารถ

แสดงไดดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แบบจําลองวัฎจักรหลักสตูรของวีลเลอร 

ที่มา : สิทธิชัย เทวธีระรัตน.(2543). รูปแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร 

            จัดการสื่อสารในสถานบันอุดมศึกษา. อางอิงจาก Print. (1993). Curriculum Development  

               and Design. p. 71 

 

    2.1.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนความเปนพลวัตเปนหลัก 

 แนวคิดที่เปนจุดเนนรวมกันของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรกลุมนี้ จะใหความสําคัญกับการ

ใหผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ไมยึดติดกับ

ข้ันตอนที่ตองมีการกําหนดตายตัวแบบเสนตรง แตจะใหความสําคัญกับการวิพากษวิจารณ ในแตละ

องคประกอบของหลักสูตร การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในขณะที่มี

การใชหลักสูตร แนวคิดสําคัญของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่จะนําเสนอในกลุมนี้ มีดังตอไปนี้  

 (1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสกิลเบ็ก (Skilbeck) 

      สกิลเบ็ก(Skilbeck. 1984 : 230-239) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรใน

ลักษณะที่เปนพลวัต จุดเดนก็คือ การวิเคราะหสถานการณซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนา

หลักสูตร ทั้งนี้ สกิลเบ็กเชื่อวาสถานการณเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดความแตกตางของ

หลักสูตร เพราะไมสามารถคาดการณส่ิงที่เกิดขึ้นภายหนาได การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูไว

กอนมีการสํารวจสถานการณจริงจึงขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรียนเปน

ผูพัฒนาหลักสูตรเอง (School-Based Curriculum Development หรือ SBCD) เปนวิธีที่สามารถ

นําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับความเปนจริงได การวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ที่เปนปรากฏการณของ

1. กําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย และวัตถุประสงค  

( Aims, Goal and Objectives) 

2. เลือกประสบการณการเรียน 

(Selection of Learning Experience) 

3. เลือกเนื้อหา 

(Selection of Content) 4. จัดโครงสรางและบูรณาการประสบการณการ

เรียนและเนื้อหา (Organization and Integration 

of Learning Experiences and Content) 

5. ประเมินผล (Evaluation) 
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สังคมแตละแหงซึ่งมีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถเจาะจงใชรูปแบบหลักสูตรที่เปนแบบเดียวกัน

ได ดังนั้น รูปแบบหลักสูตรจึงเปนพลวัต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ สกิลเบ็ก ประกอบดวย 5 

ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 1. การวิเคราะหสถานการณ (Analysis the Situation) คือ การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งสงผลถึงโรงเรียนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหนําไปปฏิบัติไดจริงและ

บังเกิดผลใหนักเรียนไดเรียนรู ซึ่งปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย ปจจัยภายนอกและ

ปจจัยภายใน 

 ก. ปจจัยภายนอก ไดแก 

    1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ความคาดหวังของผูปกครอง ความตองการ

ของนายจาง ความตองการของสังคม ความสัมพันธระหวางผูใหญกับเด็ก และอุดมคติของสังคม 

    2) การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและหลักสูตร    ซึ่งประกอบดวย   นโยบายการศึกษา 

ระบบการสอน อํานาจในการตัดสินใจของทองถิ่น ผูจบการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ

สังคม เปนตน 

    3) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุคสมัย 

    4) การเพิ่มศักยภาพของครูอาจารย ในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับยุคสมัย 

    5) การนําทรัพยากรมาใชในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 ข. ปจจัยภายใน ไดแก 

    1) เจตคติ ความสามารถและความตองการทางการศึกษาของนักเรียน 

   2) คานิยม  เจตคติ ทักษะ ประสบการณของครู ที่เปนจุดเดนและจุดดอยของการจัดการ

เรียนการสอน 

    3) ความคาดหวังของโรงเรียน  โครงสรางการบริหารงาน   การกระจายอํานาจ การบริหาร

การศึกษา วิธีการจัดประสบการณใหนักเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน บรรทัดฐานทางสังคม 

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงค 

    4) วัสดุอุปกรณ  ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน  และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

    5) การยอมรับและการรับรูปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรมาใช 

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Define Objectives) การวิเคราะหสถานการณ ในขั้นตอนที่ 1 

เพื่อนําไปกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคแปรเปลี่ยนไปตามปจจัยภายนอกและ

ภายใน สะทอนความเปนจริงของสถานการณที่เปนอยู สอดคลองกับคานิยม ทิศทางที่กําหนด รวมทั้ง

ผลลัพธที่คาดหวังจากการจัดการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงคควรเขียนในลักษณะการเรียนรูที่
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คาดหวังจากนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งการ

กําหนดวัตถุประสงคประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปกับวัตถุประสงคเฉพาะ  ในการกําหนด

วัตถุประสงคตองเกิดจากการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน  นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และ

นักวิชาการ เปนตน 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Design the Teaching Learning Program) ตอง

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา โรงเรียนตองตอบคําถามพื้นฐาน เชน จะสอนอะไร 

และนักเรียนจะเรียนรูอะไร ซึ่งตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่นํามาจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดแผนการสอนและการเรียนรูเกี่ยวของกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

  1) ขอมูลพื้นฐานหรือทิศทางของหลักสูตรที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง เปนวิชาบังคับ

หรือวิชาเลือกตามความสนใจ 

  2) การจัดกลุมและการบูรณาการของสาระวิชาตาง ๆ 

  3) การจัดกลุมนักเรียน ซึ่งอาจจัดตามความสนใจของนักเรียน จัดใหเด็กเกงและไมเกงเรียน

ดวยกัน หรือจัดใหเด็กที่มีความสนใจตางกันเรียนดวยกัน 

  4) ความสัมพันธของวิชาตาง ๆ กับเปาหมายของหลักสูตร 

  5) การเรียงลําดับของเนื้อหาการสอน 

  6) สถานที่ ทรัพยากร อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ 

  7) ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 

  8) แตงตั้งคณะทํางาน 

  9) จัดทําตารางและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 

4. การนําหลักสูตรไปใช (Interpret and Implement the Program) การวางแผนและการ

ออกแบบหลักสูตรก็เพื่อใหหลักสูตรนั้นนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งดู

จากผลการประเมินผลลัพธสุดทายวาการเรียนการสอนเปนไปตามความตองการหรือไม ไมมีแผนงาน

ใดที่มีความพรอมมากที่สุด และรับรองคุณภาพได ดังนั้น ครูตองมีจิตสํานึกในความเปนมืออาชพีทีต่อง

ติดตาม ควบคุม ดูแล และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาวาสิ่งที่ออกแบบและดําเนินการอยู

มีประโยชนคุมคา การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน ผูบริหารโรงเรียน หัวหนา

ภาค อาจไมประสบความสําเร็จเนื่องจากปญหาการขาดการเอาใจใสจากครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหเกิดการยอมรับ และนําไปใชไดจริง ๆ ตองดําเนินการโดยผูที่อยูใน

โรงเรียน ซึ่งก็คือ ครูนั่นเอง ครูเปนผูที่ใกลชิดและทราบขอมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความตองการของ

นักเรียนเปนอยางดี ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตร ตองเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพ
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ของครู การนําไปใชข้ึนอยูกับครู ครูตองเปนบุคลากรหลักในการออกแบบและการนําไปใช นั่นคือ ครู

ตองเปนผูพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง ดีกวารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่บุคคลอื่นเปนผูจัดทําให 

5. การประเมินการเรียนรูและการประเมินผลหลักสูตร (Assess and Evaluate) การประเมิน

การเรียนรู (Assessment) เปนการตัดสินคุณคาในศักยภาพการเรียนรูและการปฏิบัติของผูเรียน สวน

การประเมินผล(Evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลักฐานเพื่อนํามาตัดสินคุณคาเกี่ยวกับหลักสูตร 

ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การออกแบบ การนําไปใช รวมทั้งผลการปฏิบัติหรือผลการเรียนรูของ

ผูเรียน ซึ่งการประเมินการปฏิบัติของผูเรียนเปนการกําหนดเกณฑที่ผูเรียนตองบรรลุ เชน การกําหนด

ชิ้นงาน การสังเกต การบันทึกการทํางาน การสอน การรายงานผล การประเมินการเรียนรูของผูเรียน

ตองมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อใหครอบคลุม รวมทั้งเปนกระบวนการที่ตอเนื่องทุกครั้ง ดังนั้น การ

ประเมินจึงไมใชกิจกรรมที่กระทํารวบยอดครั้งเดียว แตเปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง

ผูออกแบบหลักสูตรดวย การกระทําเชนนี้เปนวงจรตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงผูเรียน

และหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

 (2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอลคเกอร (Decker Walker) 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเดคเกอร วอลคเกอร (Decker  Walker) ไดแบง

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกเปน 3 ข้ันตอน คือ (สิทธิชัย เทวธีระรัตน. 2543 : 39-40 ; อางอิงจาก 

Walker. 1971. Curriculum Theory Network. P. 58-59) 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน    ซึ่งไดมาจากการศึกษาเชิงประจักษที่ไดจากมุมมองตาง ๆ ความเชื่อ 

คานิยม ทฤษฎี แนวคิด เปาหมาย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาสรางหลักสูตรตอไปในอนาคต 

ทั้งนี้ มีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหปญหาตาง ๆ ไวลวงหนา ซึ่งเปนประโยชนในการดําเนินการ

ข้ันตอนตอไป 

2. การพิจารณาไตรตรอง (Deliberations) ซึ่งเปนการนําขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่ไดจากการ

วิเคราะหปญหาตาง ๆ มาเขาสูกระบวนการปรึกษาหารือ การอภิปราย การวิพากษวิจารณ เพื่อ

พิจารณาทางเลือกตาง ๆ กอนที่จะออกแบบหลักสูตร โดยการถวงน้ําหนักทางเลือกตาง ๆ (Weight 

Alternatives) ในทุก ๆ ดานอยางเปนรูปธรรม ทั้งในเชิงตนทุน คาใชจาย และประโยชนที่ไดรับมา การ

พิจารณาทางเลือกนี้จะกอใหเกิดความไมแนใจวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงสามารถที่จะยอมรับ

หรือปฏิเสธไดอยางเต็มที่กอนการกําหนดทิศทางที่ถูกตองในการออกแบบหลักสูตรตอไป 

3. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับสาระสําคัญของ

หลักสูตรกอน โดยคํานึงถึงองคประกอบอยางรอบดานของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งไมกําหนด

รูปแบบหลักสูตรไวลวงหนา แตใชการแสวงหาความเหมาะสมที่สอดคลองกับความเปนจริงของ

สถานการณ เปนการเลือกที่ผานการกลั่นกรองมาแลว และมีความชัดเจนในองคประกอบตาง ๆ โดย



 

 

37 

สามารถชี้เฉพาะเจาะจงความตองการหลักสูตรของชุมชนไดอยางชัดเจนมากกวา รูปแบบของหลักสูตร

เชิงวัตถุประสงค การออกแบบหลักสูตรเชิงพลวัตเปนการพรรณนาความเชื่อมโยงจากขอมูล พื้นฐาน 

โดยนําตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาสูกระบวนการพิจารณาไตรตรองรอบคอบ ซึ่งเปนการเลือกวิธีการที่

ดีที่สุด จากนั้นเริ่มตนกาวไปสูจุดสุดทายคือ การออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 จากรูปแบบและแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรดังที่ ไดนําเสนอมาขางตนนั้น  ตางมี

รายละเอียดทั้งที่คลายคลึง และแตกตางกันตามลักษณะของฐานความเชื่อที่มีตอการพัฒนาหลักสูตร 

อาจกลาวไดวาไมมีรูปแบบหรือแนวคิดใดที่เหมาะสมที่สุดตอการนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนา

หลักสูตรในระดับการศึกษาตาง ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูพัฒนาหลักสูตรจะมีเปาประสงคในการจัดการศึกษา

เพื่อสนองตอส่ิงใดเปนหลัก ดังนั้นการศึกษารูปแบบและแนวคิดตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรจึงเปน

ฐานในการบูรณาการทางแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย 

เห็นทางเลือก และการผสมผสานอยางเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการประเมิน

หลักสูตรตอไป  

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดตาง ๆ ทั้งสามกลุม พบวามี

ลักษณะรวมสําคัญบางประการที่สามารถสรุปรวมใหเห็นเปนขั้นตอนที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันได 

ดังตอไปนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานอยางรอบดาน และครอบคลุมในทุกมิติ 

 2. จัดระบบขอมูลสารสนเทศที่ไดจากขั้นตอนแรกอยางเปนระบบ   และตองมีความไวตอการ

เปลี่ยนแปลงขอมูล 

 3. กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยพิจารณาจากฐานขอมูลในข้ันตอนที่ 2 เปนหลักสําคัญ 

 4. พิจารณาคัดเลือก และจัดเรียงเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดขึ้นใน

ข้ันตอนที่ 3 

 5. กําหนดแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู ที่สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหา

สาระในขั้นตอนที่ 4 และสอดคลองกับจุดมุงหมายในขั้นตอนที่ 3 

 6. สรางระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อตรวจสอบผูเรียนวามีคุณลักษณะตามที่

จุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือไม 

 7.  วางแผนและดําเนินการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 

 8.  ประเมินผลหลักสูตร เพื่อใหไดขอสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรใหดีข้ึน 

 9.  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามฐานขอมูลที่ไดจากการประเมินผลหลักสูตร 

 จากขั้นตอนทั้ง 9 สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ และตอเนื่องกันในแตละขั้นตอน ไดดัง

ภาพประกอบ 5 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสตูรที่เปนลักษณะรวมของแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

1. การวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานอยางรอบดาน 

และครอบคลุมในทุกมิติ 

2. จัดระบบขอมูล

สารสนเทศที่ไดจาก

ขั้นตอนแรกอยางเปน

3. กําหนดจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรโดย

พิจารณาจากฐานขอมูล

ในขั้นตอนที่ 2 

4. พิจารณาคัดเลือก และ

จัดเรียงเนื้อหาสาระที่

สอดคลองกับจุดมุงหมาย

ที่กําหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 3 

5. กําหนดแนวทางในการจัด

ประสบการณการเรียนรู ที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติของเนื้อหาสาระในขั้นตอนที่ 4 

และสอดคลองกับจุดมุงหมายใน 6. สรางระบบ 

การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู 

7. วางแผนและดําเนินการ

นําหลักสูตร 

ไปสูการปฏิบัติ 

8. ประเมินผลหลักสูตร 

เพื่อใหไดขอสารสนเทศใน

การพัฒนาหลักสูตร 

 

9. ขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
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    2.2 การจดัทําหลกัสูตรสถานศึกษา 
สําหรับการนําเสนอในสวนนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และทําใหเห็นภาพโดยรวมของภารกิจทั้งหมดของ

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ สุริยา เหมตะศิลป (2537 : 135-139) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีฐานมาจากระดับโรงเรียนวา ถือเปนสิ่งจําเปนที่ผูปฏิบัติในวงการศึกษาควร

จะสามารถอธิบายและใหเหตุผล ในความคิดและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรของพวกเขาสู

สาธารณชนได โรงเรียนจึงจําเปนตองมีเหตุผลสําหรับบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตร ตอง

เขาใจในหลักการและกระบวนการวิจารณหรือการพิจารณาหลักสูตร การประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร ตลอดจนการอภิปรายโตแยงอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับทรัพยากรที่สําคัญ บทบาทของโรงเรยีนจงึ

มิใชเปนเพียงสถานที่ที่กลุมครูรวมตัวกันเพื่อจัดใหเกิดการเรียนรูแกคนอื่น ๆ และเมื่อมีการพิจารณาที่

นโยบายของโรงเรียนรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น สะทอนใหเห็นวาไดรวมเอาความคิดเห็น

ความชอบของกลุมชุนชนและของรัฐทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติเอาไวดวย จึงเห็นไดวา

โรงเรียนไมเคยปดกั้นความคิดจากสังคมภายนอก การสรางความสัมพันธระหวาง โรงเรียน-ชุมชน-

สังคม ถือเปนการสรางสรรคอยางมากของโรงเรียนที่จะเปนการผลักดันใหคณะครูซึ่งทําหนาที่ทางดาน

การสอนไปสูบทบาทของผูสรางหลักสูตรในขั้นพื้นฐาน   

สําหรับแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แกลทธอรน (Glatthorn. 2000 : 47-100) 

ไดเสนอขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษา ไวในหนังสือ The Principal as Curriculum 

Leader โดย แกลทธอรน ไดชี้ใหเห็นวา การจัดทําหลักสูตรถือเปนหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน 4 

ระดับดวยกัน คือ 

1. ระดับประเทศ(หรือระดับรัฐ) ในระดับนี้จะตองมีหนาที่ในการกําหนดกรอบแนวคิดของ

หลักสูตรในระดับสูงสุด อันประกอบไปดวย เปาหมาย มาตรฐาน และขอกําหนดการจบการศึกษา  

2. ระดับเขตพื้นที่ จะตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายในระดับประเทศ  

กําหนดวิสัยทัศนที่แสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร กําหนดเปาหมายการศึกษา ระบุถึงขอกําหนดทั่วไป

เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการเรียน ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับโรงเรียน และสัดสวนเวลาเรียน 

ในแตละระดับการศึกษา รวมทั้งจัดเตรียมแหลงทรัพยากรที่จําเปน และโครงการชวยเหลือตาง ๆ 

สําหรับการจัดทําหลักสูตรในระดับโรงเรียน 

3. ระดับโรงเรียน ตองมีการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนที่แสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร 

กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา พัฒนาโปรแกรมและกําหนดตารางการจัดการศึกษา กําหนด

แนวทางและรูปแบบในการบูรณาการหลักสูตร นําหลักสูตรไปสูการปฎิบัติ และการตรวจสอบ ใหความ

ชวยเหลือในการนําหลักสูตรไปใช 
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4. ระดับหองเรียน ในระดับนี้จะมีการกําหนดโครงการสอนระยะยาวใหครอบคลุมตลอดป

การศึกษา พัฒนาหนวยการเรียนรู ควบคูไปกับการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการจัดการเรียนรู 

รวมทั้งการประเมินผลหลักสูตร 

สําหรับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาในระดับโรงเรียนนั้น แกลทธอรน ไดกําหนดแนวทางใน

การพัฒนาตามลําดับ ดังนี้ 

1. การกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนที่แสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร (Developing the 

School’s Vision of a Quality Curriculum) เพราะวิสัยทัศนจะถูกใชเปนกุญแจสําคัญสําหรับ

สถานศึกษาเพื่อใหเกิดการยอมรับรวมกันในกระบวนการจัดทําหลักสูตร   ข้ันตอนในการพัฒนา

วิสัยทัศน มีดังนี้ คือ 

    1) จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง นักเรียน และนักการศึกษา โดยจัดเปนกลุม

ยอย จํานวน กลุมละ 6 คน 

    2) อธิบายถึงความสําคัญจําเปนของกระบวนการจัดทําวิสัยทัศน โดยชี้ใหเห็นวาวิสัยทัศน

เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดคุณลักษณะผูเรียน รวมทั้งการประเมินผลผลิตของหลักสูตร 

    3) ผูรวมประชุมแตละกลุม ทบทวนถึงองคประกอบพื้นฐานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษา เชน สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพของชุมชน ธรรมชาติของนักเรียน 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การสอน และการเรียน เปนตน 

    4) ผูรวมประชุมแตละคนรวมระบุขอความตอไปนี้ใหสมบูรณ “เรามีความใฝฝนวาหลักสูตร

ของโรงเรียนควรจะ……….” แตละคนระบุคําคุณศัพทที่ตองการอยางนอยคนละ 10 คํา โดยที่ไมตองมี

การปรึกษากันภายในกลุม  

    5) จากคําคุณศัพทที่กําหนดไว ใหแตละคนเขียนขยายความของคําดังกลาวใหมี

ความหมายชัดเจนมากขึ้น  

    6) สมาชิกแตละคนในกลุมรวมแสดงถึงคําคุณศัพทที่ตนเขียนไวใหกับสมาชิกในกลุมได

รับทราบ ผูนําของกลุมจดบันทึกคําคุณศัพทที่สมาชิกสวนใหญกําหนดไดตรงกันไวบนกระดาน 

    7) แตละกลุมรวมกันอภิปรายถึงความหมายของคําคุณศัพทที่บันทึกไวบนกระดาน เพื่อให

สมาชิกทุกคนมีความเขาใจที่ตรงกันอยางกระจางชัด 

    8) ใหเวลาสมาชิกแตละคนในกลุมประมาณ 3 นาที สําหรับการพิจารณาถึงคําคุณศัพทที่

บันทึกไวบนกระดานวา คําใดควรจะมีความสําคัญมากที่สุด 

    9) สมาชิกออกเสียงเลือกคําที่สําคัญที่สุด 

  10) แตละกลุมนําเสนอขอสรุปของกลุมตอที่ประชุมใหญ   และดําเนินการตอเพื่อใหได

ขอสรุปที่เปนเอกฉันทของกลุมใหญตอไป 
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 2. การกําหนดเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา (Developing the School’s Curriculum 

Goals) มีภาระกิจสําคัญ 2 ประการ ในการกําหนดเปาหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันไดแก 

     1) การระบุเปาหมายทางการศึกษา(Identifying the Educational Goals) โดยโรงเรียน

สามารถพิจารณาไดจากเปาหมายทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ที่ตนสังกัดอยู หรือพิจารณาจาก

มาตรฐานของสาระการเรียนรูตาง ๆ  

                2) การจัดวางเปาหมายการศึกษาในระดับโปรแกรมการศึกษาและรายวิชา (Aligning Goal 

with Programs and Subjects) โดยพิจารณาเปาหมายการศึกษาของสถานศึกษาเปนหลักในการ

วิเคราะหเปาหมายในระดับโปรแกรมการศึกษาหรือรายวิชา  

 3. การคิดทบทวนโปรแกรมการศึกษา (Rethinking the Program of Studies) จากการ

กําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา จะมีประโยชนอยางมากในขั้นตอนตอไป คือ

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ผูบริหารและครูผูสอนมีทางเลือกสําคัญ 2 

ประการในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียน 

   1) จัดทําโปรแกรมการศึกษาใหมทั้งหมด  โดยการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการศึกษาทั้งหมดที่มี

อยู ทั้งนี้โรงเรียนตองแนใจในการปรับเปล่ียนใหมคร้ังนี้จะมีความเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

     2) จัดทําโครงสรางของโปรแกรมการศึกษาใหม ตามมโนทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาที่

ปรับเปลี่ยนไป โดยอาจเพิ่มเติมบางโปรแกรมการศึกษาใหมเขาไปเพื่อเกิดความสมบูรณมากขึ้น 

 ทั้งนี้การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานั้น ควรใหความสําคัญกับสภาพของสิ่ง

ตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) ภาพลักษณและความนาเชื่อถือของสถานศึกษา 2) สัมฤทธิผลที่นาพึงพอใจของ

ผูเรียนไมสามารถเกิดขึ้นไดดวยการจัดรายวิชาใหศึกษาภายในระยะเวลาอันสั้น 3) การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในตัวผูเรียนตองเปนไปอยางมีความหมาย 4) ผูบริหารตองสรางบรรยากาศที่ดีตอการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 4. จัดทําตารางศูนยกลางการเรียนรู (Developing a Learning-Centered Schedule) ในการ

จัดทําตารางศูนยกลางการเรียนรู ไมใชเปนเพียงการแบงชวงเวลาเรียนของรายวิชาตาง ๆ อยางที่เคย

ปฏิบัติกันมา แตตารางศูนยกลางการเรียนรูจะเปนตองเปนตารางที่สามารถใชเปน    กลไกในการ

บริหารแหลงทรัพยากรตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของนักเรียนและสนับสนุนการใช

หลักสูตรของครู ตารางศูนยกลางการเรียนรู ควรประกอบไปดวยคุณลักษณะ   ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

    1) ปริมาณเวลาในการจัดการเรียนการสอนตองไดรับการจัดสรรสูงสุด ตารางเวลาตอง

สะทอนใหเห็นถึงลําดับความสําคัญของการจัดหลักสูตร โดยใหความสําคัญจําเปนเกี่ยวกับการเรียนรู
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ของผูเรียนเปนลําดับแรก โดยผูบริหารและครูผูสอนตองรวมมือกันในการกําหนดเวลาในการจัดการ

เรียนการสอน 

    2) ตารางเวลาที่กําหนดขึ้นจะตองเอื้ออํานวยตอการพัฒนาวชิาชพีคร ูกลาวคอื ครูผูสอนตองมี

เวลาที่จะรวมกันวางแผน และรวมมือกันสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพของพวกเขา 

    3) มีการกําหนดชวงเวลาใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติงานกันเปนกลุม ตารางเวลาจะตองไม

เขมงวดจนเกินไป แตควรจะมีความยืดหยุนเพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรได

อยางมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเกิดสัมฤทธิผลของผูเรียน 

    4) ครูผูสอนตองไดรับสภาพของการสอนที่สะดวกจากตารางเวลาที่กําหนดขึ้น ตารางเวลา

ควรระบุสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติการสอนของครู ทั้งนี้ครูผูสอนควรใหขอมูล

ถึงหมายเลขหองที่เหมาะกับการสอนของตน ชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ควรมี กับฝายจัดการ

ตารางเวลา เพื่อใหสามารถจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับความตองการของครูใหมากที่สุด 

    5) ตารางเวลาตองมีความยืดหยุนสูงเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน  การกําหนดเวลาที่

เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนจะตองไมอยูภายใตขอจํากัดของกรอบภาระงานอื่น ๆ การบริหาร

จัดการเวลาในตารางจะตองยึดความจําเปนในการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก  

    6) ตารางเวลาตองตอบสนองตอความตองการของนักเรียนและครู รวมถึงการกําหนดเวลา

สําหรับการพักผอน การรับประทานอาหาร และการดูแลนักเรียนเปนรายบุคคล 

 5. การบูรณาการหลักสูตร (Integrating the Curriculum) สถานศึกษาสามารถอาศัยขั้นตอน

ตอไปนี้เปนแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรของตน  

     1) การกําหนดรูปแบบการบูรณาการหลักสูตรโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  เร่ิมตนที่ผูบริหาร

และครูผูสอนตองรวมกันระบุถึงภาระงานที่จําเปนทั้งหมดเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสูตร  

     2) สรางฐานความรูที่เกี่ยวกับการบูรณาการหลักสูตร เชน   งานวิจัยเกี่ยวกับบูรณาการ การ

สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวัสดุหลักสูตรตาง ๆ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

     3) วิเคราะหหลักสูตรในระดับเขตพื้นที่ วาไดใหคําแนะนําใด ๆ  อันจะเปนแนวทางเกี่ยวกับ

การบูรณาการหลักสูตรในระดับโรงเรียน 

     4) วิเคราะหประสบการณของครูผูสอน  ถึงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยใหความ

สนใจเปนพิเศษทั้งผลสําเร็จที่ไดและปญหาที่เกิดขึ้น 

     5) ควรสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสูตร  ในฐานะที่เปน

นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งการพิจารณาถึงความจําเปนของการบูรณาการที่มีตอการเรียนรูของ

นักเรียน 

     6) จัดเตรียมแหลงทรัพยากรตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลา ส่ือการเรียนรู และความเชี่ยวชาญ 
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        7) พิจารณาขอเสนอแนะตอไปนี้  เพื่อใชเปนหลักการในการบูรณาการหลักสูตร (เปนผล

จากการสังเคราะหงานวิจัย และประสบการณของแกลทธอรนเอง) โดยในระดับประถมศึกษาควร

พิจารณาวา ผูเรียนตองไดเกิดความรอบรูในทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 

โดยในการเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตรตองชี้เฉพาะไปที่เนื้อหาวิชาเปนหลัก แตควรแสดงใหเห็นถึงการ

นําไปประยุกตใชกับวิชาวิทยาศาสตรไดอยางไร สําหรับวิชาวิทยาศาสตร ควรเนนใหผูเรียนเขาใจถึง

วิธีการทางวิทยาศาสตร โดยแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปประยุกตใชหรือสัมพันธกับเนื้อหาวิชาสังคม

ศึกษาอยางไดอยางไร วิชาสังคมศึกษาจะเหมาะอยางยิ่งกับการบูรณาการรวมกับเนื้อหาวิชาศิลปะ 

เปนตน 

     8) พัฒนารูปแบบการบูรณาการหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งนี้ตองสนับสนุนใหเกิดความรูสึก

ถึงความเปนเจาของในรูปแบบ ใหเห็นถึงความสําคัญวา รูปแบบการบูรณาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเปน

วิธีการที่มาจากรากหญา เปนผลมาจากขอเสนอแนะรวมกันของครูผูสอนทุกคน 

 6. การตรวจสอบกระบวนการนําไปใช (Monitoring the Implementation Process) มี

แนวทางในการตรวจสอบคือ  

     1) ความมั่นใจในแหลงทรัพยากรตาง ๆ วา ไดถูกนํามาใชอยางเหมาะสม 

     2) มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และครูผูสอนรูสึกไดถึงการไดรับการสนับสนุน 

     3) มีการชวยเหลือครูผูสอนในการวิเคราะหคําแนะนําจากเขตพื้นที่  ในการกําหนดโครงการ

สอนระยะยาว 

     4) มีความหลากหลายในวิธีการสังเกตการสอนอยางไมเปนทางการ    เพื่อตรวจสอบถึง

สภาพการนําหลักสูตรไปใชของครู 

     5) มีการสนับสนุนตาง ๆ  เกี่ยวกับหลักสูตรใหมที่พัฒนาขึ้น      เพื่อใหครผููสอนเหน็ถงึความ

จําเปนในการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 จะเห็นไดวา กระบวนการทั้ง 6 ข้ันตอน ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ แกลทธอรน  ถอื

เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือทั้งจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และ

ผูเกี่ยวของทุกฝายจากชุมชน การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติตามแนวคิดของ แกลทธอรน 

จึงตองมีการดําเนินงานหลักสูตรในระดับหองเรียน ทั้งนี้ หลังจากในขั้นตอนที่ 5 เมื่อมีการกําหนด

รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรแลว ครูผูสอนสามารถดําเนินงานหลักสูตรสําหรับหองเรียนที่ตน

รับผิดชอบไดแลว โดยการจัดทําหนวยการเรียนรู วางแผนและดําเนินการจัดการเรียนรู ควบคูไปกับการ

ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลยอนกลับไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดของ 

แกลทธอรน สามารถนําเสนอไดดังภาพประกอบ 6 
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หลักสูตรระดับประเทศ/ระดับรัฐ 

 

หลักสูตรระดับเขตพื้นที ่

 

หลักสูตรระดับโรงเรียน 

 

การกําหนดวิสัยทัศนที่แสดงถึง 

คุณภาพของหลักสูตร 

 

การกําหนดเปาหมาย 

ของหลักสูตรสถานศกึษา 

 

การคิดทบทวนโปรแกรม 

การศึกษา 

 

จัดทําตาราง 

ศูนยกลางการเรียนรู 

 

กําหนดรูปแบบการบูรณาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ตรวจสอบกระบวนการ 

นําหลักสูตรไปใช 

 

พัฒนาหนวยการเรียนรู 

 

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

 

การประเมนิผลหลักสูตร 
 

ภาพประกอบ 6 ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดของแกลทธอรน 

การกําหนดหลักสูตรจาก

หนวยงานระดับนโยบาย 

เปาหมายระดับสถานศึกษา 

 เปาหมายระดับรายวิชา 

และ 

จัดทําใหมทั้งหมด 

ปรับปรุงบางสวนใหเหมาะสม 

หรือ 

ขอมูลยอนกลับ 

การจัดทําหลักสูตร

ระดับหองเรียน 

การจัดทํา 

หลักสูตรระดับ 

โรงเรียน 
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 ในสวนของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของประเทศไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา ธกิาร 

ไดกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ค : 31-34) 

(1) การจัดทําสาระของหลักสูตร 

       1.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการ

เรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือราย

ภาค ที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น 

การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูของรายวิชาที่มี

ความเขม(Honor Course) ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชาที่จะจัด 

       1.2 กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง

รายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ 1) ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นและของชุมชน 

        1.3 กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูรายภาคทั้งสาระการ

เรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมข้ึนดังนี้ 

ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และ ชวงชั้นที่ 3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนเวลาเรียนใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 

          ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6   กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนดจํานวน

หนวยกิตใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 

ในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูรายภาคสําหรับชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4-6 ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มข้ึนซึ่งเปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพ    หรือโปรแกรม

เฉพาะทางอื่น ๆ ใชเกณฑการพิจารณา คือ สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง 40-60 

ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม 

และใชเกณฑเดียวกัน 

         1.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค สาระ

การเรียนรูรายปหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ 1.1 1.2 และ 1.3 มา

เขียนเปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย ชื่อรายวิชา จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ  
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สําหรับช่ือรายวิชามีแนวทางในการกําหนดดังนี้ ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรู ใหใชตามชื่อ

กลุมสาระการเรียนรู สวนชื่อที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้น 

       1.5 จัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนดไว

ไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอย ๆ เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู และผูเรียนได

เรียนรูในลักษณะองครวม หนวยการเรียนรู แตละหนวยประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สาระการ

เรียนรู และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซึ่งเมื่อเรียนครบทุกหนวยยอยแลว ผูเรียนสามารถ

บรรลุตามผลการเรียนรูคาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกรายวิชา 

ในการจัดทําหนวยการเรียนรู อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรู หรือเปน

การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับวิถีชีวิต

ของผูเรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน การจัดการเรียนรู

สําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติโครงงาน

อยางนอย 1 โครงงาน 

       1.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา รายปหรือรายภาค

และหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 

(2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

       2.1 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู เชน  

การบูรณาการโครงงาน องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 

       2.2 จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถความ 

ตองการของผูเรียนและชุมชน เชน ชมรมทางวิชาการตาง ๆ เปนตน 

       2.3 จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม เชนกิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี เปนตน 

       2.4 จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตาง ๆ ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและ

สวนรวม 

        2.5 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  โดยใหถือวาเปนเกณฑประเมินผล

การผานชวงชั้นเรียน 
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(3) การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  สถานศึกษาตองรวมกับชุมชน  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปน  เปาหมายในการ

พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น 

สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมี

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังกลาวใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ 

ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการ

สงตอ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงครายป/รายภาค 

  ในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน สถานศึกษาจะไดนําไปกําหนด

แผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 แนวทางการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามที่สถานศึกษา

กําหนด 

(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให

สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยใหผูสอนนํากระบวนการวจิยัมา

ผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ 

เร่ิมต้ังแตการวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหา หรือพัฒนาการดําเนินการแกปญหา หรือ

พัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปผลการแกปญหา หรือพัฒนาการรายงานผลการเรียนรู และการ

นําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

  จากแนวทางการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา ที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว 

สามารถกําหนดเปนขั้นตอนการดําเนินงานไดตามลําดับ  ดังนี้ (ปรับปรุงจาก  กรมวิชาการ , 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก : 29-43) 

ข้ันที่ 1 : ศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ 

 การที่จะใหหลักสูตรของสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่สนองตอบตอหลักสูตรแกนกลางอยาง

กลมกลืน ในขณะเดียวกันมีความสัมพันธสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ความตองการ ความสนใจ
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ของผูเรียน และศักยภาพของสถานศึกษาซึ่งเปนเจาของหลักสูตร ควรจะมีการศึกษาวิเคราะหในขอมูล

หลายๆ ดาน คือ 

 1.1 ศึกษากรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน : เนื่องจากเปนหลักสูตรแมบทที่สถานศึกษา

จะตองดําเนินการใหสอดคลอง เพราะผลผลิตของหลักสูตรของสถานศึกษาจะตองมีคุณลักษณะตาม

มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเปนมาตรฐานคาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรไปแลว ดังนั้นถา

สถานศึกษามิไดศึกษาวิเคราะหในหลักสูตรซึ่งเปนแกนกลางอยางถองแทแลว ยอมไมสามารถที่จะ

พัฒนาผูเรียนใหไปสูมาตรฐานระดับชาติได 

 1.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน : ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการ

จัดเตรียมเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ การจัดชั้นเรียน การเตรียมบุคลากร การจัดอาคารสถานที่ 

งบประมาณ รวมทั้งการจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับพัฒนาการทางรางกายและสติปญญา รวมถึง

ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนในดานเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว อาชีพ ฯลฯ ถาสถานศึกษามีความเขาใจ

ในขอมูลดังกลาวอยางถองแท จะชวยใหการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาตอบสนองตอความตองการ

ของทองถิ่นยิ่งขึ้น 

 1.3 วิเคราะหขอมูลของสถานศึกษา : ถือเปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการบริหาร

หลักสูตรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนจํานวนบุคลากร งบประมาณ อาคาร

สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑ  ความรูความสามารถของบุคลากร ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน ฯลฯ ขอมูลเหลานี้จะเปนสวนชวยในการพิจารณาตัดสินใจวาสถานศึกษาจะเลือกแนวปฏิบัติใน

การจัดทําหลักสูตรของตนอยางไรใหเหมาะสมกับศักยภาพของตนมากที่สุด 

 1.4 การวิเคราะหความตองการหรือความคาดหวังของทองถิ่นและชุมชน : ทั้งนี้เพื่อให

หลักสูตรของสถานศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยแปลงของทองถิ่นและชุมชน ไมวา

จะเปนดานการศึกษา เศรษฐกิจ พื้นฐานทางสังคม การสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย ทรัพยากรหรือ

ภูมิปญญาของทองถิ่น อัตราการเกิด การยายถิ่น รวมถึงปญหาของทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ขอมูลเหลานี้จะเปน

ประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดแนวทางการจัดสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของ

ชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ  

 จากขอมูลในดานตาง ๆ ขางตน ถาสถานศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหจะเปนขอมูลพื้นฐานที่

เปนประโยชนอยางยิ่งตอการใชประกอบเพื่อพิจารณาในทุก ๆ ข้ันของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร

ของสถานศึกษา  
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ข้ันที่ 2 : การกําหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

 ขอมูลในข้ันที่ 1 จะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

เพราะขอมูลดังกลาวจะสะทอนใหเห็นอนาคตวา โลกและสังคมรอบ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับยุคสมัย การ

กําหนดวิสัยทัศน ทําไดโดยอาศัยความรวมมือของชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน ภาค

ธุรกิจ ภาครัฐ รวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงพันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกันใน

การกําหนด เปาหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และการติดตามผล และตองจัดทํา

รายงานแจงตอสาธรณชน  

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา  (กรมวิชาการ, 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ค : 29) กระบวนการสรางวิสัยทัศน โดยอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาไปมีสวน

รวม เปนกระบวนการที่มีพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้นดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีทิศทาง กอใหเกิดเจตคติในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษา มีระบบ

และหนวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขายเพียบพรอม เชนระบบคุณภาพ ระบบ

หลักสูตร สาระการเรียนรู การเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล การติดตามการ

รายงาน ฐานขอมูลการเรียนรู การวิจัยแบบมีสวนรวม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย เปนตน 

กระบวนการสรางวิสัยทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การกําหนด

สาระการเรียนรู หรือหัวขอเร่ืองในทองถิ่นที่สนองตอบความตองการของชุมชน 

ข้ันที่ 3 : กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ขอมูลตาง ๆ ในขั้นที่ 1 และ 2 ที่สถานศึกษาไดรวมกับชุมชนวิเคราะหและกําหนดไวนั้น 

สถานศึกษาและชุมชนจะตองรวมกันกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนเปาหมายในการ

พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม โดยสามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ ให

สอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ดังกลาวใหแกผูเรียน รวมถึงกําหนดแนวในการวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนดวย 

ข้ันที่ 4 : การกําหนดสัดสวนเวลาเรียน 

 เมื่อสถานศึกษามีขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ ครบถวนแลว ข้ันตอนนี้สถานศึกษาจะตองวางแผน

เพื่อกําหนดสัดสวนของมาตรฐานการเรียนในชวงชั้นตาง ๆ รวมทั้งสัดสวนของสาระการเรียนรูในกลุม

วิชาตาง ๆ ซึ่งขอมูลที่วิเคราะหศึกษาจากขั้นที่ 1 และวิสัยทัศนที่กําหนดในขั้นที่ 2 จะเปนประโยชนตอ

การพิจารณาวางแผนในตอนนี้เปนอยางยิ่ง  และในขั้นการวางแผนนี้ประกอบไปดวยขั้นตอนยอยๆ 

ดังนี้ 
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 4.1 การกําหนดสัดสวนการจัดสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับชวงชั้น 

 ในขั้นนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดสัดสวนไดตามที่หลักสูตรแกนกลางไดแนะนําไวโดยในแต

ละชวงชั้นมีจํานวนชั่วโมงโดยประมาณ คือ 

 ชวงชั้น ป.1-3 ปละ   800-1,000 ชั่วโมง(วันละ 4-5 ซั่วโมง) 

  ชวงชั้น ป.4-6 ปละ      800-1,000 ชั่วโมง(วันละ 4-5 ชั่วโมง) 

 ชวงชั้น ม.1-3 ปละ      1,000-1,200 ชั่วโมง(วันละ 5-6 ชั่วโมง) 

 ชวงชั้น ม.4-6 ปละ      ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง(ไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง) 

 4.2 กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูในแตละป 

 หลังจากไดสัดสวนมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ข้ันตอไปสถานศึกษาควรกําหนดสัดสวนการ

เรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมวิชา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งในขั้นนี้สถานศกึษาควร

ใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการพิจารณาสัดสวน โดยยึดหลักการในลักษณะ

ธรรมชาติของนักเรียนเปนหลัก เชนพัฒนาการทางสติปญญา ความสามารถทางรางกาย รวมทั้ง

ความรู ทักษะตาง ๆ ที่ผูเรียนควรไดจะศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูในสาระกลุมอ่ืน ๆ และในชวง

ชั้นที่สูงขึ้น เปนพื้นฐานในการคิดสัดสวน  

ข้ันที่ 5 : วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค(มาตรฐานการเรียนรูรายปหรือ

รายภาค)จากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

 จากขั้นที่ 4 สถานศึกษาจะเห็นถึงสัดสวนโดยรวมจากทุกสาระการเรียนรูในแตละชวงชัน้ ในขัน้

ที่ 5 นี้ สถานศึกษาจะตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูเปนรายปหรือรายภาคจากมาตรฐานการเรียนรู

ชวงชั้น วาควรจัดเปนมาตรฐานการเรียนรูเปนรายปหรือรายภาคอยางไรในแตละกลุมสาระ ซึ่ง

สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับความสามารถ พัฒนาการ 

ความถนัด ความสนใจของผูเรียน และสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ซึ่งการ

วิเคราะหจะมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งถาสถานศึกษาสามารถจัดบุคลากรที่มีประสบการณและ

ความเชี่ยวชาญในกลุมวิชานั้น ๆ เปนผูวิเคราะห  

ข้ันที่ 6 : กําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมสาระเปนรายปหรือรายภาค 

ในขั้นนี้ สถานศึกษาจะตองนําผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายปหรือรายภาคที่ไดวิเคราะห

มาแลวในขั้นที่ 5 มาเปนแนวทางในการกําหนดสาระการเรียนรู ซึ่งสถานศึกษายังคงตองคํานึงถึงความ

สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น รวมทั้งขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่ไดศึกษาวิเคราะห

มาแลวในขั้นที่ 1 และ 2  

การวิเคราะหนั้นผูสอนควรคํานึงถึง ความสัมพันธในการกําหนดสาระการเรียนรูที่ตอง

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ซึ่งครูผูสอนจะตองเปนผูพิจารณารวมกันวาในแตละ
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มาตรฐานการเรียนรู ในแตละระดับช้ัน ผูเรียนควรมีขอบเขตผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูอยางไร

ซึ่งเมื่อจบชวงชั้นแลวจะทําใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐาน การวิเคราะหผลการเรียนรูและ

สาระการเรียนรูอาจจะกําหนดโดยคอย ๆ เพิ่ม และขยายขอบเขต หรือจัดใหมีความซับซอนมากขึ้น

ตามลําดับ ซึ่งเมื่อผูเรียนไดเรียนจบชวงชั้น(ทั้ง 3 ป) จึงจะเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไว 

การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูเปนรายปในบางมาตรฐาน อาจไมได

กําหนดใหเรียนในทุกป เชนบางมาตรฐานอาจเรียนในชั้น ป. 2 และ 3 บางมาตรฐานอาจกําหนดให

เรียนเฉพาะ ป.4 ก็ได ซึ่งครูผูสอนอาจมีเหตุผลในการกําหนดดังกลาวที่แตกตางกันไป เชน พัฒนาการ

ทางสติปญญา ความสามารถทางดานรางกาย ความตองการหรือความสนใจของผูเรียน เปนตน  

ข้ันที่ 7 : การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 

 ในขั้นนี้คณะผูจัดทําหลักสูตรจะตองนําเอาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในขั้นที่ 5 สาระการเรียนรู

รายปหรือรายภาค ในขั้นที่ 6 รวมทั้งเวลาที่กําหนดไวในขั้นที่ 4 มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา 

องคประกอบของคําอธิบายรายวิชาจะประกอบดวย ชื่อรายวิชา จํานวนเวลาหรือหนวยกิต ผลการ

เรียนรู และสาระการเรียนรูในรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ คําอธิบายรายวิชาตองระบุชื่อวิชา ชั้น และจํานวน

หนวยกิตดวย สําหรับช่ือรายวิชา สถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตองสื่อความหมาย

ไดชัดเจน มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้น 

ข้ันที่ 8 : การจัดหนวยการเรียนรู 

 จากสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนดไว สถานศึกษาจะตองนํามาจัดเปนหนวยการ

เรียนรูหนวยยอย ๆ ในลักษณะบูรณาการ โดยอาจบูรณาการทั้งภายในกลุมวิชา และระหวางกลุมวิชา 

โดยพิจารณาจากมาตรฐานและสาระการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  

ข้ันที่ 9 : การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนนี้ถือเปนการนําหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช เปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนให

เปนไปตามกระบวนการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและสาระการเรียนรูที่กําหนด ในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู ผูสอนจะตองวิเคราะหหนวยการเรียนรูที่จัดทําขึ้นในขั้นที่ 8 สําหรับแผนการ

จัดการเรียนรูสามารถยึดรูปแบบของแผนการสอนรายชั่วโมง ซึ่งเปนที่คุนเคยอยูแลวในสถานศึกษา 

 สาระสําคัญของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 7 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 การบริหารจดัการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษา 

ที่มา : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธกิาร. (2545ก). แนวทางการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา. หนา 12. 

1. การเตรียมความพรอม 
    - สรางความตระหนัก 

    - พัฒนาบุคลากร 

    - แตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษา 

    - จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

    - จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

ฯลฯ 

2. การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 
    1) จัดทําสาระของหลักสูตร 

         - ศึกษาวิเคราะหขอมูล 

         - กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

         - กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

         - กําหนดโครงสรางหลักสูตร 

         - จัดทําสาระและผลการเรียนรูที่ 

            คาดหวังรายปหรือรายภาคและ 

            กําหนดเวลาเรียน 

         - จัดทําคําอธิบายรายวิชา 

         - จัดทําหนวยการเรียนรู 

         - จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

    2) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ฯลฯ 

3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
    - สรางบรรยากาศการเรียนรู 

    - จัดหา เลือก ใช ทํา และพัฒนาสื่อ 

    - จัดกระบวนการเรียนรู 

    - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    - วัดผล ประเมินผล 

    - แนะแนว 

    - นิเทศ กํากับ ติดตาม 

    - วิจัยเพื่อพัฒนา 

ฯลฯ 

7. การปรับปรุง พัฒนา 
4. การดําเนินการบริหารหลกัสูตร 

(ใชหลักสูตร) 

6. การสรุปผลการดําเนนิงาน 5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
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2.3 ขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศกึษา 
 การพัฒนาหรือการสรางหลักสูตรเปนการกําหนดแผนการศึกษา แตหลักสูตรจะเกิด   

สัมฤทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการนําหลักสูตรไปใช ความมุงหมายในการนําเสนอสวนนี้ 

จึงเปนการศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช และใชเปน

ฐานความรูสําคัญสําหรับผูวิจัยในการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสูการ

ปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา นําเสนอได

ตามลําดับ ดังนี้ 

2.3.1 ขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดับประถมศึกษา 

 สงัด  อุทรานันท (2532 : 35) ไดนําเสนอระบบการพัฒนาหลักสูตร วาประกอบไปดวยระบบ

ยอยที่มีความสัมพันธกัน 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร และระบบการ

ประเมินผลหลักสูตร เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาระบบการใชหลักสูตร เปนองคประกอบยอยของระบบ

การพัฒนาหลักสูตร ดังภาพประกอบ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 องคประกอบของระบบการพัฒนาหลกัสตูร 

ที่มา : สงัด  อุทรานนัท. (2532). พื้นฐานและหลักการพฒันาหลักสูตร. หนา 35. 

ขอมูลพ้ืนฐานของการ 
พัฒนาหลักสูตร 

ระบบการรางหลักสูตร 
 

-วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

-กําหนดจุดมุงหมายของ 

 หลักสูตร 

-คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 

-กําหนดวิธีการประเมินผล 

 การเรียน 

-ทดลองใชหลักสูตร 

-ประเมินปลักสูตรกอนนําไปใช 

-ปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช 

ระบบการใชหลักสูตร 
 

-จัดทําเอกสารประกอบ 

 หลักสูตร 

-เตรียมบุคลากร 

-บริหารและบริการหลัก 

 สูตร 

-ดําเนินการสอนตาม 

 หลักสูตร 

-นิเทศการใชหลักสูตร 

ระบบการประเมิน 

หลักสูตร 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ของหลักสูตร 

-ประเมินระบบ 

 หลักสูตร 

 

การปรับปรุง 
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 จากภาพประกอบ 8 แสดงใหเห็นขอบขายของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบการนําหลักสูตรไป

ใช คือ การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร การ

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร  และการนิเทศการใชหลักสูตรซึ่งเปนระบบที่อยูถัดจากระบบการราง

หลักสูตร ดังนั้นการจะนําหลักสูตรไปถึงผูเรียนไดนั้นจะตองมีการสงผานในหลายระดับ ดังที่ แมคนีล 

(McNeil). (สงัด  อุทรานันท. 2532 : 260-261 ; อางอิงจาก McNeil. 1981. A Comprehensive 

Introduction.) ไดกลาวถึงการนําเอาหลักสูตรไปใหถึงผูรับอันไดแก นักเรียนไดนั้น จะสงผาน

ผูเกี่ยวของและผานระดับปฏิบัติหลายระดับ ตั้งแตระดับเร่ิมตนไปจนถึงระดับสุดทาย ดังนี้ 

 1. หลักสูตรระดับอุดมการณ(Ideal Curriculum) หมายถึง หลักสูตรในทัศนะของ

คณะกรรมการผูซึ่งเจตนารมณที่จะใหผูเรียนมีลักษณะอยางไรก็จะพยายามถายทอดความคิดของ

ตนเองไปสูในหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้น อุดมการณของหลักสูตรจะเปนไปตามความมุงหวังหรือไมมักจะ

ข้ึนอยูกับการใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใชเปนประการสําคัญ 

 2. หลักสูตรระดับเอกสาร (Formal Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ไดประกาศใชอยางเปน

ทางการ ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักสูตร มือครู ตลอดจนตําราตาง ๆ เอกสารเหลานี้จะกลาวถึงสิ่งตาง ๆ ที่

จะนําไปสอนเด็กนักเรียน 

 3. หลักสูตรระดับการรับรู (Perceived Curriculum) หมายถึง หลักสูตรในสายตาหรือการรับรู

ของครูผูใชหลักสูตร ระดับนี้ถือวาเปนระดับของการนําหลักสูตรไปใชที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ของหลักสูตรเปนอยางมาก ถาหากครูผูใชหลักสูตรมีความเขาใจเจตนารมณของหลักสูตรดีก็ยอมจะ

สามารถนําเอาอุดมการณของคณะที่พัฒนาหลักสูตรไปสูผูเรียนไดอยางถูกตอง 

 4. หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (Operational Curriculum) หมายถึงหลักสูตรที่ครูนําไปใชสอน

จริง ๆ ในหองเรียน หลักสูตรระดับนี้จึงเปนหลักสูตรที่ใชในสถานการณจริงโดยครู ภายใตสภาพการณ

ตาง ๆ โดยรอบในขณะที่ใชหลักสูตรนั้น ๆ  

 5. หลักสูตรระดับประสบการณ (Experiential Curriculum) หมายถึงสิ่งที่ผูเรียนไดรับจาก

หลักสูตรโดยตรง สามารถรับไดแคไหนก็ถือวาเปนประสบการณที่ไดจากหลักสูตรนั้น ๆ โดยตรง   

ผูเรียนแตละคนอาจจะรับรูหลักสูตรเดียวกันที่สอนโดยครูคนเดียวกันในเวลาเดียวกันแตกตางกันไป 

ประสบการณที่เด็กไดรับจริง ๆ จะถือวาเปนจุดหมายปลายทางของหลักสูตร 

 จากระดับตาง ๆ ของหลักสูตรสะทอนใหเห็นวาการจะนําหลักสูตรไปสูการสอนไดนั้นตองมี

การปฏิบัติกิจกรรมในหลายระดับ เชนหลักสูตรระดับอุดมการณ จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวาจะยกรางหลักสูตรอยางไร เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมาย สวน

หลักสูตรระดับเอกสาร จะเกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร 

จากนั้นหลักสูตรระดับการรับรู จะเกี่ยวของกับการที่สถานศึกษาแตละแหงดําเนินการจัดทําหลักสูตร
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เปนของตัวเอง ระดับตอมาคือหลักสูตรระดับปฏิบัติการ เปนกิจกรรมของผูสอนที่จะตองจัดทําแผนการ

สอนหรือแผนการจัดการเรียนรูเพื่อนําไปใชสอนจริงในหองเรียน และสุดทาย หลักสูตรระดับ

ประสบการณ ก็คือกิจกรรมที่ผูสอนจัดขึ้นตามแผนที่วางไวเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค 

 ดังนั้นการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งในปจจุบันผูรางหลักสูตรและผูนําหลักสูตรไปใชเปนกลุม

เดียวกันซึ่งก็คือคณะครูในโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นกิจกรรมหรืองานที่จะทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตาม

ความมุงหวังของหลักสูตรตั้งแตระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูหลักสูตรสถานศึกษา จนมาถึง

ผูเรียน จึงตองมีการสงผานผูเกี่ยวของในหลายระดับดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังที่ วิชัย วงษใหญ(ม.ป.ป. : 

50-51)  ไดระบุถึงกิจกรรมในแตละองคประกอบการใชหลักสูตรของโรงเรียนดังนี้ 

1) ความพรอมของการใชหลักสูตร ไดแก 
- การประชาสัมพันธหลักสูตร 

- การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 

- การเตรียมความพรอมของบุคลากร 

- การจัดระบบการบริหารหลักสูตร 

- การจัดระบบการนิเทศกํากับดูแล 

- การจัดระบบขอมูลพื้นฐานสําหรับการใชหลักสูตร 

- การจัดสื่อ อุปกรณ และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของและเอื้อตอการใชหลักสูตร 

- การวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน 

2) การบริหารจัดการการใชหลักสูตร ไดแก 
- การวางแผนการใชหลักสูตร 

- ระบบการจัดการเรียนการสอน 

- ระบบการประเมินผล 

- การนิเทศภายในเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

- การฝกอบรมครูเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร 

3) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

- กระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการในชั้นเรียน 

- การปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 

- การประเมินผลการเรียน ที่นํามาพัฒนาตัวนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน 

- ผลการนิเทศการสอน 
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 และจากคูมือแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 

(2545ก : 23-24) ไดระบุไววา สถานศึกษาจําเปนตองมีการวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําหลักสูตรไป

ใชและมีการตรวจสอบความเหมาะสมในเรื่องตอไปนี้ 

 1. การบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญหนึ่งของสถานศึกษาที่จะชวยใหการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ประสบผลสําเร็จตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนด 

 2. การบริหารทั่วไป เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน การ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง การบริหารและพัฒนาบุคลากร การจัดการ

งบประมาณ การสนับสนุนสื่ออุปกรณ และการสงเสริมใหผูสอนประเมินตนเอง 

จากการศึกษาขอบขายของงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สรุปไดวา 

ขอบขายของงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบไปดวยงาน 3 ดาน คือ 

1. การเตรียมความพรอมของการใชหลักสูตร ไดแก การประชาสัมพันธหลักสูตร การ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร การ

จัดระบบการบริหารหลักสูตร การจัดระบบการนิเทศกํากับดูแล การจัดระบบขอมูลพื้นฐานสําหรับการ

ใชหลักสูตร การจัดสื่อ อุปกรณ และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของตอการใชหลักสูตร และ

การวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน 

2. การบริหารจัดการการใชหลักสูตร  ไดแก  การวางแผนการใชและปรับปรุงหลักสูตร ระบบ

การจัดการเรียนการสอน ระบบการประเมินผล การนิเทศภายในเกี่ยวกับการใชหลักสูตร การฝกอบรม

ครูเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร 

3. การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ไดแก การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดการในชั้น

เรียน การเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน การประเมินผลการเรียนรู 

การนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน และการใชกระบวนการวิจัยใน

การพัฒนาการเรียนรู 

 2.3.2 บทบาทบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรในระดับประถมศึกษา 

 การนําหลักสูตรไปใชใหประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน

และครูผูสอน รวมทั้งอาศัยการสนับสนุนจากบุคคลและหนวนงานที่เกี่ยวของทั้งจากสวนกลางและสวน

ทองถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 142-147) 

 1. ผูบริหารโรงเรียน : ถือเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการสนับสนุนการใชหลักสูตรระดับ

โรงเรียน และเปนตัวจักรสําคัญในการกระตุนและชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถอยาง

เต็มที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ตองการ ผูบริหารที่มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยาง

ชัดเจน และใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับ
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คณะครูในโรงเรียนได       จะสามารถทําใหการใชหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายไดไมยาก ผูบริหารควร

มีบทบาทในดานการบริหารหลักสูตร การบริการหลักสูตร การนิเทศติดตามผล การเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจ และการประชาสัมพันธ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 

      1.1 ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหกระจาง เพื่อจะ

ไดใหคําแนะนําครูผูสอนและวางแผนในการเตรียมการและดําเนินการใชหลักสูตร 

      1.2 จัดเตรียมบุคลากรโดยวิธีการตางๆ เชน การประชุมชี้แจง การฝกอบรม การ

ประชุมสัมมนา เปนตน เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรไปฝกอบรมดูงานที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 

      1.3 จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ

ประสบการณ เพื่อจะไดจัดมวลประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      1.4 ใหบริการและสนับสนุนการสอนของครู โดยการจัดทําจัดหาเอกสารหลักสูตรและ

เอกสารประกอบหลักสูตร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน และการจัดหองสมุดให

อยูในสภาพที่ครูและนักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมได เปนตน โดยเนนถึงคุณประโยชนและความ

สะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนหลัก 

      1.5 ดําเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ โดยใชเทคนิค

และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

      1.6 ใหขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานอยางเหมาะสม

และยุติธรรม โดยยึดระบบคุณธรรมเปนสําคัญ 

      1.7 ประชาสัมพันธการใชหลักสูตรแกนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและคนในชุมชน เพื่อ

สรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอหลักสูตร และรับความรวมมือที่ดีจากบุคลากรทั้งในและนอก

โรงเรียน โดยใชวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 

      1.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม 

 2. ครูผูสอน : จากเดิมบทบาทหนาที่หลักของครูคือการสอน ใชหลักสูตรประกอบการ

เตรียมการสอน การทําแผนการสอนหรือกําหนดการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงเปนบุคคลที่อยูในฐานะผูใชหลักสูตรโดยตรง แตปจจุบันนอกเหนือจากการ

สอนแลว ครูยังอยูในฐานะของผูจัดทําหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพอยูตลอดเวลา ดังนั้น 

การสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงเปนเรื่องที่แยกกันไมออกและตองดําเนินไปดวยกัน

อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ดังนั้นการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ จึงมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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      2.1 ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูมือ และเอกสารประกอบ

หลักสูตรใหกระจางและประชุมวิเคราะหหลักสูตร จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในสาระที่ตนรับผิดชอบ

รวมกับคณะครูที่สอนในกลุมสาระเดียวกัน  

      2.2 ทําความรูจักนักเรียน และวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ของผูเรียน เชน ความรู 

ความสามารถ และปญหาของผูเรียน เพื่อหาทางพัฒนาผูเรียนทั้งชั้นและรายบุคคล 

      2.3 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู คําอธิบาย

รายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ที่ไดวิเคราะหและจัดทําไว เพื่อใหเกิดความแจม

ชัดกอนการทําการสอน 

      2.4 จัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่สงเสริมการสอน และเตรียมการสอนที่จะใชในการสอน

แตละครั้งกอนสอน 

      2.5 ศึกษาและลงมือปฏิบัติการสอนดวยกลวิธีหลากหลาย ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง

มากกวาการฟงและการอานเพียงอยางเดียว 

      2.6 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ดุงดูดความสนใจ

ของผูเรียนและเกิดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสมตามเจตนารมณของหลักสูตร 

      2.7 จัดสอนซอมเสริมแกผูเรียนที่มีความจําเปนตองเรียน 

      2.8 ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนเปนระยะๆ โดยใชเทคนิควิธี และเครื่องมือที่

เหมาะสม เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

      2.9 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ใชอยูใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความ

ตองการของทองถิ่น โรงเรียน และผูเรียน 

 3. ศึกษานิเทศก : มีบทบาทในการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรในโรงเรียนดังนี้ 

      3.1 จัดอบรมหรือแนะนํา เพื่อสงเสริมความรูและทักษะที่จําเปนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช

หลักสูตรสถานศึกษา และการดําเนินการเรียนการสอน 

      3.2 เปนที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการและจัดใหมีการประชุมเพื่อ

แกปญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพเปนครั้ง

คราวในระดับตาง ๆ 

      3.3 เปนผูประสานงานทางวิชาการระหวางโรงเรียนกับกรม กอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     3.4 สรางเสริมแรงจูงใจเพื่อใหครูมีกําลังใจในการทํางานและพัฒนาวิชาชีพของตน 

      3.5 นิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรของโรงเรียนอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ

สอนของครู 
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      3.6 ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนใหผูสนใจไดเขาใจ และมีการขยายผลไปยังโรงเรียน

อ่ืนๆ 

      3.7 จัดใหการบริการตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน ติดตอวิทยากรมาใหความรู

แกครูผูสอน หรือศึกษานิเทศกเปนวิทยากรเอง เปนตน 

4. ผูปกครองและชุมชน : นอกจากบทบาทในการมีสวนรวมกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ตั้งแตการกําหนดทิศทางการศึกษาของสถานศึกษาแลว ผูปกครองและชุมชนยังมีบทบาทในการ

สนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ดังนี้ 

     4.1 ใหการสนับสนุนชวยเหลือในการจัดหาจัดทําวัสดุอุปกรณ และส่ือประกอบการเรียน

การสอนตางๆ เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอนของครูและผูเรียน 

      4.2 ชวยประชาสัมพันธสนับสนุนและเผยแพรความรูเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษาแกบุคคลที่

ยังไมเขาใจในทองถิ่น 

      4.3 แสดงความสนใจในการเรียนของผูเรียนดวยการซักถามผลการเรียน และชวยเสนอ

แหลงคนควาเพิ่มเติม 

      4.4 ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเมื่อโรงเรียนขอความรวมมือ เชน เปนวิทยากรพิเศษ

ใหกับโรงเรียน หรือใหการสนับสนุนในดานสถานประกอบการ เปนตน 

 และจากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

จากครู ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในชุมชนของ ศิริกาญจน โกสุม (2542 : 61-

63) พบวามีประเด็นตาง ๆ ดังนี้ คือ 

 1. หลักการและลักษณะของการมีสวนรวม : ชุมชนและโรงเรียนควรมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

เขาใจในบทบาท ภารกิจที่ตองรวมกันรับผิดชอบ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน เพื่อให

ประชาชนในชุมชนไดแสวงหาความรูและใชบริการของโรงเรียนไดหากโรงเรียนและชุมชนมี

ความสัมพันธกันดี 

 2. ยุทธศาสตรของการมีสวนรวม : ควรเปนไปในลักษณะของการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สรางสภาวะความเปนผูนํา และตระหนักในบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาไป พรอมๆ กับ

การกระตุนบรรยากาศของการทํางานรวมกับชุมชนและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการนํารองเพื่อ

การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษารูปแบบตาง ๆ 

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลกระทบที่หนักหนวง  

 3. รูปแบบการมีสวนรวม : ชุมชนและโรงเรียนควรรวมมือกันในการจัดการเรียนการสอนและ

การดําเนินชีวิตรวมกัน โดยครูควรเปนคนในทองถิ่นหรืออาศัยอยูในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ไมมีเวลา

ทํางานที่ตายตัว โดยโรงเรียนตองเปนของประชาคมจริง ๆ คือ ทั้งครู นักเรียน พอแมนักเรียน รวมชีวิต
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อยูในประชาคมเดียวกันเชนในสมัยกอน ครูประชาบาลจะอาศัยอยูในหมูบาน เปนเจาของที่นา คาขาย

และสอนหนังสือ คนในหมูบานจะถือวาครูเปนผูนําของชุมชนคนหนึ่ง ลักษณะอยางนี้เมื่อครูสอน

หนังสือ ครูก็เอาความรูที่มีอยูเขาไปในหองเรียนดวย ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ดิน ฟา อากาศใน

ทองถิ่น ความสัมพันธเหลานี้ ทําใหเกิดกระบวนการศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน เวลานักเรียนเจ็บไข

ไดปวยครูก็ไปเยี่ยมได เวลาครูมีปญหาอะไรพอแมนักเรียนก็ไปมาหาสู เปนระบบการศึกษาที่สราง

ความสัมพันธในประชาคม และโรงเรียนก็เปดประตูร้ัวสูชุมชน เพื่อรวมมือกันในการจัดการเรียนการ

สอน นอกจากนี้ ตองจัดการศึกษาโดยใหการศึกษาในสิ่งที่เขาตองการจะรูและเรียนในสิ่งที่เขาควรจะรูก็

เขากับรูปแบบที่วา การมีสวนรวมของโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา 

 4. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน : ชุมชนกับโรงเรียนควรมีความสัมพันธที่ดีและ

ใกลชิดเปนสวนหนึ่งของกันและกัน โรงเรียนตองเปดใหผูนําชุมชนและประชาชนเขามาในโรงเรียน แลว

แสดงความคิดเห็น ชี้แนะ ดูแล และในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ใหบริการกับชุมชนดวย ไมใชสอน

นักเรียนเพียงอยางเดียว และแมวาโรงเรียนจะกาวหนาทางวัตถุอยางไรก็ตาม ความสัมพันธทางดาน

จิตใจระหวางเอกชนกับโรงเรียนจะตองมีอยูเสมอ กิจกรรมของโรงเรียนคือกิจกรรมของชุมชน 

เชนเดียวกับกิจกรรมของชุมชนก็คือกิจกรรมของโรงเรียน 

 5. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน : โรงเรียนตองคํานึงวา หลักสูตรที่ดี คือหลักสูตรที่

ตองเอาชุมชนกับโรงเรียนเขามาประสานสัมพันธกันใหได ชุมชนตองมีบทบาท มีภาระหนาที่พัฒนา

หลักสูตร มารวมมือกันวิเคราะหเนื้อหาที่มีอยู สวนใดบางที่ชุมชนรับได และจัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งพัฒนากิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและเงื่อนไขของชุมชน 

จัดการเรียนการสอนใหหันไปสนใจระบบการเรียนรูที่มีอยูในแตละทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น เพื่อทําความ

เขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาในชุมชนตอไป 

 6. การบริหารและการจัดการ : ในภาวะปจจุบันชุมชนสามารถและควรเขามามีสวนรวมในการ

จัดการดานการศึกษา เพราะการศึกษาที่ดีตองเปนการศึกษาเพื่อชุมชน คือ ตองเปนการจัดการศึกษาที่

ทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนกําหนดในการศึกษา เชน รวมกําหนดหลักสูตร

การศึกษา รวมกํากับดูแลการบริหารโรงเรียน รวมกํากับดูแลคุณภาพของครู รวมทั้งรวมกําหนด

คุณลักษณะที่อยากใหเกิดกับเด็กซึ่งจะเปนคุณภาพที่ดีสําหรับเด็กที่จะเปนผูใหญในวันขางหนา ดี

สําหรับชุมชนและดีสําหรับสังคมโดยสวนรวม โดยมีความเชื่อรวมกันวา คนในชุมชนจะตองมีคนที่คิด

เกง ทําเกง พอที่จะเปนหลักในการรวมกันจัดการศึกษาได 

 ดังนั้นแลว การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น จะตอง

อาศัยความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของหลาย ๆ ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในโรงเรียน ครูผูสอน

จะเปนสวนสําคัญที่สุดที่จะทําใหหลักสูตรสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ อีกทั้งผูบริหารมีสวนสําคัญ
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อยางยิ่งที่จะทําหนาที่ในการบริหารและบริการหลักสูตรเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี 

นอกจากนั้นความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่น ศึกษานิเทศก อีกทั้งนักวิชาการจากภายนอก ก็มีสวน

สําคัญในการสงเสริมใหการนําหลักสูตรไปใชมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
     2.4 การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษากับการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM) 

เปนแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจหนาที่ การตัดสินใจ จากสวนกลางไปสู

โรงเรียน ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียในระดับโรงเรียน อันไดแก ผูปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ 

ศิษยเกา และผูบริหารโรงเรียน จะรวมกันรับผิดชอบบริหารจัดการโรงเรียนในดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยมีความมุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดแกผูเรียน (เสริม

ศักดิ์ วิศาลาภรณ; และคนอื่นๆ. 2541 : 16 ; อุทัย บุญประเสริฐ. 2543 : ข-ค) ซึ่งแนวคิดดังกลาวเมื่อ

พิจารณารวมกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแลว ถือไดวาเปนแนวคิดที่เอ้ือประโยชนตอกัน 

สามารถสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปดวยกันอยางแยกออกจากกันไมได  

 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาถือเปนภาพสะทอนสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน ทัง้นี้สามารถอธิบายไดในประเดน็ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 2.4.1 ดานการกระจายอาํนาจ (Decentralization)  

 เสาวนิตย ชัยมุสิก. (2544: 10-12) กลาวกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนวิธีการ

กระจายอํานาจทางการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการถายโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วางแผน การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร จากสวนกลางลงสูหนวยงานเครือขาย ในลักษณะของ

การถายโอนอํานาจ(Devolution) ใหหนวยงานสามารถดําเนินงานดวยตนเองอยางอิสระ โดยถายโอน

อํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไปจากสวนกลาง การตัดสินใจจะเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเรียน

การสอน ดังตอไปนี้ 

  (1) ดานความรู เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดโปรแกรม

การเรียน การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา แนวทางการรับนักเรียน การ

ประเมินนักเรียน การเตรียมขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 (2) ดานเทคโนโลยี เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการจัดกิจกรรม การ

เรียนการสอน 

 (3) ดานอํานาจหนาที่ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการบริหารบุคลากร 

 (4) ดานวัสดุ ครุภัณฑ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินในเรื่องของการใชเครื่องอํานวยความ

สะดวก วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ 
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 (5) ดานบุคลากร เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการใชทรัพยากรบุคคล การ

พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ ในดานการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการตัดสินในในเรื่องการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

 (6) ดานเวลา เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการกําหนดแผนการดําเนินงานและ

การบริหารเวลา 

 (7) ดานการเงิน เปนการกระจายอํานาจการตัดสินในในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การ

จัดเก็บคาเลาเรียนของนักเรียน 

 เมื่อพิจารณาถึงการกระจายอํานาจดังกลาว พบวาในทุกดานลวนเกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ไมวาจะเปนอํานาจการตัดสินในเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การจัดสิ่งสนับสนุนหลักสูตรในดานตาง ๆ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงถือเปน

รูปธรรมหนึ่งของการกระจายอํานาจตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 2.4.2 ดานผูมีสวนเกี่ยวของ 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น อันไดแก พอแม     

ผูปกครอง ประชาชน องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ รวมกับบุคลากรในโรงเรียน ในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศและสอดคลองกับความ

ตองการและสภาพปญหาของทองถิ่น ทั้งนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปดวย

ตัวแทนของชุมชนทองถิ่นและผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทและหนาที่ในการใหความเห็นชอบในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยในสวนของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ถวิล มาตรเลี่ยม. (2544 

: 57-58) ไดกลาวถึงกลุมบุคคลที่มีบทบาทคือ 1) ผูบริหารสถานศึกษา ถือเปนผูประสานและเปน

นักพัฒนาทรัพยากร ตองพัฒนาจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสถานการณ ความตองการ และนํา

สมาชิกโรงเรียนปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายดวยการรวมมือรวมใจในการทําหนาที่ของโรงเรียน 2) 

ครู ถือเปนหุนสวนคนสําคัญ ในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีบทบาทในฐานะผูปฏิบัติที่พรอม

จะใหตรวจสอบ 3) พอแมผูปกครอง ถือเปนหุนสวน และเปนผูสนับสนุน มีสวนรวมในกระบวนการ

บริหารจัดการโรงเรียน รวมมือใหการศึกษาแกนักเรียน รวมพลังชวยเหลือใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนทุก

ดาน  

เมื่อพิจารณาถึงกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแลว สามารถกลาวไดวาเปนกลุมบุคคลเดียวกัน กลาวคือ 

นอกจากบุคลากรในโรงเรียนแลว ประชาชนในทองถิ่นถือเปนกลุมบุคคลสําคัญที่จะเขามามีบทบาทใน

ฐานะของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (2) ที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่หลักใหสังคมมีสวน
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รวมในการจัดการศึกษา และมาตรา 40 ที่กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง

ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน

ศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. 2542) 

 2.4.3 ดานการดําเนินงาน 

 เสาวนิตย ชัยมุกสิก. (2544 : 29 – 30) ไดกลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียน

จะตองดําเนินภารกิจตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ  

 (1) กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานของโรงเรียนดวยตนเอง 

 (2) กําหนดวิธีการดําเนินงานดวยตนเอง 

 (3) กําหนดหลักการรวมทั้งเกณฑในการระดมทรัพยากรดวยตนเอง 

 (4) บริหารงบประมาณและทรัพยากรของตนเองดวยตนเอง 

 (5) กําหนดวิธีการประเมินตนเอง 

 โดยโรงเรียนจะตองยึดถือนโยบาย เปาหมาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ และ

ของกรมตนสังกัดในการนําโรงเรียนสูการปฏิบัติ โดยจัดระบบการบริหารดวยตนเองอยางมีระบบ และ

มีประสิทธภาพ เกิดประสิทธิผล รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัด

การศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจเกี่ยวกับ

งบประมาณ บุคลากรและวิชาการ โดยใหเปนไปตามความตองการและความคาดหวังของสังคม  

 การดําเนินงานของโรงเรียนตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตางมีภารกิจที่

สอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการมีสวนรวมของบุคคลฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของได

เขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ และรวมการประเมิน ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินงานเนนการปฏิบัติและการตัดสินใจอยางมีพลังอํานาจดวยตนเอง   

 2.4.4 ดานวัฒนธรรมการทํางาน 

 วีระวัฒน อุทัยรัตน. (2544 : 29) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมใหมที่ตองมีการปรับเปลี่ยน ในสวนของ

บทบาทขององคกร และผูที่เกี่ยวของ ที่จะสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

พอสรุปไดดังนี้ 

 (1) หนวยงานสวนกลางและหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตองเปลี่ยนบทบาทในการทํา

หนาที่ การกําหนดนโยบายและแผน ดานอํานวยการ ดานการกํากับดูแลมาตรฐาน ดานการสนับสนุน

วิชาการ และการจัดสรรงบประมาณ 

 (2) สถานศึกษา  ตองเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรจากเดิมคอยรับคําสั่งจากหนวยงานระดับสูง 

มาเปนบริหารโดยการริเร่ิมดวยตนเอง 
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 (3) ผูบริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะใหเปนผูบริหารมืออาชีพ มีภาวะผูนํา สามารถประสาน

ความรวมมือระหวางชุมชนและสถานศึกษา ในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัด

การศึกษา มีวิสัยทัศนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 (4) ครู  พัฒนาทักษะในหนาที่ใหเปนมืออาชีพ มีความสามารถในการปรับกระบวนการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 (5) ผูปกครองและชุมชน เขาใจในบทบาทของการมีสวนรวม(Participation) ในการบริหารและ

จัดการศึกษาในสถานศึกษาอยางใกลชิด ผูปกครองนักเรียนและชุมชนถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการ

จัดการศึกษาโดยตรง มีอํานาจหนาที่รวมกัน รวมคิด(Plan) รวมตัดสินใจ (Decision – Making) รวม

ทํา (Implementation) และรวมประเมิน (Evaluation) เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนจะได

ตอบสนองและเปนไปตามความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหมากที่สุด 

 จากวัฒนธรรมใหมที่เอ้ือตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการทํางานที่เนนการสรางสรรคงานจากผู

ปฏิบัติ ไมใชการทํางานที่คอยรับแตคําสั่ง ทั้งนี้ผลของการจัดการศึกษาเนนไปที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ

โดยอาศัยการรวมมือจากทุก ๆ ฝาย ถือเปนวัฒนธรรมการทํางานที่สอดคลองและเอื้อตอการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ที่อาศัยการมีสวนรวม และการริเร่ิมส่ิงตางๆ อยางสรางสรรคและหลากหลายของ

สถานศึกษาเชนกัน 

 จากความสอดคลองสัมพันธกันในดานตาง ๆ ระหวางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จึงถือเปนประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งของการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้ ที่ผูวิจัยควรตระหนักถึงการเสริมสรางใหผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพิจารณา

เห็นวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิใชเปนประเด็นที่

แตกตางกันแตถือเปนเรื่องที่สามารถดําเนินงานควบคูกันไปได จึงไมเปนการเพิ่มภาระใหกับ

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Murphy; & Beck. (1995 : 48) ที่กลาววา งานดานหลักสูตร 

ถือเปนขอบเขตหนึ่งของการกระจายอํานาจสูโรงเรียน อันไดแก 1) การกําหนดเปาหมาย 2) 

งบประมาณ 3) บุคลากร 4) หลักสูตร และ 5) การจัดระบบโครงสราง เชนเดียวกับ แนวคิดของ 

Dimmock. (1993 : 18-19) ที่กลาวถึง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการพัฒนาหลักสูตรเปน

ส่ิงที่ควรมีการเชื่อมโยงถึงกันและถือเปนการดําเนินงานที่แยกออกจากกันไมได เพราะทั้งสอง

กระบวนการตางมีจุดเนน คือการพัฒนาความรูสามารถของผูเรียน ซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสุดรวมกัน 
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ 
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
 ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง จะเปนระบบที่มีคุณภาพถาอยูบนพื้นฐาน

ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งเปนโครงการศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่อง (Independent Study) โดยมีความมุง

หมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ ซึ่งเปน

โรงเรียนกรณีศึกษาในครั้งนี้ มีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ธีรชัย  

เนตรถนอมศักดิ์. 2546 : 37-46) 

 จากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห โดยมีการเปรียบเทียบขอมูลทั้งในดานความเหมือน ความ

แตกตาง จากผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ สํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากแหลงขอมูลที่ไดกําหนดไว อันไดแก การสัมภาษณจากผูบริหาร

สถานศึกษา การจัดกลุมสนทนากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน รวมทั้ง

การวิเคราะหเอกสารหลักสูตรของโรงเรียน สามารถสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ ซึ่งเปนองคประกอบที่เกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง เงื่อนไข 

กระบวนการ และการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงของรูปแบบ  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
เงื่อนไข 
 การไดรับการยอมรับในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ โดยเฉพาะในเรื่อง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในเบื้องตนนั้นถือวาประสบความสําเร็จ และเปนแบบอยางที่ดีแก

สถานศึกษาโดยทั่วไป เงื่อนไข อันถือวาเปนปจจัยกอนการเกิดขึ้นของกระบวนการอันถือเปน

สภาพการณสําคัญตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับเงื่อนไขอันเปนขอเท็จจริงที่

เกิดขึ้นจากการปรากฏการณที่ถายทอดจากผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนบานหวยหนองจันทินั้น ประกอบไปดวยเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 1. นักเรียน : การเตรียมความพรอมนักเรียนตอแนวการปฏิรูปการศึกษาทําใหการดําเนินงาน

ดานหลักสูตรเปนไปโดยงาย นักเรียนสามารถปรับตัวตามแนวการปฏิรูปหลักสูตรไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้

โครงการพหุปญญา ที่ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือจากกรมวิชาการ มีสวนในการเตรียมความพรอม

นักเรียนเปนอยางมาก  
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 2. บุคลากร : ความพรอมของบุคลากรกอนการเผชิญหนากับการพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง 

เปนสิ่งที่มีการเตรียมการอยางตอเนื่อง การสรางความเขาใจรวมกัน การรับรูรวมกัน เปนสิ่งที่เกิดขึ้น

กอนการเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ การสงบุคลากรเขารวมสัมมนา อบรม อยางสม่ําเสมอ 

และตอเนื่อง ถือเปนการเตรียมบุคลากรที่สําคัญ รวมทั้งพื้นฐานทางครอบครัวของบุคลากรที่ไมมีภาระ

รับผิดชอบมากนัก 

 3. ชุมชน : แนวคิด หรือความเชื่อพื้นฐานของชุมชนที่มีการตอการปฏิรูปหลักสูตรเปนสิ่งที่

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ พยายามใหเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยใชวิธีการประชุมอยางสม่ําเสมอ 

การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

4. ระบบฐานขอมูล : โรงเรียนมีการสํารวจขอมูลในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาไวอยางเปน

ระบบ ทั้งขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ศักยภาพชุมชน แหงความรูของชุมชน ความตองการของชุมชน 

ศักยภาพของโรงเรียน  

 5. การสนับสนุนทางวิชาการ : หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงตอการสนับสนุนในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งจากระดับกรม จังหวัด หรืออําเภอ ถือเปนพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ที่ตองสรางความ

มั่นใจ เสริมสรางความรู และพลังอํานาจใหกับโรงเรียน 

6. สภาพสิ่งแวดลอม : สถานที่ตั้งของโรงเรียนที่เหมาะสม เชน สภาพบรรยากาศที่เอ้ือตอการ

เรียนรูของนักเรียน การคมนาคมที่สะดวกสบาย ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร 

กระดาษ เครื่องพริ้นเตอร หองทํางานที่เหมาะสม เปนตน รวมทั้งบรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนการ

ทํางานรวมกัน การเปดโอกาสในการปฏิบัติหรือตัดสินใจดวยตนเอง 

 7. เวลา : ตองมีการวางแผนลวงหนาภายใตระยะเวลาที่เพียงพอตอการดําเนินงาน ตองไม

รีบเรงจนเกินไป หรือวางแผนภายในกรอบเวลาที่จํากัดจนเกินไป 

8. งบประมาณ : การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในเบื้องตนโรงเรียนตองจัดเตรียม

งบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณดาน วสัดุอุปกรณที่

ตองมีการใชจายพอสมควรในระหวางการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ ในชวงของการจัดทํา

หลักสูตรนั้น เนื่องจากโรงเรียนไดเขารวมในโครงการโรงเรียนนํารองในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้นในกระบวนการ

จัดทําหลักสูตร จากขอมูลที่ไดดําเนินการรวบรวมมานั้น ปรากฏพบวา โรงเรียนไดยึดกระบวนการ

จัดทําที่เปนไปตามขั้นตอนของกรมวิชาการเปนหลัก แตโดยรายละเอียดในแตละขั้นตอนตาม

กระบวนการที่ไดรับคําแนะนําจากกรมวิชาการมานั้น โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ มีวิธีการในการ
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บริหารจัดการที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดยมีรายละเอียดที่สะทอนถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ ดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ : โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความพรอม ความตระหนักรู 

และเห็นความสําคัญรวมกัน ทั้งจากคณะครู และชุมชน โดยไดมีการสงบุคลากร และตัวแทนกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขารวมในการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งจากหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมวิชาการ หรือ การประชุมสัมมนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ มีการประชุมช้ีแจงโดยผูบริหารตอคณะครู และชุมชนอยาง

ตอเนื่อง เมื่อมีวาระหรือขอราชการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ในสวนของนักเรียน ตองมี

การเตรียมความพรอมนักเรียนตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจขึ้นตอการปฏิรูปหลักสูตร เชนการสงเสริมการ

เรียนรูตามโครงการพหุปญญา ที่จะชวยใหนักเรียนมี   พฤติกรรมที่กลาแสดงออก กลาคิด รูจักวางแผน 

มีความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนคุณลักษณะที่เตรียมการไดเลยโดยไมตองรอใหจัดทําหลักสูตรเสร็จกอน 

 2. ข้ันวางแผน : มีการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน ดังนี้คือ 

    2.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา : โดยโรงเรียนไดดําเนินการรวบรวมขอมูล

ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันไดแก ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ความ

ตองการและความสนใจของผูเรียน ศักยภาพของโรงเรียนในดานตาง ศักยภาพของชุมชน แหลงการ

เรียนรูของชุมชน ปญหาและความตองการของชุมชนในดานตาง ๆ โดยขอมูลนั้นเปนการรวบรวมขอมลู

จากแหลงขอมูลนั้น ๆ โดยตรง และมีการจัดขอมูลนั้นไวอยางเปนระบบ 

     2.2 การกําหนดจุดเนนของสถานศึกษา :  ฐานขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

ของโรงเรียน ไดถูกนํามาใชในการกําหนดจุดเนนของสถานศึกษา อันไดแก วิสัยทัศน   พันธกิจ 

เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยคณะครูทุกคนตองเปนผูมีสวนรวมในการกําหนด

รายละเอียดของจุดเนนดังกลาว ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง

การปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญประกอบดวย โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ จึงมีจุดเนนของสถานศึกษา ที่

ดําเนินการภายใตฐานขอมูลที่เปนไปตามศักยภาพของโรงเรียน สนองความตองการของชุมชน 

สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน และอยูในกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544 ทั้งนี้มีผูเชี่ยวชาญชวยชี้แนะและตรวจสอบเพื่อใหเกิดความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง 

     2.3 การกําหนดสัดสวนเวลาเรียน : อัตราเวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรูตาง ๆ ในเบื้อง

ตอง โรงเรียนไดดําเนินการกําหนดขึ้นตามคําแนะนํา ที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2544  

     2.4 การจัดแบงภาระงาน : หลังจากที่โรงเรียนมีจุดเนนของสถานศึกษา ซึ่งถือเปนหลักยึด

สําคัญของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร มีการกําหนดสัดสวนเวลาเรียนที่ชัดเจนในเบื้องตนแลว คณะ
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ครูตองมีการจัดแบงหนาที่ใหชัดเจนเกี่ยวกับภาระงานที่มีทั้งหมดในการจัดทําหลักสูตร ทั้งนี้เอาสาระ

การเรียนรูทั้ง 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตัวตั้ง แลวจัดแบงคณะครูเขารับผิดชอบ โดยใครที่

ไปอบรมการจัดทําหลักสูตรในสาระใดก็ใหรับผิดชอบในสาระนั้น ๆ  

 3. ข้ันดําเนินการตามแผน : มีการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ตามภาระหนาที่ ที่ไดวางแผนและแบง

งานกันตามสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ดังนี้ คือ 

    3.1 การศึกษามาตรฐานการเรียนรู : ดวยการขึงมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และสาระการเรียนรูชวงชั้น ออกมาใหเห็นเปนภาพที่สัมพันธสอดคลองกัน

ทั้งในทุกมาตรฐาน วา ในมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นขอใด สัมพันธกับสาระการเรียนรูชวงชั้นในหัวขอ

ใด และนําไปสูมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานขอใด ทั้งนี้ทําใหผู รับผิดชอบมองเห็น

ความสัมพันธของหลักสูตรในแนวตั้งทั้งหมด คือมองเห็นความตอเนื่องของหลักสูตรตั้งแตชวงชั้นที่ 1(

ป.1-3) และชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) รวมทั้งในระดับมัธยมศึกษาที่อยูในชวงชั้นที่ 3 และ 4 ดวย รวมทั้ง

มองเห็นขอบเขตของเนื้อหาสาระทั้งหมดในแตละชวงชั้นโดยภาพรวม 

     3.2 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายปและสาระการเรียนรูเปนรายป   : จากการ

ขึงมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และสาระการเรียนรูชวงชั้น ซึ่งระบุไวในคูมือการจัดทําหลักสูตรในแตละ

สาระที่ไดรับจากกรมวิชาการแลว ในขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่คณะครูกลาววาเปนกระบวนที่ยากที่สุด 

และใชเวลานานที่สุดในการจัดทํา โดยตองทําการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ออกมาเปนผล

การเรียนรูที่คาดหวังรายป พรอมกับกําหนดสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับผลการเรียนรูนั้นควบคูกัน

ไป โดยตองพิจารณาถึงจุดเนนของสถานศึกษาอันไดแก วิสัยทัศน    พันธกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ที่จะตองบรรลุใหไดในอนาคตเปนแนวทางหลักในการตัดสินใจ ทั้งนี้ ให

พิจารณาวาการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมีลักษณะการเขียนเชนเดียวกับการกําหนดจุดประสงค

การเรียนรูแบบหลักสูตรเดิม  

    3.3 จัดทําคําอธิบายรายวิชา : เปนอีกขั้นตอนที่คณะครูประสบปญหาพอสมควร เนื่องจาก

ขาดทักษะในการเขียนภาษาเชิงวิชาการ รวมทั้งรูปแบบการเขียน ที่ตองมีรายละเอียดที่สัมพันธกันทั้ง

ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนรายป ถึงแมคณะครูจะมีการแบงภาระรับผิดชอบในแตละสาระ

กันอยางชัดเจนก็ตาม แตการปรึกษาหารือรวมกันเมื่อเกิดปญหา หรือเกิดความไมแนใจ ถือเปนการ

แกปญหาที่สําคัญ รวมทั้งการมีพี่เลี้ยงที่คอยใหคําปรึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลาก็เปนสิ่งจําเปน 

    3.4 จัดทําหนวยการเรียนรู : ข้ันตอนนี้คณะครู ตองนํารายละเอียดจากผลการเรียนรูที่

คาดหวัง สาระการเรียนรู และคําอธิบายรายวิชา ที่เสร็จเรียบรอยแลวมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูที่

ประกอบไปดวยหนวยยอย ๆ ที่แสดงหัวขอหลักของเนื้อหาสาระ โดยตองครอบคลุมผลการเรียนรู และ

สาระการเรียนรูที่ระบุไวในคําอธิบายรายวิชา พรอมกับจัดแบงเวลาในแตละหนวยยอยตามสัดสวน
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เวลาเรียนที่ไดกําหนดไวกอนหนานี้ ในการจัดทําหนวยการเรียนรู บางครั้งผูรับผิดชอบ ไมไดเปนผูสอน

ในสาระการเรียนรูนั้น หรือไมเคยสอนในระดับชั้นที่กําลังจัดทําหนวยการเรียนรูนั้น จึงจําเปนตองมีการ

ปรึกษาโดยตรงกับครูผูสอนที่มีประสบการณสอนในรายวิชาดังกลาว หรือเคยสอนในระดับชั้นนั้น 

เพื่อใหหนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม และถูกตองมากที่สุด  

    3.5 จัดทําแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู : โดยดําเนินการจัดทําคูมือการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดไวในคูมือที่กรมวิชาการจัดให เชนการ

จัดทําเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรูที่สามารถใชรวมกันไดในทุกสาระและทุกระดับช้ัน การจัดทํา

แบบประเมิน ปพ.(เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ฉบับตาง ๆ รวมทั้งการจัดทํา

โครงการฝกอบรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงขึ้นภายในสถานศึกษา 

    3.6 การจัดทํารูปเลมเอกสารหลักสูตร : โดยทําการรวบรวมขอมูลจากทุกฝายรวบรวมเปน

หลักสูตรในแตละสาระการเรียนรูรวม 8 สาระ และจัดทําใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตรอีก 1 เลม 

โดยตองมีการตกลงกันลวงหนาในเรื่องรูปแบบของเอกสารที่ควรกําหนดใหเปนไปในแนวเดียวกัน 

เพื่อใหงายตอการจัดทํารูปเลมใหสมบูรณและสวยงาม 

 4. ข้ันนําไปใช : โรงเรียนมีการดําเนินการดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้คือ  

     4.1 การขออนุมัติหลักสูตร : โดยทางโรงเรียนไดขออนุมัติการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยการใหชุมชนผูเกี่ยวของเขามารับรู และมีสวนรวมในการจดัทาํ

หลักสูตรตั้งแตข้ันตอนแรก จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหหลักสูตรไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

    4.2 การเตรียมการกอนนําหลักสูตรไปใช : มีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับชุมชน

รับทราบดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชแผนประชาสัมพันธ การใชหอกระจายขาว การประชุมผูปกครอง 

ซึ่งกอนหนานั้นทางโรงเรียนก็ไดมีการประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่องอยูแลว รวมทั้งการจัดเตรียมดาน

สถานที่ ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ และจัดจางบุคลากรในสาขาที่คณะครูขาดความชํานาญ 

     4.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู : มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบ

หลักสูตรตาง ๆ โดยการวางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในการวาง

แผนการเรียนของตนเองรวมกับครูผูสอน ทั้งนี้เพื่อเปนการสนองตอความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน แตก็ตองอยูภายใตกรอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหนวยการ

เรียนรู โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดใหกับผูเรียนยึดแนวคิดของการจัดการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

รวมทั้งผสมผสานแนวคิดการจัดเรียนการสอนแบบเดิมในสวนของเนื้อหาสาระที่ครูผูสอนเห็นวา 

นักเรียนตองไดรับการเนนย้ําเปนพิเศษ 

      4.4 การดําเนินการจัดการเรียนการรู : เนนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง ผานโครงการสํารวจตาง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งการจัดทําโครงงาน การศึกษานอก
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สถานที่ การเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียนรุนพี่และรุนนอง(พี่สอนนอง) โดยกําหนดใหใช

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียน ในสวนของการ

ประเมินผล โรงเรียนมีการประเมินผลนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น โดย

กําหนดสัดสวนคะแนนที่เก็บระหวางภาคเรียนมากกวาภาคความรูที่เปนการสอบปลายภาค มีการจัด

สอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหานอกเวลาเรียนปกติ ผูมีสวนรวมในการประเมินผลงานของ

นักเรียนนั้น นอกจากครูผูสอนแลว มีการใหนักเรียน เพื่อนนักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการ

ประเมินผลงานนักเรียนรวมกัน และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนใหกับผูปกครองไดรับรู

เมื่อส้ินภาคการศึกษา  

       4.5 การนิเทศ และติดตามผล : มีผูบริหารและฝายวิชาการของโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ

โดยตรง โดยมีการบันทึกรายละเอียดขอควรปรับปรุงตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 5. ข้ันประเมินผลและปรับปรุง : ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ 

     5.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร : โดยโรงเรียนมีการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นกอนจะไดมีการประกาศใชจริง โดยมีการประเมินดวยตนเองจากการเทียบเคียงกับหลักสูตร

แกนกลาง(70: 30) และไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ  

     5.2  การประเมินการนําหลักสูตรไปใช : เปนกิจกรรมการประเมินผลหลักสูตรที่ควบคูไป

พรอมกับข้ันการนําไปใช โดยใหครูผูสอนเปนผูทําหนาที่ในการประเมินดวยตนเอง โดยผูสอนจะทําการ

บันทึกขอสังเกต รวมทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการใชหลักสูตรไวในเอกสารหลักสูตร จากนั้น

จะทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวทําการปรับปรุงโดยมีการแจงกับครูผูสอนที่รับผิดชอบในการจัดทํา

สาระนั้น ๆ รับทราบในขอแกไขตาง ๆ รวมดวย ดังนั้น การประเมินการนําหลักสูตรไปใชของโรงเรียน

บานหวยหนองจันทิ จึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในขณะดําเนินการใชหลักสูตร 

 ในสวนของกระบวนการ ซึ่งเปนองคประกอบของรูปแบบพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนบานหวย

หนองจันทิ ที่แสดงถึงขั้นตอนการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนนั้น สามารถ

แสดงใหเห็นความสัมพันธของ ข้ันตอน กิจกรรม และผูเกี่ยวของ ดังภาพประกอบ 9 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเกี่ยวของ 

ขั้นตอน 

กิจกรรม 

ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินการตามแผน ขั้นนําไปใช ขั้นประเมินผล 

- การเตรียมความพรอม 

สรางความตระหนัก แก

คณะครู และชุมชน ดวย

การประชุมชี้แจง เขารวม

การอบรม 

- การเตรียมความพรอม

นักเรียน ตามแนวคิด  

พหุปญญา 

- วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

- กําหนดจุดเนนของ

สถานศึกษา 

- กําหนดสัดสวนเวลาเรียน 

- การกําหนดภาระงาน 

- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู 

- กําหนดผลการเรียนรูที่

คาดหวังและสาระการเรียนรู

เปนรายป 

- จัดทําคําอธิบายรายวิชา 

- จัดทําแผนการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

- จัดทํารูปเลมเอกสารหลักสูตร 

- การขออนุมัติหลักสูตร 

- การเตรียมการกอนนํา

หลักสูตรไปใช 

- การวางแผนการจัดการ

เรียนรู 

- การดําเนินการจัดการ

เรียนรู 

- การนิเทศ และติดตามผล 

- การประเมิน

เอกสารหลักสูตร 

- การประเมินการนํา

หลักสูตรไปใช 

ผูบริหาร คณะครู  

นักเรียน ชุมชน  

นักวิชาการภายนอก 

ผูบริหาร คณะครู  

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ผูบริหาร ฝายวิชาการ 

คณะครู และ ชุมชน 

ผูบริหาร คณะครู นร. 

ชุมชน คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูบริหาร  

ฝายวิชาการ  

คณะครู 

ภาพประกอบ 9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ 
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การขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง 
จากเงื่อนไข และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหวยหนอง

จันทิ ดังรายละเอียดที่ผานมาทั้งหมด ถือเปนปรากฏการณเงื่อนไขที่เกิดขึ้น อันสงผลใหการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ และเปนแบบอยางใหแกสถานศึกษา

อ่ืน ๆ นอกจากปรากฏการณในสวนของเงื่อนไข และกระบวนการแลว ยังมีปรากฏการณอีกชุดหนึ่งที่

สะทอนใหเห็นถึงการพยายามของโรงเรียนในการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา จนสามารถที่จะพึ่งพาหรือยืนหยัดอยูไดดวยกําลังความสามารถของตนเอง ปรากฏการณ

อันเปนพลังการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาหลักสูตรที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบาน

หวยหนองจันทิ ประกอบไปดวยการขับเคลื่อนดังนี้ คือ 

1. การบริหารอยางมียุทธศาสตร : ผูบริหารถือเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญของสําเร็จใน

เบื้องตน และจะเปนพลังสําคัญเพื่อสรางความมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนบานหวยหนอง

จันทิไดพยายามใชยุทธศาสตรตาง ๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตร เชน การใหบุคลากรทุกคนมีสวน

รวมในการรับรู ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง ทําใหทุกคนมีความเชื่อมั่นในการทํางาน 

และเกิดพลังอํานาจที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศในการดําเนินงานพัฒนา

หลักสูตรของผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดกําลังใจและพลังในการทํางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งแบงบัน

ความรูสึกของความสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชาไดรับรูรวมกันในทุกโอกาส การยึดหลักความแตกตาง

ของบุคคลซึ่งตางมีพื้นฐานทางความรูหรือมีความสามารถที่ไมทัดเทียมเหมือนกันทุกคน การ

มอบหมายงานจึงตองเหมาะสมกับกําลังความสามารถของบุคคลเชนกัน รวมทั้งการพยายามผนึกพลัง

ความตางใหเปนหนึ่งเดียวในการทํางาน ซึ่งสงผลใหไมเกิดการแบงพรรคแบงพวกในการทํางาน การ

เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานที่ไมไดเปนการบอกกลาวดวยวาจาแตจะลงมือปฏิบัติใหเปน

ประจักษอยางเสมอตนเสมอปลาย 

2. การมีจุดยืนทางวิชาการที่เขมแข็ง : พื้นฐานทางวิชาการที่เขมแข็งของโรงเรียน ประกอบ

กับการที่คณะครูไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ และมี

ข้ันตอนที่แสดงใหเห็นการดําเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับการลงมือปฏิบัติดวยตนเองของผูบริหาร 

คณะครู และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหโรงเรียนเกิดความมั่นใจในจุดยืนทางการพัฒนา

หลักสูตรของตน เมื่อเกิดกระแสตาง ๆ ที่จะสรางความไขวเขวตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียน

ก็สามารถแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองได และสงผลใหการดําเนินงานเปนไป

อยางตอเนื่อง ผลของความเขมแข็งทางวิชาการทําใหมีหนวยงานตาง ๆ เขามาศึกษาดูงาน ขอฝกงาน 

จึงสงผลใหบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีความตื่นตัวทางวิชาการอยูตลอดเวลาเชนกัน 
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3. ความสัมพันธกับชุมชน : ถือเปนปรากฏการณที่มีความเดนชัดมากในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ ทั้งนี้วิธีการตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนใชในการสราง

สัมพันธอันดีกับชุมชนนั้น เปนไปอยางตอเนื่อง จริงใจ และโปรงใส เชน การเปดโอกาสใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการรับรูเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรตั้งแตเร่ิมมีแนวคิดดังกลาวเขามาในสถานศึกษา การ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องดวยสื่อตาง ๆ การเขารวมและใหการชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

อยางสม่ําเสมอ การสรางความมั่นใจและความไววางใจในโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความมุงมั่นและทุมเท

ในการทํางานเพื่อพัฒนานักเรียนอยางเต็มที่ พลังชุมชนจึงเปนอีกพลังที่ตองเปนหนึ่งเดียวกับโรงเรียน

ในการจะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรไปไดดวยความมั่นคง 

4. บรรยากาศการทํางาน : ถึงแมวาบุคลากรของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ จะทํางานหนัก

อยางตอเนื่อง แตสวนใหญก็จะมีความสุขในงาน บรรยากาศในที่ทํางานจึงเปนสวนผลักดันสําคัญของ

ความสําเร็จ ดวยบุคลากรสวนใหญมีความตั้งใจทํางาน เสียสละ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความพรอม

ทางครอบครัว การไมแบงพรรคแบงพวก รูปแบบความสัมพันธแบบพี่ ๆ นอง ๆ จึงทําใหบรรยากาศของ

การปรึกษาหารือเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทั้งในรูปแบบที่เปนทางการไมเปนทางการ ไมมีความรูสึกวาเสีย

หนาเมื่อไมรู แตจะปรึกษาหารือกันทันทีเมื่อมีปญหา การดําเนินงานหลักสูตรจึงเปนไปอยางตอเนื่อง 

เพราะไดรับความรวมมือจากทุกๆ คนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาอยูตลอดเวลา 

ดวยองคประกอบทั้งสามของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันไดแก เงื่อนไข 

กระบวนการ และการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง จึงเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธและสงผล

ตอเนื่องซึ่งกันและกันในแตละองคประกอบ ที่ทําใหโรงเรียนบานหวยหนองจันทิประสบผลสําเร็จในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
 
    4.1 มโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน และการประเมินหลักสูตร 
 การประเมิน (Evaluation) เปนกิจกรรมสําคัญในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา

การศึกษาที่ตองมีการใชการประเมินเปนหลักพื้นฐานในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษา การพิจารณาถึงจุดมุงหมายทางการศึกษา รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อให

เกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอันจะเปนพื้นฐานแนวคิดสําคัญในการออกแบบระบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ผูวิจัย จะไดนําเสนอถึงนิยามการประเมิน และเชื่อมโยง

ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดการประเมิน กับการประเมินหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1. นิยามการประเมิน  

 นิยามของการประเมินยังคงไมไดรับการอธิบายถึงความหมายของการประเมินไดอยางชัดเจน

จากนักประเมินวาที่แทจริงแลว “การประเมินคืออะไร” จึงทําใหมีการใหนิยามของการประเมินอยาง

หลากหลาย (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2537 : 13)  ในสวนนี้จะขอเสนอพัฒนาการของนิยามการประเมินที่

สรุปจากนิยามการประเมิน 6 ประการของศิริชัย กาญจนวาสี (2537 : 11-19) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) การประเมิน (Evaluation) = การวัด (Measurement) 

 ในระยะแรกของการประเมินไดรับการถายทอดความรูมาจากการวัด โดยที่การวัดผลถูก

นํามาใชเปนสวนหนึ่งของการตัดสินหรือประเมินผูเรียนวามีความรอบรูมากนอยเพียงใดผานทาง

วิธีการตางๆ เชน การสอบดวยเครื่องมือวัด การสังเกตของผูสอน เปนตน  

ในชวงระยะเวลาตอมา (ราวปคริสตศักราช 1920 ถึง 1930) นักประเมินไดใชคําวา “การวัด” 

และ “การประเมิน” ในความหมายเดียวกัน เนื่องจากการประเมินมีแหลงกําเนิดมาจากศาสตรเดียวกัน

กับการวัด แตตอมาเริ่มมีการใหความสําคัญของการประเมินมากยิ่งขึ้น โดยทีท่รอนไดคและฮาเกน (ศริิชยั 

กาญจนวาสี. 2545 : 14 ; อางอิงจาก Thorndike; & Hagen. 1969. Measurement and Evaluation 

in Psychology and Education. p. 10) กลาววา “การประเมินเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับการวัด เพียงแตการประเมินมีความเฉพาะเจาะจงมากกวา และตองอาศัยการวินิจฉัย

วาเหมาะไหม? ดีหรือไม? ถาใชเทคนิคการวัดที่ดียอมจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการประเมินที่

ถูกตอง”  

การนิยามวาการประเมินคือการวัดนี้ตางก็มีทั้งขอดีและขอจํากัด กลาวคือ ในสวนของ 

ขอดีนั้นก็คือ การประเมินนั้นไดรับการพัฒนามาจากหลักทางวิทยาศาสตรของการวัดที่เนนความเปน

ปรนัย และความเที่ยงตรง มีการใชเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล รวมถึงมีการสรางมาตรฐานไวใชในการเปรียบเทียบดวย ในสวนของขอจํากัดนั้นก็คือ 

ยังมีการยึดติดกับการแปลความหมายของคะแนนที่ไดจากการวัด ทําใหมองขามตัวแปรเชิงปริมาณ

บางตัวที่ไมสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ เชน ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ขององคกร เปนตน 

2) การประเมิน (Evaluation) = การวิจัยประยุกต (Applied Research) 

 การประเมินและการวิจัยนั้นมีความคลายคลึงกันอยางมากในแงกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ทั้งในสวนของการออกแบบ เครื่องมือและการวิเคราะห จึงอาจกลาวไดวาการประเมินเปนการวิจัย ซึ่ง

สอดคลองกับที่รอซซ่ี (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 15 ; อางอิงจาก Rossi. 1982. Evaluation: A 

Systematic Approach.) ที่ไดระบุไววา “การประเมินเปนการใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมสําหรับ

ตัดสินและพัฒนาโครงการทางสังคมดานการวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของโครงการ” 
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 การนิยามความหมายของการประเมินวาเปนการวิจัยประยุกตนั้นทําใหสามารถนําแนวคดิของ

การวิจัยมาใชในการประเมินได เชน การกําหนดสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การทดสอบทางสถิติ

เพื่อใหผลการประเมินนั้นมีความนาเชื่อถือได 

3) การประเมิน(Evaluation) = การตรวจสอบความสอดคลอง(Determining Congruence) 

 การที่ไทเลอร (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 16 ; อางอิงจาก Smith; & Tyler. 1942. 

Appraising and Recording Student Progress.) ไดทําการประเมินโครงการมัธยมศึกษาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดขอสรุปในการกําหนดเกณฑในการประเมินโครงการดังกลาววา “ถา

โครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จ นักเรียนในโครงการจะตองเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา” เปนผลทําใหเกิดคํานิยามใหมในวงการประเมินที่วา 

“การประเมินเปนการตรวจสอบความสอดคลองระหวางผลที่ไดกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว” ซึ่งก็มีทั้งขอดี

และขอจํากัด กลาวคือ ในสวนของขอดีนั้นพบวา ทําใหผูประเมินมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมกอนการประเมินอยางชัดเจน โดยที่จะตองสามารถตรวจสอบและวัดได เพื่อเปนเกณฑใน

การตัดสินผลของโครงการ แตในแงของขอจํากัดก็พบวา ผูประเมินนั้นจะมีความมั่นใจไดมากนอย

เพียงใดวาวัตถุประสงคที่เขียนขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับโครงการ และประเมินตามนิยามนี้จะตอง

รอใหโครงการสิ้นสุดลงเสียกอน  ถือวาเปนการประเมินผลลัพธของโครงการ ทําใหมองขาม

ประสิทธิภาพในระหวางการดําเนินโครงการ 

4) การประเมิน (Evaluation) = การชวยตัดสินใจ (Assist Decision Making) 

 ในชวงทศวรรษที่ 1960 การประเมินไดขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น จาก

เดิมที่เนนการประเมินหรือตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนการแสวงหาสารสนเทศตางๆ ที่

เปนประโยชนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ จากผูบริหาร ดังนั้นจึงเกิด

ความหมายใหมของการประเมินวาเปน “กระบวนการระบุและเสนอสารสนเทศเพื่อชวยการตัดสินใจ” 

ทั้งนี้ยังมีนักประเมินที่สําคัญหลายคนที่ไดนิยามความหมายของการประเมินตามแนวทางขางตน อาทิ

เชน 

 ครอนบาค (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 18 ; อางอิงจาก Cronbach. 1963. “Evaluation for 

Course Improvement.” In R.W. Health (Ed.), New curricula.) กลาววา “การประเมินเปน

กระบวนการที่เปนระบบในการเก็บรวบรวมและใชสารสนเทศในการตัดสินใจ จุดมุงหมายหลักของการ

ประเมินโครงการอยูที่ความตองการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงาน และสวนใดของโครงการที่ควรปรับปรุง” 

 อัลคิน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 18-19 ; อางอิงจาก Alkin. 1969. “Evaluation Theory 

Development.” Evaluation Comment. p. 2-9) กลาววา “การประเมินเปนกระบวนการของการทําให
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เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ ดวยการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสม รวบรวมและวิเคราะหเพื่อจัดทํา

รายงานสรุปสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม” 

 สตัฟเฟลบีม และคณะ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 19 ; อางอิงจาก Stufflebeam; et al. 

1971. Educational Evaluation and Decision Making.) กลาววา “การประเมินเปนการระบุปญหา 

การจัดหาและการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกทางเลือก วิธีการดําเนินงานที่

เหมาะสม” 

 ทั้งนี้จากนิยามของการประเมินที่วาเปนการชวยการตัดสินใจนั้นมีทั้งขอดีที่วา ทําใหมีการมอง

วาการนําเสนอสารสนเทศตางๆ เพื่อเปนประโยชนใหผูบริหารตัดสินใจนั้นเปนอีกหนาที่หนึ่งของการ

ประเมิน แตก็มีขอจํากัดประการหนึ่งที่วาเปาหมายของการประเมินนั้นอยูที่ใด หรือเปนเพียงการคนหา

สารสนเทศเพื่อนําเสนอในการชวยการตัดสินใจของผูบริหารเทานั้น 

5) การประเมิน (Evaluation) = การบรรยายอยางลุมลึก (Description or Portrayal) 

 การประเมินคือการบรรยายสิ่งที่มุงประเมินอยางสมบูรณ เปนนิยามที่ไดรับอิทธิพลจาก

แนวคิดของสเตค (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 14 ; อางอิงจาก Stake. 1978. “The Case-Study 

Method in Social Inquiry.” Educational Researcher. p. 5-8) ทั้งนี้แนวคิดของสเตค นั้นยังไดเนน

วา “ผูประเมินจะตองบรรยายความสัมพันธและความสอดคลองของสิ่งที่คาดหวัง ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง และ

มาตรฐานใหครบคลุมส่ิงที่มุงประเมินทั้งในแงเงื่อนไขกอนเริ่มโครงการ ปฏิสัมพันธระหวางโครงการกับ

ผูรวมโครงการ ตลอดจนผลลัพธโครงการ เพื่อสะทอนทัศนะและการตัดสินของผูเกี่ยวของกับการ

ประเมินหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจากการประเมินอยางกวางขวาง” โดยที่สเตค เสนอแนะใหใช

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยการใชเทคนิคทางมนุษยวิทยาเพื่อตอบสนองความตองการ

ใชสารสนเทศของผูใชผลการประเมิน 

จากนิยามการประเมินวาเปนการบรรยายอยางลุมลึกหรือการบรรยายอยางลึกซึ่งนั้นพบวา

เปนกิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญของการประเมินในการที่จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุด ให

มีความลุมลึกและลึกซึ้ง และผูประเมินนั้นยังจะตองเปนผูบรรยายสารสนเทศแกผูที่ตองการใชผลการ

ประเมินดวย 

6) การประเมิน (Evaluation) = การตัดสินคุณคา (Determining of Worth or Value) 

 ปจจุบันนิยามของการประเมินที่ไดรับแนวคิดมาจากสคริฟเวน (Scriven) ที่วาการประเมินคือ

การตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมินนั้นไดรับการยอมรับอยางมาก โดยที่สคริฟเวน ระบุวา “เปาหมาย

ของการประเมินอยูที่การตัดสินคุณคา ทั้งนี้ผูประเมินจะตองมีความเชี่ยวชาญในหลักการสังเกตและ

เหตุผล” 
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 การนิยามวาการประเมินคือการตัดสินคุณคานี้ มีทั้งขอดีที่วา ภาพของการประเมินจะมีความ

สมบูรณมากขึ้นในแงบทบาทของการวัด การบรรยายและการตัดสินคุณคา และถาผูประเมินมีความ

รอบรูทั้งในวิธีการประเมินและเนื้อหาที่ทําการประเมิน ตลอดจนมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญก็จะ

ทําใหผลการประเมินนั้นมีความนาเชื่อถือ แตถาผูประเมินขาดคุณสมบัติดังกลาว ก็อาจเกิดผลในทาง

ตรงกันขามคือผลการประเมินที่ไดนั้นอาจไมมีความเที่ยงตรงและขาดการยอมรับก็เปนได 

 จากพัฒนาการของนิยามการประเมินทั้ง 6 ลักษณะ จึงพอสรุปไดวา การจะนิยามความหมาย

ของการประเมินวาหมายถึงสิ่งใดยอมข้ึนอยูกับจุดเนนที่ตองการของผูกําหนดนิยาม ดังนั้นนิยามของ

การประเมินจึงมีความหมายที่มีพัฒนาการไปตามจุดเนนที่แตกตางกันไปตามจุดเนนของสภาพสงัคมที่

เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย โดยที่ความเชื่อแนวคิดพื้นฐานของการประเมินในยุคอดีตที่ผานมาก็ยังคงมี

บทบาทและอิทธิพลตอการดําเนินการกิจกรรมทางการประเมินในปจจุบัน (องอาจ นัยพัฒน. 2544 : 

52-66) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการเดียวกันคือประโยชนสวนรวมที่จะเกิดขึ้นตอสังคม ดังนั้น

ในทรรศนะของผูวิจัยแลว มโนทัศนที่มีตอการประเมิน จะหมายถึงกระบวนใด ๆ ที่เกิดจากผูมีสวน

เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งขอสารสนเทศที่จะเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจใด ๆ เพื่อการปรัปปรุงและพัฒนารวมกันในโครงการหรือกิจกรรมที่กําลัง

ดําเนินการอยู ความหมายของการประเมินดังกลาว สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 นิยามการประเมินในทรรศนะของผูวิจัย 

 

 2. แนวคิดการประเมิน กับการประเมินหลักสูตร 

     2.1 ความสัมพันธระหวางการประเมิน และการพัฒนาหลักสูตร 

          จากนิยามการประเมิน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ในการทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ถามี

การประเมินเกิดขึ้นยอมทําใหผูเกี่ยวของไดทราบขอสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นขอบกพรอง ความ

ผิดพลาด ซึ่งจะทําใหสามารถรวมกันพิจารณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจใด ๆ ในการปรับปรุงและ

กิจกรรมการประเมิน ขอสารสนเทศ ทางเลือก 

เพื่อการตัดสินใจ 

การปรับปรุง

และพัฒนา 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม 

วางแผนและดําเนินงาน 
รวมพิจารณา รวมพิจารณา 

รวมมือ 
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พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เชนเดียวกันกับการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเปนโครงการและ กิจกรรม

ทางการศึกษาที่ตองอาศัยการประเมินเพื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เมื่อพิจารณาถึงวงจร

ของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2546: 1) 

1) การวิเคราะหบริบท/สภาวะแวดลอม เปนการวิเคราะหความตองการ เปาหมายของ 

หลักสูตร ตามบริบทและสภาวะแวดลอมเพื่อกําหนดหลักสูตร 

2) รางหลักสูตร ไดแกการวางแผนและออกแบบโครงสรางหลักสูตร กําหนดเนื้อหาสาระ และ

การจัดประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ 

3) การนําหลักสูตรไปใช เปนการบริหารการใชหลักสูตร การกํากับและสนับสนุนใหการใช 

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การประเมินหลักสูตร เปนการติดตามความกาวหนา และความสําเร็จของหลักสูตรวามี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

      การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนการสรางกรอบการพัฒนาคน เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีและสามารถ

เอื้อประโยชน (Productive Person) ตอสังคมได ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองคํานึงถึง

ธรรมชาติและสภาพของสังคม (Society) ผูเรียน (Learners) และองคความรู (Knowledge) พรอมทั้ง

พิจารณาถึงปจจัยภายนอก ไดแก กฎเกณฑทางสังคม ผลวิจัย และความรูในวิชาชีพ โดยนํา

องคประกอบเหลานี้มาเปนฐานในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตร ดัง

สรุปในภาพประกอบ 11 (ไพศาล หวังพานิช. 2543 : 5-22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ที่มา  :  ไพศาล  หวงัพานิช. (2543,พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนาการใชและการประเมิน 

                   หลักสูตร. วารสารวัดผลการศึกษา. 22(64) : 7.   

เปาหมาย และ วัตถุประสงค 
ปจจัยภายนอก 
   -กฎเกณฑทาง 

    สังคม           

   -ผลวิจัย  

   -ความรูในวิชาชีพ   

พ้ืนฐานของหลักสูตร 
  ธรรมชาติของสังคม 

  ผูเรียน  และ   

  องคความรู 
 

รางหลักสูตร 

นําหลักสูตรไปใช 

ประเมินหลักสูตร 
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การจัดทําหลักสูตรใหมหรือพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว เปนการจัดทําหลักสูตรแมบทเพื่อ

นําไปใชโดยแพรหลายทั้งระบบการศึกษา ซึ่งกอนที่จะไดหลักสูตรแมบทจะตองจัดทําหลักสูตรตนแบบ

เสียกอน เปนหลักสูตรที่ยกรางครั้งแรก แลวทําการทดลองและทดสอบจนแนใจวาสามารถนําไปใชได

โดยทั่วไปจึงจะไดเปนหลักสูตรแมบท นอกจากนี้ กระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร จะตอง

ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญอีกสองขั้นตอนคือ การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร ดัง

วงจรในภาพประกอบ 12 

 

               การจัดทําหลักสูตรตนแบบ 

 

         

              การประเมินหลักสตูร                                         การจัดทาํหลักสูตรแมบท 

 

                   การนาํหลกัสตูรไปใช 

 

ภาพประกอบ 12 วงจรการพฒันาหลักสูตร 

ที่มา  :  ธํารง  บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลกัสตูร การออกแบบการพฒันา. หนา 152 . 

 

 

 2.2 นิยามการประเมินหลักสตูร 

จากวงจรการพัฒนาหลักสูตร ทําใหเห็นวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการทีไ่มมี

วันสิ้นสุด เนื่องจากการที่จะทราบไดวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลเพียงใด ผูพัฒนาหลักสูตร

จะตองทําการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของวัตถุประสงค ประสบการณ

เรียนรูและการจัดระบบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การมีเทคโนโลยี

ใหมๆ มาตรฐานการเรียนรูใหมและวิธีการเรียนการสอนใหมเกิดขึ้น ทําใหตองมีการตรวจสอบหลักสูตร

เปนระยะๆ พิจารณาวาหลักสูตรที่ใชอยูเหมาะสมหรือไมเพียงใด มีจุดเดนจุดดอยที่ใด มีปญหาหรือ

ขอบกพรองอยางไร เพื่อจะไดปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

การประเมินจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรอาจจัดทําไดหลาย

รูปแบบทั้งในขอบขายที่แคบหรือในขอบขายที่กวาง ซึ่งครอบคลุมการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการประเมิน ผลของการประเมินจะเปนสวนสําคัญในการเชื่อมโยงกับ

กระบวนการวางแผนพัฒนาหลักสูตรตอไป จึงกลาวไดวา การประเมินและการพัฒนาหลักสูตรถือเปน
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กิจกรรมที่ตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และตองดําเนินการควบคูกันไปเปนระยะอยางตอเนื่อง 

ขอมูลที่ไดยอมสนับสนุนตอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ การประเมินหลักสูตร จึง

หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกันตรวจสอบคุณคาเกี่ยวกับ

ความเหมาะสม จุดแข็ง จุดออน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดข้ึนตามองคประกอบของหลักสูตร เชน จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรม

และสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจดูวา

หลักสูตรนั้นไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมาย ตอบสนองตอวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ที่กําหนดไวหรือไม เพียงใดและจะปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูให

ดีที่สุดไดอยางไร (วิชัย วงษใหญ. 2543 :33 ; ไพศาล  หวังพานิช . 2543 : 13 ; ปทีป  เมธาคุณวุฒิ. 

2544 : 43 ; Preedy. 2001 : 89-103)   

2.3 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

 ในการประเมินหลักสูตร มีจุดมุงหมายสําคัญดังนี้ (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ,2539 : 192-193  ;  

ทิศนา  แขมมณี , 2544 : 134 ;  สันต  ธรรมบํารุง, 2527 : 140) 

 1) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร มักจะ

ประเมินในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู โดยพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของ

องคประกอบตางๆของหลักสูตร เชน จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหา การวัดผล ฯลฯ วาสามารถนํามา

ปฏิบัติในชวงการทดลองใชหรือในขณะที่การใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู

ไดมากนอยเพียงใด ไดผลเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคใด ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆของหลักสูตรใหมีคุณภาพไดทันทวงที 

 2) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การประเมินในลักษณะนี้จะ

ดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใช ทําใหไดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่

วางไว 

 3) เพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร โดยพิจารณาวามีคุณภาพดีหรือไมดี บรรลุตามเปาหมายที่

กําหนดไวมากนอยเพียงใด ตอบสนองความตองการของสังคมเพียงใด เหมาะสมกับการนําไปใชตอไป

หรือไม การประเมินในลักษณะนี้จะดําเนินการหลังจากที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่ง แลวจึงประเมิน

เพื่อสรุปผลเมื่อจบโครงการหรือเมื่อการนําไปใชครบถวนตามวงจรหลักสูตร 

 4) เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร โดยพิจารณาที่คุณภาพของผูเรียนวามีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตร หลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลว การ

ประเมินในลักษณะนี้จะดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากที่ใชไปแลวระยะหนึ่ง 
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2.4 ประเภทของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามแนวทางการประเมินไดดังนี้ 

(ไพศาล หวังพานิช ,2543 :14-15  ; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ,2539 :193 -194 )   

- แบงตามระดับของหลักสูตร สามารถประเมินไดใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การประเมินองคประกอบหลักสูตร ไดแก การประเมินความจําเปน ประเมินวัตถุประสงค 

ประเมินโครงสราง ประเมินกระบวนการใชหลักสูตร (การสอน วัสดุอุปกรณ กิจกรรม) ประเมินปจจัย

ปอน (ผูเรียนที่คัดเลือกเขามา ความพรอมดานตางๆ) ประเมินผลหรือ Outcome 

 2) การประเมินหลักสูตรโดยรวม เปนการประเมินหลักสูตรทัง้ระบบ ซึง่ตองประเมินทุก

องคประกอบของหลักสูตร เพื่อสรุปผลหรือภาพรวม 

- แบงตามวัตถุประสงคในการประเมิน สามารถประเมินไดใน 2 ลักษณะ คือ 

1) ประเมินเพื่อการปรับปรุง (Formative Evaluation) เปนการประเมินที่มุงเนนตรวจสอบ

ขอเดนขอดอยในสวนประกอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงเปนสําคัญ  

 2) ประเมินเพื่อสรุปผล (Summative Evaluation) เปนการประเมินเพื่อการประมวลผล โดย

สรุปรวมทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร   

- แบงตามระยะเวลา สามารถประเมินไดใน 3 ลักษณะ คือ 

 1) ประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช (Pre-Evaluation) เปนการประเมินในระหวางที่มีการสราง

หรือพัฒนาหลักสูตร อาจทําการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดทํา ตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมาย ไป

จนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน เมื่อสรางหลักสูตรฉบับรางเสร็จแลวกอนนําหลักสูตร

ไปใชจริงควรมีการตรวจสอบคุณภาพและองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรระยะ

นี้ ตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหาวิชา ทางดาน

วิชาชีพครู และทางดานการวัดผล เปนตน 

 2) ประเมินระหวางการใชหลักสูตร (Midterm or Progressive Evaluation) เปนการประเมิน

ระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร จุดประสงคสําคัญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการใช

หลักสูตร เชน ดานการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การจัดกระบวนการเรียนการสอน  

เปนตน รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ ในการใชหลักสูตรเพื่อการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม 

 3) ประเมินหลงัการใชหลักสตูร (Final or Summative Evaluation) เปนการประเมนิหลงัจากที่

มีการใชหลกัสตูรมาแลวระยะหนึ่งหรือกระบวนการใชหลกัสูตรเสร็จส้ินลง และเกิดผลจากการใชซึง่เปน

ปลายทาง (Ends) ของหลกัสูตร จุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรหรือเพื่อสรุปผลตัดสินวา

หลักสูตรที่จัดทําขึ้นนัน้ ควรจะดําเนนิการใชตอไป หรือปรับปรุงใหดีข้ึนหรือควรจะยกเลิก 
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 สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามเกณฑระดับของหลักสูตรถือเปนระบบการ

ประเมินที่พัฒนาข้ึนเพื่อประเมินองคประกอบหลักสูตร โดยใหสถานศึกษาสามารถตรวจสอบคุณภาพ

ขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตรวา เปาหมาย วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระและวิธีการวัด

ประเมินผล มีความสอดคลอง เหมาะสม ครอบคลุมและถูกตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไม

เพียงใด โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินเพื่อการปรับปรุงเปนหลักในการประเมิน และเปนการ

ประเมินที่เกิดขึ้นในระหวางที่มีการใชหลักสูตร เพื่อเปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดี

เพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไรในการใชหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนและสามารถใชหลักสูตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
    4.2 การประเมินตนเอง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเอง 

 จากการศึกษาของ สมคิด พรมจุย เร่ือง การพัฒนาระบบการประเมินตนเองสําหรับศูนย

ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ ไดสัมภาษณนักการศึกษาและพระสงฆผูมี

ประสบการณเกี่ยวกับการประเมินตนเอง อันไดแก พระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตโต) เย็นใจ เลาหวณิช  

สุมน อมรวิวัฒน และ ระวี ภาวิไล โดยสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเองที่ดีหรือมี

ประสิทธิภาพไดดังนี้ (สมคิด พรมจุย. 2535 : 57-60) 

 การประเมินตนเองเปนการประเมินที่มุงเนนที่การประเมินภายใน เปนลักษณะของการ

ตรวจสอบ พิจารณาตนเองตามหลักพุทธศาสนา เปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาตนเอง โดยมีความเชื่อ

วามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดมีศักยภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เมื่อบรรลุจุดมุงหมายแลว

ก็จะทําใหมีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ก็คือมีจิตสํานึกในการศึกษา จะสามารถพิจารณา

ตนเองได นอกจากนี้ยังมีหลักเกี่ยวกับเร่ืองของการเตือนตนเอง การพิจารณาตนเอง ดังสุภาษิตที่วา 

ตนเตือนตนดวยตนเอง จงพิจารณาตนดวยตนเอง ซึ่งเปนตัวเสริมที่จะมาชวยใหไมประมาท และชวย

ในการเรงรัดใหพัฒนาวิธีที่จะสงเสริมเพื่อใหแตละคนประเมินตนเอง ควรทําใหแตละคนมีจิตสํานึกใน

การประเมินตนเองตองมีวิธีการหรือเตือนใหเขาคอยหมั่นตรวจสอบตนเอง 

 การประเมินตนเองตองอาศัยขอมูลการวัดจากภายในและภายนอก หมายความวา ผูอ่ืนก็

ประเมินตัวเองก็ประเมิน ไมใชหมายความวาประเมินแตตนเองเพียงอยางเดียว ถาแตละคนมีจิตสํานึก

ในการศึกษาพัฒนาตนเอง คอยวัดตนเองอยู การประเมินตนเองก็มีความเปนไปไดมาก และก็จะ

ยอมรับการวัดและประเมินจากภายนอกดวย คนที่มีความตองการพัฒนาตนเองจะมีความตองการให

คนอื่นชวยวัดและประเมินดวย เพื่อที่จะไดรูวากาวหนาแคไหน มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 
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 การพัฒนาคนใหสามารถประเมินตนเองได มีองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1) ตองสราง ตองทําใหผูประเมินมีจิตสํานึกในการศึกษา มีความพอใจหรือความตองการที่จะฝกฝน

พัฒนาตนเอง 2) มีความตองการจุดมุงหมายที่เปนวัตถุประสงคที่เปนความจริง ความถูกตอง และ

ความดีงาม ตองการเจริญกาวหนา ก็คือการพัฒนาตนเองนั่นเอง 3) การมองประสบการณทุกอยาง

เปนการเรียนรู คนที่มองประสบการณตาง ๆ เปนการเรียนรูนี้เปนลักษณะที่มีผลดี ไมถือวาการประเมิน

เปนเรื่องของการจับผิด แตกลับเห็นวาการประเมินทําใหตนเองไดรับความรู ทราบจุดเดนและ

จุดบกพรองของตนเอง เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง

มีผลดีตอดานจิตใจของตนเอง ไมเกิดความทุกข หวาดระแวง เพราะการมองอะไร ๆ เปนการเรียนรู ก็

จะมองแตวาประสบการณที่พบที่เห็นนั้นไดเรียนรูอะไร มีอะไรที่จะไดรับบาง ไมสนใจผลเสียที่จะมา

กระทบวากลัวจะเสียหนาหรือเสียศักดิ์ศรี คนที่มองประสบการณเปนการเรียนรูหมดก็จะพบวาในการ

ประเมินนั้น ไดเรียนรูอะไรบาง อะไรเปนประโยชนนําเอามาใชปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเอง ทําใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งสามประการจะชวยลดอคติ 4 ไดแก ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก 

โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง และภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว นอกจากนี้แลว

มีโยนิโสมนัสสิการ เปนการคิด การพิจารณา โดยใชพิจารณาในแงของการเปนเหตุเปนผล การศึกษา

ปจจัย การพิจารณาโดยแยกแยะองคประกอบ เปนสวนที่ชวยใหไมหลงตัวเองเพราะมีหลักของการอิง

ความจริง โดยใชปญหาอิงกับความจริงอยูตลอดเวลา 

 ในดานของการประเมินตนเองนั้น มีหลักธรรมตามพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการประเมิน

ตนเอง ดังนี้คือ 

 ธรรมมีอุปการะมาก 2 ธรรม ที่เกื้อกูลในกจิหรือในการทาํความดีทุกอยาง 

 1) สติ เปนความระลึกได นกึได และสํานกึอยูเสมอ 

 2) สัมปชัญญะ ความรูชัด รูชัดสิ่งทีน่ึกได ตระหนัก เขาใจชัดตามความเปนจริง 

 อิทธิบาท 4 คุณธรรมที่นาํไปสูความสาํเร็จแหงผลที่มุงหมาย 

 1) ฉันทะ ความพอใจ คือความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําสิง่นั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะ

ทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 2) วิริยะ ความเพียร คือขยันหมัน่ประกอบสิ่งนัน้ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไม

ทอถอย 

 3) จิตตะ ความคิด คือต้ังจิตรับรูในสิ่งทีท่ําและทําสิง่นั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจ

ฟุงซานเลื่อนลอยไป 

 4) วิมังสา ความไตรตรอง คือทดลองคือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล 

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุง 
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 ทั้งนี้การประเมินตนเองเปนเรื่องที่ทําไดยากแตความจริงมนุษยก็ประเมินตัวเราเองอยูถาเรา

อยากจะพัฒนา ปจเจกบุคคล ถาไมมีการประเมินตนเองเลยเราจะพัฒนาตนเองลําบาก เพราะนึกวา

ตนเองทําดีอยูแลว การที่จะประเมินตนเองไดอยางดี ก็ตองลดอคติลงใหมากและเพิ่มปญญา ยิ่ง

ปญญาตนเองทําดีอยูแลว ยิ่งปญญาเฉียบแหลมเทาไร ก็จะวิเคราะหตนเองไดลึกซึ้ง ดังนั้นคนที่จะ

ประเมินตนเองไดตองทําใจใหเปนกลางใหได ตองมีการฝกจิตของตนเอง เพื่อที่จะลดการปองกันตัวเอง 

กลัวเสียหนา เสียศักดิ์ศรี การประเมินตนเองสามารถนําไปประยุกตใชในงานประเมินตาง ๆ ได เชน 

นําไปประเมินผลโครงการ องคการ สถาบัน เปนตน การนําไปประเมินโครงการจึงตองมีตัวชี้หรือเกณฑ

มาตรฐานอยางชัดเจน แลวการประเมินตนเอง จะสามารถทําใหผูประเมินสามารถรูจุดเดนและจุดดอย

ของตนเอง รวมทั้งสามารถแกไขปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนภายใตปญญาและเหตุผล การประเมินตนเอง 

จึงเปนเรื่องของการตรวจสอบตนเอง เปนการพัฒนาตนเอง ส่ิงไหนที่รูวามีคุณภาพที่ดีก็สงเสริมใหมี

มากขึ้น ส่ิงไหนไมดีก็ใหลดลง ทําใหรูจักตนเอง สํารวจตนเอง ดังนั้นการประเมินตนเองควรจะเปนสวน

หนึ่งของชีวิต รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา สําหรับขอมูลที่ไดตองมีความเปนปรนัย 

กลาวคือ ตองเก็บขอมูลในเรื่องตาง ๆ ใหครอบคลุม แลวนํามาพิจารณาตรวจสอบ จะตองหาตัวชี้วัดวา 

เจริญข้ึนหรือเลวลง การประเมินตนเองจึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาจิตใจผูประเมินกอนตามหลกัพทุธ

ศาสนา เพื่อรูจักการเฝาดูพฤติกรรมของตัวเองอยางมีปญญาและเหตุผล 

 จากการศึกษาถึงแนวคิดในการประเมินตนเองของ พิชิต  ฤทธิ์จรูญ ในเร่ืองการพัฒนาระบบ

การประเมินตนเองในการใชหลักสูตรสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดสรุปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการ

ประเมินตนเองไวดังนี ้(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2538 : 75-76) 

1) จุดมุงหมายของการประเมิน ในการประเมินตนเองมีจุดมุงหมายที่สําคัญก็คือเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ดังนั้นการประเมินตนเองของสถานศึกษาก็เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

ของโรงเรียน 

2) ความเกี่ยวของกับกระบวนการทํางาน การประเมินตนเองเปงองคประกอบสวนหนึ่งของ

องคประกอบการทํางานหรือกระบวนการบริหาร ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดแทรกอยูในทุกขั้นตอน

กระบวนการทํางาน 

3) แนวคิดทางพุทธศาสนา ในทางพุทธศาสนาการประเมินตนเองก็คือ การตรวจสอบพิจารณา

ตนเอง เปนการมุงเนนที่การประเมินภายในเพื่อการรูจักตน เตือนตน และพัฒนาตนเอง โดยมีธรรมะที่

เกี่ยวของคือ ธรรมมีอุปการะมาก 2 ประการ ไดแก สติ สัมปชัญญะ และธรรมที่นําไปสูความสําเร็จหรือ

อิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดที่มุงมั่นมีจิตใจจดจอ) และ

วิมังสา (ความไตรตรอง) 
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4) แหลงขอมูล การประเมินตนเองตองอาศัยขอมูลจากการวัดภายในและภายนอกตนเอง 

เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจ 

5) เกณฑการประเมิน เกณฑที่ใชในการประเมินตนเอง ควรใชเกณฑผสมผสานระหวางเกณฑ

การประเมินเชิงปรนัย และเกณฑการประเมินเชิงบรรยาย 

 6) ลักษณะของการประเมินตนเองของสถานศึกษา การประเมินตนเองของสถานศึกษา เปน

กลไกของกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งถือวา เปนเทคนิค

วิธีการจัดการ เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นอยางแนนอน ในกระบวนการปรับปรุงงาน และสิ้นสุดในตัวเอง โดยมี

ความเชื่อพื้นฐานวาโรงเรียนมีความสามารถในการกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนดวยตนเองไดดี

ที่สุด 

 แมคบีท; และคนอื่น ๆ (MacBeath; et al. 2000 : 95-102) กลาววา ในความรูสึกที่แทจริงแลว 

การประเมินตนเองนั้นจะไมมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดในการประเมิน แตจะเปนกิจกรรมที่ดําเนินควบคู

ไปพรอมกับการเจริญเติบโตตามการพัฒนาของโรงเรียน และเปนรากฐานสําคัญของการสะทอนผล 

และขออางอิงตาง ๆ การประเมินตนเองที่สมบูรณแบบจึงเปนกิจกรรมที่ดําเนินไปตามปกติใน

ชีวิตประจําวันของโรงเรียนทั้งการประเมินในสวนที่มีหลักฐานสามารถสังเกตได และการประเมินที่ไม

สามารถแสดงใหเห็นไดดวยหลักฐาน แมคบีท เสนอกุญแจสําคัญ 3 ประการ ที่จะนําไปสูการประเมิน

ตนเองที่มีประสิทธิภาพ คือ  

1) การมีโครงรางการประเมินตนเอง (A Self-Evaluation Profile หรือ SEP) ที่จะเปนเครื่องมือ

ที่จะชวยใหโรงเรียนตาง ๆ สามารถมองเห็นแนวทางในการประเมินตนเองไดอยางมีทิศทางมากขึ้น 

2) แนวทางที่แสดงใหเห็นองคประกอบกวาง ๆ ของเครื่องมือในการประเมิน (A Set of 

Guideline Containing a Wide Repertoire of Evaluation Tools) ซึ่งอาจเปนการรวบรวมจาก

ผลการวิจัยตาง ๆ จากหนังสือในหองสมุด รานหนังสือ หรือจากอินเตอรเนต โดยจัดไวเปนกลุม ๆ ตาม

ประเด็นในโครงรางการประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อครูสามารถนําไปใชในการออกแบบเครื่องมือในการ

ประเมินตนเองไดอยางหลากหลาย 

3) การสนับสนุนจากเพื่อนรวมวิพากษวิจารณ (The Support of a Critical Friend) ที่จะรวม

ใหขอมูล รวมสังเกตการสอนของครู และการปฏิบัติงานตางๆ รวมไปถึงการเปนผูมีสวนรวมในการ

ตีความหมายขอมูลที่ไดจากผลการประเมิน 

 จากแนวคิดในการประเมินตนเองดังกลาวขางตน จึงพอกลาวไดวา การประเมินตนเองนั้น ถือ

เปนสิ่งที่มีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว แตการจะรูจักนําเอาคุณคาที่ไดจากการรูจักประเมินตนเองมา

ใชในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองไดนั้น ตัวเองในฐานะของผูประเมินตองมองเห็นวาการประเมินเปน
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สวนหนึ่งในการทํางานตามปกต ิโดยมีแนวคิดทางพุทธศาสนาอันจะนําไปสูความสําเร็จหรืออิทธิบาทสี่

เปนหลักยึดในการประเมินตนเอง อีกทั้งยินดีที่จะไดรับการประเมินจากคนอื่นตลอดเวลา 

2. ความหมายของการประเมินตนเอง 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544 : 223) ไดใหความหมายของการประเมินตนเองไววา การประเมิน

ตนเองเปนกระบวนการกอใหเกิดการใชปญญา พิจารณาใครครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอ

ยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํา เพื่อคิดคนวิธีการปรับปรุงแกไขและชื่นชมกับผลสําเร็จเพื่อเปนพลังใจสรางสรรค

งานตอไป เชนเดียวกับ สําราญ  มีแจง (2540 : 25-31) ที่กลาววา การประเมินตนเอง ตองมีการวางแผน 

การวัดผล คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุงและพัฒนา ผูประเมินเปนผูปฏิบัติงานในโครงการหรือองคการ

นั้น การประเมินตนเองเปนผลดีในแงที่วาทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจถึงสภาพปญหา  จุดเดน และ

ขอบกพรอง ไดขอมูลที่ทันเหตุการณ สงผลใหนํามาปรับปรุงและพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สอดคลองกับนิยามของ นงลักษณ ประสพสุขโชคชัย (2544 : 66-67) ที่กลาววา การประเมินตนเองคือ

วิธีการที่จะทําใหองคการไดทราบถึงสมรรถนะ รวมทั้งจุดออน จุดแข็งของตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถ

นําไปใชในการวางแผนปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวน สมคิด พรมจุย (2535 : 69) และ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2538 : 79) ไดกลาวถึงความหมายของการประเมินตนเอง ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือ การประเมินตนเอง เปนกระบวนการที่กอใหเกิดขอสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกตน

เพื่อใชในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยผูปฏิบัติงาน

เปนผูประเมินผลงานของตนเอง  

จึงพอสรุปไดวา การประเมินตนเอง หมายถึง การดําเนินงานที่มีลักษณะเปนกระบวนการ โดย

ผูปฏิบัติงานมีบทบาทในการประเมินงานของตนเองรวมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ผลจากการประเมินจะ

ทําใหไดขอสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นทางเลือกตางๆ อันจะนําไปสูการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับงานที่

ปฏิบัติอยูใหเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว 

3. แนวทางการประเมินตนเอง 

แมคบีธ; และ แมคกลินน (MacBeath; & McGlynn. 2002 : 32-140) ไดกลาวถึงแนวทางใน

การประเมินตนเองของโรงเรียนไวในหนังสือ Self-Evaluation What’s in it for schools? สรุปไดวา ใน

การประเมินตนเองของโรงเรียนนั้น มีภารกิจที่ตองดําเนินการตาง ๆ ดังนี้คือ  

1) การประเมินการสอน(Evaluating Teaching)  

การสอนเปนวิธีที่นําไปสูการเรียนรูของผูเรียน คุณภาพการสอนของครูจึงสงผลโดยตรงตอ

คุณภาพการเรียนรูของนักเรียน วิธีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันเพื่อใชในการประเมินการสอน คือการ

สังเกตการสอนในชั้นเรียน ขอมูลที่ไดจากผูสังเกตจะชวยสะทอนภาพการสอนของครูไดเปนอยางดี 

ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับคุณภาพของผูสังเกต และเครื่องมือที่ใชในการสังเกตดวยเชนกัน ในการสังเกตชั้น
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เรียนตองควบคูกันไปทั้งการสังเกตพฤติกรรมของครู และพฤติกรรมของนักเรียน รวมไปถึงการพินิจ

พิจารณาผลงานของนักเรียนรวมกันไปดวย ทั้งนี้หลักในการพิจารณาคุณภาพการสอนของครูอาจ

พิจารณาไดดังนี้คือ 

1.1 มีการพัฒนาความรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบอยูตลอดเวลา พรอมทั้งมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหครอบคลุมกับความรูที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

1.2 มีการวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และมีการจัดเตรียม

บทเรียนใหกับนักเรียนไดเรียนรูเปนรายบุคคลตามความจําเปน 

1.3 ใชยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนและจัดการชั้นเรียน 

1.4 รูจักจัดเก็บขอสารสนเทศที่ไดจากนักเรียนเพื่อใชในการกําหนดความคาดหวังที่จะเกิด

ข้ึนกับนักเรียน และใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อการตรวจสอบถึงความกาวหนาของนักเรียน 

1.5 มีหลักฐานที่ยืนยันใหเห็นถึงผลที่ไดจากการสอนของครู เชน การเปรียบเทียบใหเห็นถึง

พัฒนาการของนักเรียนกอนและหลังการสอนของครู หรือขอมูลที่จะสะทอนใหเห็นวานักเรียนมีผลการ

เรียนรูที่เปนตามมาตรฐานหรือดีกวามาตรฐานกลาง 

1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพของตน และนําผลที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปรับปรุงการสอน และการเรียนรูของนักเรียน 

1.7 อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามนโยบายและตามความคาดหวังของสถานศึกษา 

2. การประเมินการเรียนรู (Evaluating Learning) 

ยุทธวิธีงาย ๆ ที่อาจใชเปนแนวทางในการสะทอนภาพของการเรียนรูที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนของ

ครูได คือการพิจารณาคําถาม 4 ขอ ดังนี้คือ 

2.1 ตอนนี้นักเรียนกําลังทําอะไร 

2.2 พวกเขากําลังเรียนรูอะไรอยู 

2.3 เรา(ตัวครู) กําลังทําอะไร 

2.4 แลวเรา(ตัวครู) ควรจะทําอะไรตอไป 

ทั้งนี้เราควรตระหนักวา การเรียนรูที่เปนสิ่งที่กําเนิดขึ้นรวมกันจากบริบททางสังคมของ

ครูผูสอน ภูมิหลังของนักเรียน มิตรภาพ การชิงดีชิงเดน รวมถึงการดําเนินชีวิตของนักเรียนสวนใหญซึ่ง

ครูไมอาจเขาไปลวงรูไดอยางแทจริง ดังนั้นจึงไมมีเครื่องมือใด ๆ ที่จะสามารถเขาถึงอารมณและ

ความคิดภายในของผูเรียนไดอยางแทจริง เครื่องมือวัดผลลัพธทางความคิดของนักเรียนที่ใชกันอยูจึง

เปนเครื่องมือที่สามารถวัดไดเพียงบางสวนเทานั้น ขอมูลที่ไดจึงอาจเปนเพียงภาพสะทอนจาง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของนักเรียนแคนั้น 

 



 88 

3. การประเมินจิตใจทางสังคมและวัฒนธรรม (Evaluating Ethos and Culture)  

จิตใจทางสังคม (Ethos) เปรียบไดกับหนาตาของสถานศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานและ

คุณคาของตัวสถานศึกษา เปนสิ่งที่ฝงลึกจนเปนวัฒนธรรมขององคกร สวนคําวา วัฒนธรรม (Culture) 

คือวิถีทางการปฏิบัติตนตอส่ิงตาง ๆ ที่ดําเนินไปภายใตบริบทของสถานศึกษา ถือเปนพลังทางสังคมที่

ติดตัวไปกับทุกคนในทุก ๆ ที่ ที่ดําเนินไปในแตละวัน ไมวาจะเปนการแสดงออกทางภาษา ความเชื่อ 

การแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน วิธีการสนับสนุนหรือการไมสงเสริมบุคลากร ครู 

ผูปกครอง ในเรื่องตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนลักษณะเฉพาะที่สถานศึกษาตองสรางใหเกิดขึ้นและมีการ

ประเมินเพื่อใหเห็นทิศทางการพัฒนา ทั้งนี้ในการประเมินสามารถพิจารณาไดตามแนวทางตอไปนี้ 

    3.1 ความเสมอภาคในการเขาถึงขอกําหนดตาง ๆ (Formal Equality of Access and 

Prevision) ซึ่งควรพิจารณาถึงอุปสรรคตาง ๆ ที่จะขัดขวางการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน เพศ 

การเปนผูมีความสามารถ หรือไรซึ่งความสามารถ เปนตน 

    3.2 ความเสมอภาคทางสภาวะ (Equality of Circumstance) เชนการถูกปฏิเสธโอกาส

บางอยาง เพราะดวยเหตุที่เกิดจากผลกระทบของสภาวะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากความยากจน 

ผูปกครอง หรือจากปจจัยทางชุมชน 

    3.3 ความยุติธรรมของการมีสวนรวม (Equity of Participation) หรือการปฏิบัติ 

(Treatment) เชน การดําเนินชีวิตประจําวันที่ปฏิบัติกับทุกคนดวยความเสมอภาค 

    3.4 ความยุติธรรมของผลที่ตามมา (Equity of Outcome) เชน การพิจารณาถึงการจัดสรร

ผลตอบแทนของโรงเรียนที่ขาดความเปนธรรม เปนตน 

4. การกําหนดตัวเทียบ (Benchmarking)  

เปนการกําหนดกระบวนการของการกําหนดมาตรฐานการวัด อันไดแก การระบุถึงวิธีการ

ปฏิบัติที่ดีที่สุด ข้ันตอนการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดของการวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงสัมฤทธิผล ตัวเทียบ 

(Benchmark) ไมใชเปนการกําหนดเปาประสงค (Target) แตเปนสวนหนึ่งของขอมูลสําคัญในการ

กําหนดเปาประสงค สวนคําวา เปาประสงค (Target) คือการกําหนดจุดมุงหมายสวนบุคคลในการ

กระทํากิจกรรมบางอยาง สวนคําวา ตัวชี้วัด (Indicator) โดยปกติจะมีลักษณะเปนกลาง หรือมีสภาพ

วางเปลา จนเมื่อเรามีขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่เราจะวัดเมื่อใด ตัวชี้วัดก็จะชี้ใหเห็นแนวโนมของการปฏิบัติ

หรือการดําเนินงานตอไป ดังตัวอยางของการกําหนดขอบงชี้เกี่ยวกับจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ ในโรงเรียน ของครูประจําชั้นเกรด 6 ตามภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 ตัวอยางการกําหนด ตัวเทียบ ตวัชี้วัด และเปาหมาย 

ที่มา :  MacBeath; & McGlynn. (2002). Self-Evaluation What’s in it for schools?. P. 91. 

 

 ขอควรพิจารณาประการหนึ่งในการกําหนดตัวเทียบนั้น เรามักจะนึกถึงแตขอบงชี้ในเชิง

ปริมาณ แตส่ิงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เชน จิตใจทางสังคม(Ethos) การสื่อสาร หรือการมีปฏิสัมพันธตางๆ 

ที่แมวาอาจจะแสดงใหเห็นไดดวยตัวเลขถึงการเปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับคุณภาพสูง/ต่ํา หรือ ดี/เลว 

แตการกําหนดตัวเทียบนั้น เราสามารถนําเสนอควบคูกันไปไดทั้งวิธีการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 5. การเตรียมการเพื่อการตรวจสอบ (Preparing for Inspection)  

 ระบบการประเมินตนเองที่สมบูรณแบบ คือการที่ทุกคนในโรงเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

การมีความรูสึกวาโรงเรียนไมมีส่ิงใดตองซอนเรนหรืออวดอาง และพรอมที่จะรับการประเมินจากผู

ประเมินภายนอกไดในทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนควรมีการเตรียมการตาง ๆ เพื่อรับการตรวจสอบ ดังนี้คือ  

     5.1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน 

     5.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร 

     5.3 หลักสูตรและตารางการปฏิบัติงาน 

     5.4 ความมุงหมายและแนวนโยบายของโรงเรียน 

     5.5 คูมือโรงเรียน 

     5.6 แผนปฏิบัติการของโรงเรียน   รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับความกาวหนาที่เกิดขึ้นจาก

แผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินงานผานไปแลว 

ตัวช้ีวัดในสภาพเปนกลาง (Empty Indicator) 

การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน 

ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น(Filled Indicator) 

จํานวนนักเรียนเฉลี่ยที่เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 

การเปรียบเทียบขอมูล(Comparative Data) 

จํานวนนักเรียนเกรด 6 ในหองของเรา  

เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 83% โดยคาเฉลี่ย

รวมของโรงเรียนพบวามี 85% 

ตัวเทียบ (Benchmark) 

นักเรียนเกรด 6 อีกสองหอง พบวามีคาเฉล่ีย

91% ซึ่งคาเฉลี่ย 91% นี้ จะใชเปนตัวเทียบ 

ในการพิจารณาจํานวนนักเรียนที่รวม 

กิจกรรมสําหรับหองของเรา 

เปาหมาย(Target) 

 87% คือเปาหมายในเดือนนี้ และเพิ่มขึ้นเปน 93% เมื่อถึงส้ินป 
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     5.7 รายงานการวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายของ

โรงเรียนในการพัฒนานักเรียน 

     และเมื่อโรงเรียนทราบผลการประเมินแลวก็ควรมีการรายงานผลใหผูปกครองหรือผูมีสวน

เกี่ยวของตาง ๆ ไดรับทราบผลการประเมินทันที และมีการวางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

     สถาบันเพิ่มผลิตแหงชาติ ไดนําเกณฑการประเมินที่เรียกวา Malcolm Baldrige Criteria 

มาปรับใชเพื่อการประเมินองคการดวยตนเอง ซึ่งมีข้ันตอนทางปฏิบัติของการประเมินตนเอง 9 ข้ันตอน 

คือ (ศุภชัย  เมืองรักษ. 2544 : 71-73) 

ข้ันตอนที่ 1 การทําความเขาใจแนวคิดของเกณฑการประเมินตนเอง ทั้ง 18 ขอ ของ Malcolm 

Baldrige Criteria และการสรางความตระหนักในความสําคัญของผูบริหารองคการตอการประเมิน

ตนเอง ในขั้นตอนนี้เปนการอธิบาย ประวัติความเปนมา แนวคิดหลัก เกณฑการประเมินทั้ง 18 

ประเด็นคําถาม และความสัมพันธของแตละประเด็น องคประกอบหลักที่ตองการวัดในแตละคําถาม 

รวมทั้งหลักการอานคูมือ ความหมายของศัพท แนวการตอบคําถามและเกณฑของการใหคะแนน 

พรอมทั้งอธิบายกระบวนการประเมินในทุกขั้นตอน  

เกณฑการประเมินตนเองทั้ง 18 ขอ ของ Malcolm Baldrige Criteria มีดังนี้ 

หมวดที่ 1 

  1) ความเปนผูนําองคการ 

  2) ความรับผิดชอบขององคการและความสัมพันธกับชุมชน 

หมวดที่ 2 

  3) การพัฒนากลยุทธ  

  4) การกระจายกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

หมวดที่ 3 

  5) ความรูเกี่ยวกับลูกคาและการตลาด 

  6) ความพึงพอใจและความสัมพันธกับลูกคา 

หมวดที่ 4 

  7) การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ 

  8) ระบบการจัดการสารสนเทศ 

หมวดที่ 5 

  9) ระบบการทํางาน 

10) การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

11) ความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของพนักงาน 
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หมวดที่ 6 

12) กระบวนการดานการผลิตและการบริการ 

13) กระบวนการดานการพัฒนาธุรกิจ 

14) กระบวนการดานการสนับสนุน 

หมวดที่ 7 

15) ผลงานดานการมุงเนนที่ลูกคา 

16) ผลงานดานการเงินและการตลาด 

17) ผลงานดานทรัพยากรบุคคล 

18) ผลงานดานความสําเร็จขององคการ 

ข้ันตอนที่ 2 การอบรมการเปน ผูชวยเหลือ(Facilitator) ใหกับตัวแทนที่ควรมาจากผูบริหาร

ระดับสูงขององคการ (อยางนอย 1-2 คน) ตอองคการ ข้ันตอนนี้เปนการฝกทดลองการเปนผูดําเนนิการ

ประชุมในฐานะผูชวยเหลือ โดยใชวิธีการแบงกลุม ๆ ละ 6-8 คน เสมือนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร

ขององคการที่จัดประชุมเพื่อประเมินสถานะของตน แตละกลุมจะไดรับขอมูลเปนกรณีศึกษารูปแบบ

การบริหารองคการในแตละหมวด (7 ประการ) หลังจากศึกษาขอมูลแลว ผูสนับสนุนจะทําหนาที่ถาม

นํา ทําความเขาใจในเกณฑการประเมิน เกณฑการใหคะแนน กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น 

สมาชิกในกลุมรวมกันวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในแตละประเด็น นําเสนอขึ้นไวบนกระดานใหทุกคน

ไดรับทราบ หลังจากนั้นเปนการพิจารณาผลจากการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการให

คะแนนเพื่อสรุปผลคะแนนจากผูเขาประชุมแตละคน ในกรณีที่มีความเห็นแตกตางกัน ควรมีการเสนอ

แนวความคิดใหเกิดความเขาใจพองกันเสียกอน หากยังตกลงไมไดใหใชคะแนนเสียงสวนมากเปน

เกณฑ ส่ิงที่สําคัญในขั้นตอนนี้คือบทบาทการเปนผูชวยเหลือที่จะตองสามารถอธิบายสาระสําคัญของ

แตละประเด็น เกณฑการใหคะแนน การตั้งคําถามนําเพื่อจุดประเด็นและตองเปนผูกระตุนใหเกิดการ

ระดมสมองอยางกวางขวางเทาเทียมกัน อีกทั้งตองคอยประนีประนอมในกรณีความเห็นขัดแยงกันในที่

ประชุม ดวยการย้ําใหเห็นถึงเจตนาและประโยชนที่จะไดรับจากการระดมสมองจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

เพื่อการปรับปรุงองคการที่ถูกตองเหมาะสมในอนาคต  

 ข้ันตอนที่ 3 การประเมินระดับคะแนนในแตละประเด็นขององคการ เปนการเขาสูกิจกรรมหลัก

ของงานโดยคณะกรรมการบริหารตัวจริงในองคการ (จํานวน 5-10คน) ซึ่งมีผูชวยเหลือที่ผานการอบรม

รวมกันทําความเขาใจหลักเกณฑตาง ๆ ของการประเมิน ทั้งเกณฑการพิจารณาใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน ข้ันตอนนี้เปนการประชุมภายในของแตละองคการ ซึ่งจะมีคําถามทั้ง 18 

ขอ เปนเครื่องมือในการประเมินโดยสามารถใชเวลาในการประชุมในแตละขอตามความเหมาะสม และ

ความพรอมในการใหเวลาของคณะกรรมการบริหาร 
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 ข้ันตอนที่ 4 การสงผลคะแนนใหกับสถาบันเพื่อเปรียบเทียบกับระดับคะแนนกับองคการอื่น 

โดยสถาบันจะทําการรวบรวมคะแนนไปเปรียบเทียบกับองคการอื่น ๆ แลวสงผลกลับไปใหแตละ

องคการ เพื่อใหเห็นผลการดําเนินงานในระดับที่สูงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยในแตละประเด็นคําถามเมื่อ

เทียบกับทุกองคการ ขอมูลที่ไดในขั้นนี้เปนขอมูลที่องคการสามารถใชเปนแนวทางการทําแผนการ

ปรับปรุงไดดวยตนเองหรืออาจใชการอบรม การปรึกษาแนะนําจากภายนอก หรือใชวิธีการเรียนรูจาก

องคการอื่นที่ปฏิบัติไดดีกวา 

 ข้ันตอนที่ 5 การเรียนรูกระบวนการปฏิบัติที่เปนเลิศจากองคการอื่น โดยใชวิธีการเยี่ยมชมนอก

สถานที่(Site Visit) ในการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เปนการทําความเขาใจกันในเรื่อง

จรรยาบรรณ กติกา รวมถึงการตรวจสอบองคการที่มีระดับคะแนนสูงวาเปนจริงนาเชื่อถือตามที่

ประเมินมาหรือไมอยางไร  

 ข้ันตอนที่ 6 การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกตใชในการปรับปรุงองคการ ขั้นตอนนี้เปนการ

ดําเนินงานภายในของแตละองคการ โดยสถาบันจะชวยในการประสานงานและติดตามกระตุนใหเห็น

ความสําคัญของการนําสิ่งที่ไดไปสูการปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงตอไป 

 ข้ันตอนที่ 7 การทําแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผน เปนขั้นตอนการดําเนินงานภายในของ

แตละองคการในการจัดทําแผนการปรับปรุง โดยสถาบันทําหนาที่ประสานงานและรวบรวมแผนการ

ปรับปรุงเปนฐานขอมูลกรณีศึกษาเพื่อการเผยแพร 

 ข้ันตอนที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติ เปนขั้นตอนภายในของแตละองคการที่เต็มใจเขา

รวมกับสถาบัน ในการประเมินผลที่ไดรับเพื่อเปนฐานขอมูลและกรณีศึกษาเพื่อการเผยแพรใหเกิดการ

ยกระดับการบริหารจัดการองคการของประเทศตอไป 

 ข้ันตอนที่ 9 กลับไปเร่ิมข้ันตอนที่ 3 เปนการเริ่มการประเมินตนเองในรอบปถัดไปเพราะการ

ประเมินตนเองเปนกระบวนการที่ตองมีการทําอยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา 

 แนวทางการประเมินตนเอง สามารถแสดงสรุปใหเห็นเปนลําดับข้ัน ดังภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 14 ข้ันตอนการประเมินตนเองตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต ิ

ที่มา : ศุภชัย เมืองรักษ. (2544, กรกฎาคม-สิงหาคม). การประเมิน(องคการ)ดวยตนเอง. เพื่อการเพิ่ม 

             ผลผลิต. 6(33) : 72. 

 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2538 : 108) ไดเสนอแนวทางในการประเมินตนเองของโรงเรียน สรุป

สาระสําคัญ ไดดังนี้ 

 1) สถานศึกษาตองมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ประเมิน และดําเนินการฝกอบรมพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการ และกระบวนการประเมิน 

 2) สถานศึกษาควรมีการวางแผนการประเมินใหเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสถานศึกษา โดย

กําหนดขอบขาย ส่ิงที่มุงประเมิน แหลงขอมูลและชนิดของขอมูล ข้ันตอนและชวงเวลาในการประเมิน 

 3) ควรจัดทําคูมือการประเมินโรงเรียน ซึ่งอาจประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค หลักการ 

ข้ันตอนและวิธีการประเมิน ตารางการดําเนินงาน เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนไดใชเปนคูมือดําเนินการ

ประเมินงานที่รับผิดชอบ 

 4) กระบวนการในการประเมินตนเองประกอบดวยงานที่สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ 

ผูบริหารสนใจและมีความ

มุงมั่นที่จะเขารวมใน

โครงการการประเมิน

การทําความเขาใจแนวคิด

ของเกณฑการประเมิน 

ตนเองทั้ง 7 ประการ 

การอบรมการเปน

Facilitator 

การประเมินระดับคะแนน

จากคําถาม 18 ขอ 

การสงผลคะแนนใหกับ

สถาบัน 

การเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี

จากองคการอื่น 

การนําแนวปฏิบัติที่ดีมา

ประยุกตในการปรับปรุง

องคการ 

การทําแผนปฏิบัติการ 

Action Plan 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติ 

การจัดทําฐานขอมูลเพื่อ

การเผยแพร 



 94 

 ข้ันที ่1 การวางแผนการประเมิน ไดแก การกําหนดเหตุผล วัตถุประสงคของการประเมิน ขอบขาย/ส่ิง

ที่มุงประเมิน กําหนดแหลงขอมูล/ขอมูลที่ตองการ กําหนดเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 ข้ันที่ 2 การดําเนินการประเมิน ไดแก การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการแปลผลและจัดทํารายงาน 

 ข้ันที่ 3 การนําผลการประเมินไปใช ไดแก การเผยแพร การเสนอผลการประเมินตอผูบริหาร

และผูเกี่ยวของ และการใชผลการประเมินในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของโรงเรียน 

 จากแนวทางในการประเมินตนเอง ทั้งแนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษา และ

ในทางธุรกิจ พอสรุปใหเห็นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เปนลําดับข้ันไดดังนี้ 

 1) ควรเริ่มตนดวยการปรับแนวคิด เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินตนเองของ

ผูบริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2) พัฒนาฐานความรูในดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินตนเอง 

ที่ควรดําเนินการใหครอบคลุมในทุกหนวยงานหรือแผนกของสถานศึกษา 

 3) รวมกําหนดขอบขายงานการประเมินของตนเองในแตละระดับ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการ

ประเมินรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับกับส่ิงที่มุงประเมินของสถานศึกษา 

 4) จัดทําแผนการประเมินตนเองในแตละระดับของสถานศึกษาตั้งแตระดับของผูบริหารจนถึง

ระดับผูปฏิบัติ ซึ่งในแผนการประเมินควรประกอบไปดวย ตัวเทียบ(Benchmark) เปาประสงค(Target) 

ตัวชี้วัด(Indicator) รวมทั้ง กิจกรรมหรือโครงการ ที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ตามขอบขายของ

ส่ิงที่มุงประเมินตามที่กําหนดไวในขั้นที่ 3 

 5) ดําเนินการประเมินตามแผนการประเมินตนเองที่กําหนดไว พรอมกับรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลการดําเนินงานการประเมินดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 

 6) พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนที่ 5 ถาขอสารสนเทศเปนไปตามเปาหมายก็

วางแผนเพื่อการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถาไมเปนไปตามเปาหมายก็

วางแผนเพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป 

 7) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ที่สะทอนใหเห็นถึงผลการประเมินที่เกิดขึ้น และการนําผลการ

ประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน และเปนรายงานที่พรอมจะรับการตรวจสอบจากภายนอกได

ตลอดเวลา 

 8) วางแผนการประเมินในรอบการประเมินตอไปตามที่สถานศึกษากําหนดอยางตอเนื่อง จน

เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา 

 จากแนวทางในการประเมินตนเองที่ผูวิจัยสรุปไดเปนขั้นตอนทั้ง 8 นั้น สามารถนําเสนอเพื่อ

สรุปใหเห็นถึงความตอเนื่องในการดําเนินงานดังภาพประกอบ 15 
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       ข้ันที ่8 

           ข้ันที ่7 

 

ภาพประกอบ 15 แนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปรับแนวคิดและสรางความ

ตระหนักในการประเมินตนเอง 

พัฒนาฐานความรูดานการ

ประเมินตนเอง 

รวมกําหนดขอบขายงานการ

ประเมิน 

จัดทําแผน 

การประเมินตนเอง 

ดําเนินงานตามแผน 

การประเมิน 

ขอสารสนเทศที่ไดจากการ

ประเมิน 

เปนไปตามเปาหมาย ไมเปนไปตามเปาหมาย 

วางแผนรักษามาตรฐาน

หรือพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วางแผนเพื่อปรับปรุงให

เปนไปตามเปาหมาย 

ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติตามแผน 

จัดทํารายงาน 

การประเมินตนเอง ดําเนินการประเมินในรอบตอไป 
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    4.3 การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 
 
 1. ความหมายของการเสริมพลังอํานาจและการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 
 กัทเทียรซ (Gutierrez. 1998 : 4) กลาววา การเสริมพลังคือกระบวนการเพิ่มพลังสวนตัว พลัง

ความสัมพันธระหวางบุคคล หรือพลังทางการเมือง เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถปฏิบัติการอยางใด

อยางหนึ่งในการแกไขปญหาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมในชีวิตของตนเอง สวน เทวี พรหมมินตะ 

(2544 : 26) ไดสรุปถึงความหมายของการเสริมพลังอํานาจวา หมายถึงการตั้งเปาหมาย กําหนดกล

ยุทธ และวางแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อจะทําใหผูปฏิบัติงานในองคกรเกิดความรับผิดชอบในงาน กระตุน

ใหทํางานโดยผองถายอํานาจการตัดสินใจไปจากสวนกลาง รวมไปถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ 

ทัศนคติ และความสามารถในแตละบุคคลกับกลุมหรือทีมงาน ใหเขากันไดกับสภาพแวดลอมองคการ 

โดยการใหอํานาจและโอกาสกับแตละบุคคลไดแสดงศักยภาพใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องใน

ระดับที่องคกรตองการออกมา นอกจากนั้น (โสภา ออนโอภาส. 2540 : 15-23) ไดรวบรวมความหมาย

ของการเสริมพลังอํานาจจากนักวิชาการไวหลายทาน ดังตอไปนี้ เอกินส (Akins) กลาววา การเสริม

พลังอํานาจเปนการชวยเหลือใหบุคคลมีความมั่นใจ หรือสามารถควบคุมโชคชะตาของตนเอง โดย

มุงเนนที่ความสามารถของบุคคลในการทําหนาที่ของตนดวยตัวเอง ดังนั้นการเสริมพลังจึงเปนทั้ง

กระบวนการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมและไดรับผลที่ไดจากการเขาไปรวมดวย ทอรร 

(Torre) สรุปวาการเสริมพลังเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคล กลุม ชุมชน มีพลังความเขมแข็งในการเขา

รวมหรือมีสวนรวมและมีอิทธิพลตอกิจกรรมหรือองคกรที่มีผลตอชีวิตของตนเอง ดังนั้นสิ่งที่จําเปนตอ

กระบวนการเสริมพลังคือ ความรู ทักษะ ในการเพิ่มพลังใหตน กลุม หรือชุมชน แรพพาพอรท 

(Rappaport) สรุปวาการเสริมพลังที่แทจริงคือการทําใหบุคคลสามารถคนพบ พัฒนา และใชประโยชน

จากพลังที่มีอยูในตนเอง สเตเพิลส(Staples) ใหคําจํากัดความของคําวาการเสริมพลัง คือการไดรับ

พลัง การพัฒนาพลังใหมีเพิ่มข้ึน การอํานวยความสะดวกหรือการสนับสนุนใหมีพลัง มอนดอรสและวิล

สัน (Mondros;&Wilson) สรุปวา การเสริมพลังเปนการรวมเอาพื้นฐานทางดานจิตวิทยาและพฤติกรรม

เขาดวยกัน  โดยที่สามารถทําใหบุคคลตระหนักและเขาใจถึงความสามารถของตนเองและ

ความสามารถที่จะกระทํากิจกรรมอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงถึงพลังที่มีอยูในตัว  

 จากความหมายของการเสริมพลังอํานาจดังกลาว จึงพอสรุปไดวา การเสริมพลังอํานาจ เปน

กระบวนการทางสังคม ที่จะชวยเสริมสรางใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชนหรือองคกร มีความเขาใจ

ในตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีอํานาจและอิสระในการ

ตัดสินใจ ซึ่งศักยภาพดังกลาว จะกอใหบุคคลหรือกลุมบุคคลแสดงออกซึ่งทักษะของการมีสวนรวม 
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การตัดสินใจและแกไขปญหาไดดวยตนเอง สามารถควบคุมการดําเนินชีวิตไดดวยตนเองบนพื้นฐาน

อยางมีหลักการดวยความมั่นใจ  

 ดังนั้นการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ จึงหมายถึงการนําขอสารสนเทศที่ไดจาก รูปแบบ 

วิธีการ เทคนิค ของการประเมินตนเองที่มีการสะทอนความคิดจากผูมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหรือ

โครงการ มาใชในการสงเสริมและพัฒนาความมั่นใจในการตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่

ตนกําลังรับผิดชอบ อันจะกอใหเกิดคุณคาใหผูปฏิบัติในฐานะของผูประเมินสามารถชวยเหลือตนเอง

ในการพัฒนาปรับปรุงงานไดดวยพลังความสามารถและศักยภาพที่มีอยู 

 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 
 การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ(Empowerment Evaluation) ถือเปนนวัตกรรมทางการ

ประเมินในรูปแบบใหม ที่จะชวยใหผูเกี่ยวของกับโครงการสามารถคนพบและสงเสริมการตัดสินไดดวย

ตนเอง โดยใชวิทยวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เปนรูปแบบการประเมินที่ใหความสําคัญกับ

กระบวนการในการเสริมพลังอํานาจรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการเสริมพลังอํานาจ ซึ่งมีกรอบแนวคิดมา

จากทฤษฎีการเสริมพลังอํานาจ(Empowerment Theory) กระบวนการเสริมพลังอํานาจนับวาเปน

กระบวนการที่มีความเกี่ยวของเปนอยางยิ่งกับการประเมินตนเอง ดังที่ เฟทเทอรแมน (Fetterman. 

2003 : Online) ไดกลาวถึงการเสริมพลังอํานาจวา เปนกระบวนการที่จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของ

สามารถพัฒนาทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ โดย

ผูเกี่ยวของจะตองมีการประเมินตนเอง การสะทอนตนเอง โดยผูประเมินภายนอกจะอยูในฐานะของพี่

เลี้ยงที่คอยอํานวยความสะดวกตามสภาพของโปรแกรมการประเมินที่กําลังดําเนินอยู สวนผูที่ทํา

หนาที่เปนผูนําในการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจนี้จะตองอยูในฐานะของผูใหความรวมมือ คอยให

การสนับสนุน เรียนรูวัฒนธรรม และรวมกันทํางานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไมใชในฐานะของผูที่คอย

ตัดสิน การเสริมพลังอํานาจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีการประเมิน

ตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง กับกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความรับผิดชอบจนถือเปนสวนหนึ่งของ

กิจวัตรประจําวันที่ควรปฎิบัติ ดังนั้น การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจจึงตองอยูในทุก ๆ องคประกอบ

ของแผนงาน และการบริหารจัดการโครงการตาง ๆ  

 คินเชโล (Kincheloe. 1991 : 7-9) ไดกลาวถึงฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมพลังอํานาจให

เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยเฉพาะครูผูสอนใหสามารถเปนบุคคลที่สามารถเสริมพลังอํานาจใหกับตัวเองได

วา อุปสรรคสําคัญของการเสริมพลังอํานาจคือ การที่คนเรามีนโนทัศนในการทํางานตามแบบในยุค

สมัยใหม(Modern Period) ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากมโนคติทางความเชื่อดังนี้คือ 
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 1) สังคมตามแบบทฤษฎีของดารวิน (Social Darwinism) ที่เชื่อวาผูที่แข็งแรงที่สุดคือผูที่ควร

จะไดรับรางวัล และสิทธิพิเศษ แนวคิดดังกลาวไดสงผลมาสู รูปแบบของความรู เจตคติ และทักษะตาง 

ๆ ที่ตองมีขอกําหนดของความสําเร็จ หรือที่เรียกวาเปนวัฒนธรรมแหงความเลอเลิศ (Cultural Capital) 

ซึ่งถือเปนการปฏิบัติที่ขาดความเปนประชาธิปไตย และไมมีมุมมองแหงความเปนมนุษยในตัวคน 

 2) ธรรมชาติคือศัตรู (Nature as Enemy) ธรรมชาติถูกมนุษยมองเปนเพียงวัตถุที่ตองถูก

นํามาใช และตองมีการควบคุม ทั้งที่ในความเปนจริงแลวมนุษยชาติเองก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติที่

ตองดําเนินไปภายใตกฏแหงธรรมชาติเชนเดียวกันกับสรรพสิ่งทั้งมวล  

 3) วิทยาศาสตรคือผูจัดหาขอเท็จจริง (Science as Fact Provider) การที่ผลงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตรไดเสนอผลของการวิจัยที่ทําใหมนุษยรูสึกวาไมสามารถปฏิเสธได ถือเปนการแสดงใหเห็น

ถึงความเปนอัตวิสัย(Subjective) ในความเปนวิทยาศาสตร ทั้งที่วิทยาศาสตรเองไดกลาวอางถึงการ

ทดลองของเขาวาเปนการปฏิบัติงานภายใตความเปนภววิสัย(Objective) แตจากขอเสนอของดิวอี้ 

(Dewey) ไดกลาววา การทํางานที่ดีตองพิจารณาจากกรอบแนวคิดเชิงจริยธรรม ซึ่งแนวคิดในการ

ทํางานตามแนวทางแบบวิทยาศาสตรไมสามารถเปนไปได   เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของดิวอี้ 

 4) ประสิทธิภาพคือผลผลิตที่มีมากที่สุด (Efficiency as Maximum Productivity) ดวยความ

เชื่อที่วา ผลิตผลของมนุษยและจากเครื่องจักรนั้นสามารถวัดไดดวยวิธีทางปริมาณเทานั้น แตเมื่อ

พิจารณาถึงบริบททางสังคมที่ซึ่งมนุษยและธรรมชาติดํารงอยูนั้น สามารถมีมุมมองอยางหลากหลาย

ในการมองเห็นคุณคาของคําวาประสิทธิภาพ ดังนั้นวิธีในการประเมินจึงถูกพัฒนาขึ้นภายใตพื้นฐาน

ของคําวาประสิทธิภาพมากกวาการพิจารณาถึง ความชื่นชมในความพยายามของนักเรียนในการ

เรียนรูส่ิงตางๆ 

 5) อํานาจสูงสุดของระบบที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบของการวิเคราะหตนทุนกําไร (The 

Supremacy of Systems-Efficiency and Cost-Benefit Analysis Models) ดวยแนวคิดเกี่ยวกับ

ความมีประสิทธิภาพที่อาศัยการตัดสินจากปริมาณของผลผลิต ภายใตสภาพของการวิเคราะหตนทุน

กําไรในเชิงเศรษฐศาสตร ไดสงผลตอแนวคิดเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพทางการศึกษาเปนอยางมาก 

กลาวคือ คะแนนที่ไดจากการทดสอบไดถูกนํามาใชในการพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพทาง

การศึกษา จึงสงผลตอแนวคิดของครูที่มุงเนนการใชเทคนิคและวิธีการสอนที่มุงใหผูเรียนไดคะแนน

สูงสุดจากการทดสอบ แตในสภาพความเปนจริงของการจัดการศึกษานั้น ยังมีคําถามเกี่ยวกับผลลัพธ

บางอยางที่ไมสามารถวัดออกมาเปนคะแนนได เชน การไดเห็นคุณคาในตนเอง หรือความสุขของ

นักเรียนที่ไดรับจากการเลาเรียน ซึ่งความรูสึกของนักเรียนเหลานี้ไมเคยอยูใน   สาระบบของการ

วิเคราะหความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ดังนั้น การเชื่อมตอการเรียนรูของนักเรียนใหไดเห็นถึง

คุณคาแหงความเปนมนุษย การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการสรางความรูสึกปลอดภัยให
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เกิดขึ้นในตัวผูเรียน จึงถือเปนความตระหนักที่อยูในใจของครูทุกคนและถือเปนการแสดงถึงศักดิ์ศรีใน

ความเปนวิชาชีพ 

 6) เปาหมายของการทํางาน คือความสุขของการไดทํางานภายใตระยะเวลาอันสั้นที่สุด (The 

Purpose of Work as the Promotion of at Least Short-Term Personal Welfare) ความคิดดังกลาว

ถือเปนขาดวิสัยทัศนในการทํางานเปนอยางยิ่ง การไมมองถึงผลอันเกิดขึ้นจากการไดทํางานในระยะ

ยาวยังถือเปนการพยายามสรางความแปลกแยกใหกับความเปนจริงของการดําเนินชีวิตที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน ดังจะเห็นไดจากการวิจัยทางการศึกษาที่มักจะหวังผลในการพัฒนาทักษะผูเรียนที่เกิดขึ้น

ภายใตสภาพแวดลอมและระยะเวลาอันจํากัด การกําหนดดังกลาวจึงไมไดอยูภายใตบริบทของการ

เรียนรูตามสภาพของการดําเนินชีวิตจริงในชุมชน การดําเนินงานของครูในโรงเรียนจึงขาดการเชื่อมโยง

กับวิถีชีวิตของชุมชน และนับวันก็จะถูกแบงแยกใหออกหางจากกันไปเรื่อย ๆ 

 7) ความคาดหวังในความสุขของมนุษยจากการไดบริโภค(The Contingency of Human 

Happiness on the Acquisition of Better Consumer Items) ดวยความกาวหนาทางอุตสาหกรรมซึ่ง

เปนผลมาจากความพยายามในการรวมศูนยอํานาจ ถือเปนการพยายามของประเทศมหาอํานาจใน

การบริหารจัดการในระดับโลก ที่พยายามจะสรางผลผลิตใหไดมากที่สุดภายใตการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรม และการศึกษาก็ถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อสนองตอแนวคิดดังกลาว 

ทั้งการผลิตคนเพื่อปอนใหกับระบบของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตนโยบายของการพัฒนาประเทศให

ทันสมัย โรงเรียนจึงกลายเปนสถานที่สําหรับผลิตคนใหกลายเปนคนทันสมัย ไมวาจะเปนการสราง

นิสัยของการทํางานที่ตองมีการกําหนดเวลาการทํางานที่ตายตัวเหมือนกับเครื่องจักร การเปนผูเชื่อฟง

ในคําสั่งตาง ๆ การเปนคนชางจับจาย หรือการทําตัวตามสมัยนิยม ดังนั้นแลวจึงเปนสิ่งสําคัญที่

โรงเรียนควรใครครวญใหมถึงการจัดการศึกษาที่จะทําใหมนุษยไดเกิดความสุขจากการไดมองเห็น

คุณคาในตนเอง มากกวาความสุขที่เกิดขึ้นจากการไดเปนผูบริโภคสิ่งตาง ๆ  

จากแนวคิดของคินเชโล เกี่ยวกับอุปสรรคของในการเสริมพลังอํานาจตัวเองของครู ไดสะทอน

ใหเห็นถึงความสําคัญของการปรับเปล่ียนมโนทัศนเดิมที่ไดครอบงําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามฐาน

คิดที่ตนมีอยู โดยเฉพาะแนวคิดแบบความทันสมัยที่คินเชโล มองวามีขอจํากัดมากมายและขัดแยงกับ

การดําเนินชีวิตของสรรพสิ่งบนโลก ถือเปนอุปสรรคที่ทําใหครูมองไมเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา

ตนเอง หรือมีความเชื่อวาเราสามารถชี้นําหรือตัดสินใจไดดวยตัวเอง ทั้งนี้เพราะครูผูสอนถูกทําใหเชื่อ

ในสิ่งที่เปนสําเร็จรูป เชื่อในความเปนมาตรฐานจากนักวิชาการ รวมทั้งความสุขสบายที่เกิดขึ้นจากการ

เปนผูคอยบริโภคจึงทําใหครูมองขามความสําคัญในการพัฒนาตนเอง  

 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ การตัดสินใจไดดวยตนเอง(Self-

determination) ถือเปนความสามารถสวนบุคคลในการดําเนินชีวิตปกติ และถือเปนรูปแบบพื้นฐาน
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ทางทฤษฎีการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ ซึ่งความสามารถในการตัดสินใจไดดวยตนเองนั้นจะ

เกิดขึ้นไดตองอาศัยความสามารถตาง ๆ หลายประการ คือ (Fetterman. 2003 : Online) 

 1) ความสามารถในการระบุส่ิงที่จําเปนได 

 2) การแสดงถึงเปาหมาย ความคาดหวัง และแผนปฏิบัติการที่จะบรรลุถึงเปาหมายได 

 3) การระบุถึงแหลงขอมูลหรือความรูที่เปนประโยชนได 

 4) สามารถตัดสินใจเลือกอยางมีเหตุผล จากทางเลือกที่อยูอยางหลากหลาย 

 5) กําหนดขั้นตอนที่เหมาะสมในการที่จะบรรลุสูวัตถุประสงคได 

 6) ประเมินผลที่เกิดขึ้นไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 7) ไมลดละในการที่จะดําเนินตามวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง 

ซึ่งความสามารถตางๆ เหลานี้จะตองเกิดขึ้นในตัวของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยตองเปนการ

แสดงออกที่เกิดจากแรงจูงใจของตัวเองอยางเปนจริง ซื่อสัตยและปราศจากการบังคับจากภายนอกใด ๆ  

 สํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานัก

มาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2545 : 42-43) ไดเสนอแนวคิดของการประเมินแบบเสริม

พลังอํานาจ ไวดังนี้ 

 1) การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจใชวิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถึงแมจะเปน

วิธีการที่สามารถประยุกตใชพัฒนาบุคคล องคกร ชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรม แตจุดมุงหมายหลักยัง

สามารถพัฒนาโครงการตาง ๆ ดวย 

 2) การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ มีพื้นฐานของกระบวนการกลุมแบบประชาธิปไตย เนน

การทํากิจกรรมกลุมแบบรวมมือ (Collaborative Group Activity) ไมใชการทํากิจกรรมรายบุคคล นัก

ประเมินไมสามารถสรางพลังอํานาจใหใครได บุคคลตองสรางพลังอํานาจดวยตนเอง นักประเมินมี

หนาที่ชวยเหลือและแนะนํา 

 3) การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ จะตองมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ความรูสึก

จากความเปนจริง และความซื่อสัตยของทุกฝาย 

 4) กระบวนการเสริมพลังอํานาจ จะตองมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ความรูสึกจาก

ความเปนจริง และความซื่อสัตยของทุกฝาย 

 5) บทบาทของนักประเมิน หรือผูเชี่ยวชาญจะเปนผูใหความรวมมือ ผูอํานวยความสะดวก 

มิใชเปนผูเชี่ยวชาญหรือนักแนะแนว ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน ในรูปแบบการประเมินนี้

ผูเชี่ยวชาญจะเรียนรูเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ทั้งวัฒนธรรม ทัศนะของการมองโลก และความยากลําบาก

ของชีวิต 
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 6) การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ ถือเปนการประเมินคุณคาของโครงการที่จะไมส้ินสุด

เหมือนการประเมินทั่วไป แตจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาปรับปรุง โครงการ คุณคา

ของการประเมินจะเสริมสรางศักยภาพของสมาชิก ของประชาชน ในการที่จะทําใหชุมชนเขมแข็ง

พอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทตาง ๆ ในสังคมซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา 

 7) มโนทัศนการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ สังเคราะหจากแนวคิดการรวมมือ การมีสวน

รวมและการเสริมพลังอํานาจ ผสมผสานดวยการทํางานรวมกัน 

 8) การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจมีรากฐานของจิตวิทยาชุมชน หลักมนุษยวิทยา และการ

วิจัยปฏิบัติการ 
 
 3. แนวทางในการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 
 เฟทเทอรแมน  ไดเสนอแนวทางในการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ (Step of Empowerment 

Evaluation) ที่ประกอบไปดวยขั้นตอนที่เกี่ยวพันกันหลายขั้นตอน เพื่อจะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของ

สามารถประเมินโครงการของเขาไดดวยตนเอง โดยประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้ คือ (Fetterman. 

2003 : Online) 

 1. การกําหนดระดับคุณคาของกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ(Taking Stock) ผูมีสวนเกี่ยวของ

จะถูกขอรองใหมีการกําหนดคุณคาโครงการ จากกิจกรรมตาง ๆ ที่มีอยูในโครงการ โดยใหคาคะแนน

ตั้งแต 1 ถึง 10 ในแตละกิจกรรม จากนั้นจะมีการจัดอันดับ 10 อันดับแรกของโครงการที่ทุกคนรวมกัน

เลือกวาเปนโครงการที่มีคุณคามากที่สุด การจัดลําดับนี้อาจไมใชการตัดสินที่เปนจริงนัก เพราะในการ

จัดลําดับนั้นผูมีสวนเกี่ยวของอาจไมไดใชหลักฐานหรือเอกสารตาง ๆ ที่จะมายืนยันหรือสนับสนุนใน

คุณคาของกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางแทจริง แตการจัดลําดับนี้ถือเปนการสรางใหเห็นภาพปกติ

(Baseline)ของโครงการที่กําลังดําเนินอยู และยังเปนจุดเริ่มตนที่จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความฉับ

ไวในการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะมาสนับสนุนการประเมินของเขา 

 2. การกําหนดเปาหมาย (Setting Goal) หลังจากมีการกําหนดคุณคาของกิจกรรมในโครงการ

โดยมีการยืนยันกันดวยเอกสารที่คอยสนับสนุนแลว ผูมีสวนเกี่ยวของจะตองมีการพูดคุยและระดมพลงั

สมองกันถึงระดับของคุณคาของโปรแกรมในอนาคตวาควรเปนอยางไร เราควรกําหนดเปาหมาย

อะไรบางเพื่อประกันถึงระดับคุณภาพที่คาดหวังในอนาคต ในการกําหนดเปาหมายควรเปนการ

แสดงออกของมุมมองที่เปนเหตุเปนผลที่มาทั้งจากผูใหคําปรึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 

นอกจากนั้นเปาหมายที่กําหนดขึ้นนั้นตองอยูบนฐานของความเปนจริง  ที่มีการพิจารณาถึง

องคประกอบตาง ๆ เชน เงื่อนไข แรงจูงใจ แหลงขอมูล และการขับเคลื่อนของโครงการ เปนตน 
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 3. การพัฒนายุทธวิธี (Developing Strategies) ผูมีสวนรวมของโครงการถือเปนผูที่ตอง

รับผิดชอบในการที่จะเลือกและพัฒนายุทธวิธีที่จะทําใหบรรลุสูวัตถุประสงคของโครงการ ทั้งนี้ควรใช

วิธีระดมพลังสมอง การทบทวนอยางมีวิจารณญาณ และการใชฉันทามติ ในการกําหนดยุทธวิธี 

เชนเดียวกับการใหคําปรึกษาระหวางผูสนับสนุนกับผูมีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนนี้จะตองใชยุทธวิธีที่

เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีการตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญของกระบวนการ

เสริมพลังอํานาจ โดยตองใหผูมีสวนเกี่ยวของรูสึกวาพวกเขาเปนผูที่รูดีที่สุดในงานที่พวกปฏิบัติ โดย

ผูสนับสนุนควรเปนผูอยูเบื้องหลังที่คอยสงเสริมสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

 4. การพัฒนาเอกสาร(Documenting Progress) ในขั้นตอนนี้ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ

จะตองมีการพัฒนาเอกสารเพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบถึงความกาวหนาที่จะไปใหถึง

เปาหมายที่กําหนดไว โดยตองพินิจพิเคราะหถึงรูปแบบของเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ตรงประเด็น 

สอดคลองกับเปาหมาย นาเชื่อถือ และมีประโยชนอยางแทจริงกับโครงการ  

องคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจนั้นตองเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดนั้น การสรางบรรยากาศถือเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนถึงประสบการณทั้งที่ลมเหลวและประสบผลสําเร็จอยาง

เปดเผยนับวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําชวยใหการใหขอมูลตาง ๆ ในเอกสาร

เปนไปตามสภาพจริงมากที่สุด นอกจากนั้น การเสริมสรางบรรยากาศแหงความซื่อสัตย การมี

วิจารณญาณในตัวเอง ความไววางใจซึ่งกันและกัน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ก็เปนสิ่งสําคัญใน

การเสริมพลังอํานาจ และนําไปสูการพึ่งพาตนเองได  

 
    4.4 เทคนิคการประเมินผลงานแบบ Balanced Scorecard 
 ปจจุบันองคกรสมัยใหมนิยมใชการบริหารจัดการโดยมุงเนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน

เปนหลัก นั่นคือ จะมีการกําหนดทิศทางขององคกร มีการกําหนดกลยุทธที่จะใช มีการกําหนด

วัตถุประสงคหรือและเปาหมาย มีระบบวัดผลงาน และมีการนําผลงานที่ไดมาใชในการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการบริหารจัดการดังกลาวขางตนที่เปนที่นิยมมากก็คือ วิธี Balanced 

Scorecard 

 คําวา “Balanced Scorecard” นั้นไดมีนักวิชาการกําหนดชื่อเรียกเปนภาษาไทยไวอยาง

หลากหลาย อาทิเชน “การประเมินผลเชิงดุลยภาพ” “การวัดผลแบบสมดุล” “ลิขิตสมดุล” “ลิขิตดัชนี” 

“ดุลดัชนี” “สมดุลกระดานคะแนน” “แผนคะแนนสมดุล” หรือ “การประเมินองคกรแบบ    สมดุล” 

เนื่องจากยังไมมีคําใดในภาษาไทยที่มีการใชกันอยางแพรหลาย สวนใหญแลวนิยมใชคําภาษาอังกฤษ
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ในการกลาวถึงมากกวาคําแปลภาษาไทย  ผูวิจัยจึงใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ“Balanced 

Scorecard” หรือ BSC ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
1. ความหมายของ Balanced Scorecard 

 นภดล รมโพธิ์ (2545: 61-62) กลาวถึง Balanced Scorecard วาเปนเครื่องมือในดานการบรหิาร

ที่ชวยใหองคกรสามารถบริหารกลยุทธโดยผานทางการวัดผลการปฏิบัติงาน สวน พสุ เดชะรินทร (2546: 

20) กลาวถึง Balanced Scorecard วาเปนเครื่องมือทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสู

การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะชวยทํา

ใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุงเนนในส่ิงที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ขององคกร(Alignment and Focused) สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล (2546: 15) กลาวถึง Balanced 

Scorecard เปนระบบการจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงานแบบสมดุลรูปแบบหนึ่ง มีรูปแบบและ

วิธีการที่ชวยใหการถายทอดทิศทางขององคกร กลยุทธและเปาหมายลงสูการปฏิบัติเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนเครื่องมือส่ือสารที่ดีในการสื่อสารทั้งกลยุทธและผลงานสูพนักงานทุกระดับใน

องคกร อันจะนําไปสูการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องตอไป 

 จึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา Balanced Scorecard เปนเครื่องมือดานการจัดการที่ชวย

แปลงกลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัติตามสายงาน ผูปฏิบัติในแตละระดับสายงานขององคกรถือเปน

ผูประเมินที่ตองมีการตรวจสอบตนเอง โดยผานเครื่องมือทางการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหไดขอ

สารสนเทศในการพัฒนาตนเอง และสงผลตอองคกรที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

 
 2. ลักษณะของ Balanced Scorecard  

สาระสําคัญของ Balanced Scorecard ที่จะไดนําเสนอตอไปนี้ สรุปจากนักวิชาการดังตอไปนี้ 

กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์ (2545) ณัฐพล ชวลิตชีวิน; และปราโมทย ศุภปญญา (2545) ดนัย เทียนพุฒ. 

(2545 ก และ ข) ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. (2545) นภดล รมโพธิ์. (2545) พสุ เดชะรินทร. (2546ข) สิทธิศักดิ์ 

พฤกษปติกุล. (2546) นีลส กอแรน; แจน รอย; และ แมคนัส เวทเทอร แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท 

และณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2546 ก และ ข) โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 Balanced Scorecard มีจุดเริ่มตนจากบุคคล 2 คน คือ Professor Robert Kaplan อาจารย

จากมหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ที่ปรึกษาทางดานการจัดการ โดยทั้งสองคนไดมี

การศึกษาถึงการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรตางๆ ในสหรัฐอเมริกาและพบวาองคกรสวน

ใหญนิยมใชแตตัวชี้วัดทางดานการเงินเปนหลัก ทั้งสองจึงไดเสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผล

องคกร โดยแทนที่ผูบริหารจะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดทางดานการเงิน (Financial Indicators) เปนหลัก 
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ทั้งสองเสนอวาองคกรควรจะพิจารณาตัวชี้วัดใน 4 มุมมอง (Perspectives) อันไดแก มุมมองทางดาน

การเงิน (Financial Perspectives) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspectives) มุมมองดาน

กระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา 

(Learning and Growth Perspectives) ซึ่งทั้งสองไดเผยแพรผลงานของตนเองครั้งแรกในวารสาร 

Harvard Business Review ในป ค.ศ. 1992 จากจุดนั้นเปนตนมา ทําใหแนวคิดทางดาน Balanced 

Scorecard เปนที่นิยมและใชกันอยางแพรหลายในองคกรตางๆ ทั่วโลก 

 เนื่องจากแนวคิดของ Balanced Scorecard เปนแนวคิดที่เร่ิมเปนที่รูจักและใชกันอยาง

แพรหลายตั้งแตตนทศวรรษที่ 1990 ทําใหหลักการและแนวคิดของ Balanced Scorecard มี

วิวัฒนาการและการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง โดยครั้งแรกที่ Kaplan และ Norton นําเสนอแนวคิดนี้ใน

วารสาร Harvard Business Review เปนการนําเสนอแนวคิดที่ชวยในการประเมินผลองคกร และ

นําเสนอขอมูลหรือรายงานใหผูบริหาร โดยอาศัยมุมมองอื่นมากกวาเพียงแคมุมมองทางดานการเงิน

เพียงมุมมองเดียว จนกระทั่งในป ค.ศ. 1996 ทั้งสองไดรวมกันเขียนหนังสือ Balanced Scorecard 

ข้ึนมาโดยมุงเนนการใช Balanced Scorecard เปนเครื่องมือในการสื่อสารกลยุทธ และทําใหเกดิความ

สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งบริษัท และจากการที่ไดมีผูนําแนวคิดดาน Balanced 

Scorecard ไปใชอยางแพรหลายทั้งในองคกรธุรกิจและหนวยงานของรัฐ ทําใหหลักการของแนวคิดนี้มี

การพัฒนาตอเนื่องจนในป ค.ศ. 2000 ทั้งสองไดรวมกันเขียนหนังสืออีกเลมหนึ่งที่ชื่อวา The Strategy-

Focused Organization โดยนําเสนอวา Balanced Scorecard ไมไดเปนเพียงระบบในการ

ประเมินผลองคกรเทานั้น แตไดกลายเปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปปฏิบัติและเครื่องมือในการ

บริหารที่ชวยทําใหองคกรมุงเนนและใหความสําคัญกับกลยุทธมากขึ้น และลาสุดอาจจะกลาวไดวา 

Balanced Scorecard ไดพัฒนาไปอีกข้ันจนปจจุบันหลายๆ องคกรเริ่มมีการปรับใช Balanced 

Scorecard เปนระบบในการบริหารและการจัดการขององคกร 

 ในปจจุบันการประเมินผลองคกรคงไมสามารถที่จะใชตัวชี้วัดทางดานการเงิน (Financial 

Indicators) ไดเพียงอยางเดียว ผูบริหารตองพิจารณามุมมองอื่นๆ มาประกอบดวย ซึ่งสิ่งนี้เองคือ

จุดเริ่มตนและที่มาของ Balanced Scorecard ที่ Kaplan และ Norton พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการประเมินผลองคกร ดังนั้นมุมมองที่ผูบริหารจะตองพิจารณาตามที่ Kaplan และ 

Norton เสนอจึงเปนการนําปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) 4 ดาน อันไดแก 

การเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนา ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยนําทางใน

การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ การสื่อสารความคาดหวังของผูบริหาร และการวัดความคืบหนา

ของแผนตาง ๆ วาไดดําเนินไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดรวมมือกันหรือไม ปจจัยความสําเร็จ 
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4 ดาน หรือเรียกวามุมมอง (Perspectives) 4 มุมมองของ Balanced Scorecard มีรายละเอียด

ดังนี้คือ 

 1. การเงิน(Financial Perspectives) : ความสําเร็จดานการเงินขององคกรภาครัฐจะแตกตาง

จากบริษัทเอกชนที่มุงแสวงหากําไรในระยะยาว โดยทั่วไปความสําเร็จดานการเงินขององคการรัฐจะวดั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสนองตอบตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนั้น จึงมุงเนน

ประสิทธิภาพของตนทุน เชน ความสามารถสงมอบงานที่มีมูลคาสูงสุดแกลูกคา 

 2. ลูกคา(Customer Perspectives) : ตัววัดผลดานนี้จะบงบอกความสามารถองคกรในเรื่อง

คุณภาพของสินคาและบริการ ประสิทธิผลของการสงมอบ และการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

สวนตัวขับดันของหนวยงานภาครัฐเนนความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาภาคเอกชน 

 3. กระบวนการภายใน(Internal Process Perspectives) : จะเนนผลลัพธของกระบวนการ

ภายในหลักที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาและความสําเร็จดานการเงิน ดังนั้นเพื่อให

บรรลุผลตามวัตถุประสงคดังกลาวตองมีการกําหนดกระบวนการทํางานหลักที่จะตองเรงปรับปรุง และ

ระบบติดตามผลเพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่ไดคาดหวังไว 

 4. การเรียนรูและพัฒนา(Learning and Growth Perspectives) : จะมองถึงความสามารถ

ของเจาหนาที่ คุณภาพของระบบสารสนเทศ และผลกระทบของการถวงดุลองคกร เชน ทักษะและ

ความกระตือรือรนของเจาหนาที่ การไดรับขอมูลที่ถูกตองและทันกาล เปนตน ในสภาพแวดลอมที่มี

การเปลี่ยนแปลงสูงและตองสนองตอบตอความคาดหวังของลูกคาอยูเสมอ เจาหนาที่ตองมีความ

คลองตัวในการปรับตัวเขากับลักษณะงานใหม ๆ ที่จะตองเขาไปรับผิดชอบภายใตโครงสรางองคกร

และเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งอาจตองมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะใหม ๆ 

 ทั้งนี้การกําหนดมุมมองนั้นไมไดมีกฎเกณฑที่ตายตัววาจะตองเปน 4 มุมมองขางตนเทานั้น 

เพียงแตวามุมมองทั้ง 4 นั้นมีความครอบคลุมหลักการพื้นฐานขององคกรธุรกิจ แตถาองคกรใดที่

ตองการเพิ่มหรือลดจํานวนมุมมองก็สามารถทําได เพียงแตจะตองคํานึงถึงกลยุทธและความสําคัญ

ขององคกร และภายใตแตละมุมมอง ยังประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 4 สวน ไดแก 

วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด (Measure หรือ Key Performance Indicators : KPI) เปาหมาย 

(Target) และความคิดริเร่ิมหรือส่ิงที่จะทํา (Initiatives) โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) วัตถุประสงค (Objective) ที่สําคัญของแตละมุมมอง โดยวัตถุประสงคในที่นี้หมายถึงสิ่งที่

องคกรตองการที่จะบรรลุหรืออยากที่จะไปใหถึง อาทิเชน 

 - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเงิน ไดแก การเพิ่มข้ึนของรายได การลดลงของ

ตนทุน หรือการเพิ่มข้ึนของรายไดดวยวิธีการอื่นๆ เปนตน 
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 - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานลูกคา ไดแก สวนแบงการตลาดที่เพิ่มข้ึน การรักษา

ลูกคาเดิมขององคกร การแสวงหาลูกคาใหม การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือ

ชื่อเสียงของกิจการที่ดี เปนตน 

 - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแก การดําเนินงานที่รวดเร็ว

ข้ึน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

 - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา ไดแก การเพิ่มทักษะ

พนักงาน  การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ  วัฒนธรรมองคกรที่ เปดโอกาสใหพนักงานแสดง

ความสามารถ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เปนตน 

 2) ตัวชี้วัด (Measure หรือ Key Performance Indicators: KPI) ซึ่งไดแกตัวชี้วัดของ

วัตถุประสงคในแตละดาน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการบอกวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคใน

แตละดานหรือไม ตัวอยางเชน  

 - ภายใตวัตถุประสงคในการเพิ่มข้ึนของรายไดของมุมมองดานการเงิน ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน 

ไดแก รายไดที่เพิ่มข้ึนเทียบกับปที่ผานมา เปนตน  

 - ภายใตวัตถุประสงคในการรักษาลูกคาเกาของมุมมองดานลูกคา ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแก 

จํานวนลูกคาทั้งหมด หรือจํานวนลูกคาที่หายไป (Defection Rate) เปนตน 

 - ภายใตวัตถุประสงคในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพของมุมมองดานกระบวนการภายใน 

ตัวชี้วัดที่นิยมใชกันไดแก จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือรอยละของสินคาที่ผานการตรวจ

คุณภาพ เปนตน 

 - ภายใตวัตถุประสงคการพัฒนาทักษะพนักงานของมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแก จํานวนชั่วโมงในการอบรมตอคนตอป หรือระดับความสามารถของพนักงาน

ที่เพิ่มข้ึน (Competencies Level) เปนตน 

 3) เปาหมาย (Target) ไดแก ตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวชี้วัดแตละประการ 

ตัวอยางเชน 

 - เปาหมายของการเพิ่มข้ึนของรายไดเทากับรอยละ 20 ตอป 

 - เปาหมายของจํานวนลูกคาเกาที่หายจะตองไมเกินรอยละ 5 ตอป 

 - เปาหมายของจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตองไมเกินรอยละ 5 ตอป  

 - เปาหมายของจํานวนชั่วโมงในการอบรมเทากับ 10 วันตอคนตอป 

 4) ความคิดริเร่ิมหรือส่ิงที่จะทํา (Initiatives) เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยในขั้นนี้ยัง

ไมใชแผนปฏิบัติการที่จะทํา เปนเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบื้องตนที่ตองทําเพื่อบรรลุ
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เปาหมายที่ตองการ ซึ่งความคิดริเร่ิมหรือส่ิงที่จะทํานี้ควรจะเปนสิ่งใหมหรือส่ิงที่ไมเคยทํามากอน ซึง่ถา

ทําแลวจะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ ความคิดริเร่ิมหรือส่ิงที่จะทํา (Initiatives) นั้น

ยังไมไดลงไปในรายละเอียดถึงขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แตเปนเพียงสิ่งที่องคกรคิด

จะทําเพื่อที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 

 ในทางปฏิบัติจริงอาจมีการเพิ่มข้ึนมาอีก 1 องคประกอบ ไดแก ขอมูลฐาน (Baseline Data) 

ซึ่งแสดงถึงขอมูลในปจจุบันหรือขอมูลปฐานของตัวชี้วัดแตละตัว ซึ่งการหาขอมูลในปจจุบันจะเปนตัว

ชวยในการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวใหมีความชัดเจนมากขึ้น  
ขั้นตอนการทํา Balanced Scorecard 

 วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับลักษณะของงาน วัฒนธรรม และภารกิจของ

องคกรนั้น ๆ เปนสําคัญ ดวยวิธีการตามแนว Balanced Scorecard จะใชไดผลเปนอยางดีในการ

เชื่อมโยงตัววัดผลกับวิสัยทัศน ภารกิจ ของหนวยงานซึ่งมีข้ันตอนที่สําคัญดังนี้ 

 ข้ันตอนในการทํา Balanced Scorecard สามารถสรุปไดเปน 4 ข้ันตอนคือ 

 1) การวิเคราะหทางดานกลยุทธและการจัดทํากลยุทธขององคกร เพื่อใหไดกลยุทธหลักของ

องคกร (Strategic Themes) อันไดแก การกําหนด/ทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย  โดยมีการ

กําหนดใหเห็นอยางชัดเจนและตองเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางตัว

วัดผลใหสอดคลองและสนับสนุนการทํางานเพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงคของกลยุทธที่กําหนดไว ใน

แงของเจาหนาที่นั้นจะเห็นภาพวาองคกรจะดําเนินไปในทิศทางใดและมีเปาหมายอยางไร ทําใหทุกคน

ในองคกรมีหลักนําทางและเข็มทิศในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามที่ไดคาดหวังไว 

 2) การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) ซึ่งจะเปนแผนแสดงความสัมพันธในเชิงเหตุ

และผลของวัตถุประสงคตางๆ ภายใตมุมมองของ Balanced Scorecard โดยที่จะตองมีความ

สอดคลองและสนับสนุนตอวิสัยทัศนและกลยุทธหลักขององคกร ในการจัดทําแผนที่ทางกลยุทธนั้นมี

คําถามสําคัญที่จะชวยในการกําหนดแผนที่ทางกลยุทธ ไดแก 

 1. อะไรคือวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธที่สําคัญขององคกร 

 2. จากวิสัยทัศนและกลยุทธดังกลาว อะไรคือวัตถุประสงคทางการเงินที่สําคัญที่องคกรจะตอง

บรรลุ 

 3. ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคทางดานการเงินดังกลาว อะไรคือวัตถุประสงคทางดานลูกคา

ที่สําคัญที่องคกรจะตองบรรลุ 

 4. จากวัตถุประสงคที่สําคัญทางดานลูกคาขางตน อะไรคือกระบวนการภายในที่สําคัญที่

องคกรจะตองมีความโดดเดนเหนือกวาคูแขง 
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 5. เพื่อใหองคกรมีกระบวนการในการทํางานภายในที่โดดเดนเหนือกวาผูอ่ืน อะไรคือผลลัพธ

ทางดานการเรียนรูและการพัฒนาที่องคกรควรจะตองมี 

 การแปลงกลยุทธออกมาเปนลักษณะของแผนที่ ยังจะชวยทําใหองคกรสามารถสื่อสารและ

ถายทอดกลยุทธไปสูผูบริหารและพนักงานในระดับตางๆ ไดดีข้ึน ทําใหทุกคนเห็นภาพของ  กลยุทธที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น และทําใหทุกคนในองคกรทราบวาอะไรคือส่ิงที่จะตองทําเพื่อใหองคกรสามารถ

ดําเนินงานไดตามกลยุทธที่ตั้งไว 

3) กําหนดวัตถุประสงค ตัววัดชี้วัด เปาหมาย และสิ่งที่จะทํา : องคกรจะเปนไปตามวิสัยทัศน

ไดนั้น เปนผลมาจากการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทุก

ประการ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม แตละวัตถุประสงคตองมีเปาหมายและ

แผนปฏิบัติงานรองรับ แตละแผนตองมีกําหนดระยะเวลาทํางานที่แนนอนและเหมาะสม นอกจากนี้

แผนปฏิบัติงานจะตองงายตอความเขาใจของผูปฏิบัติงานดวย ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือตอง

จัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมทั้งดานบุคลากร เวลา และสถานที่ เพื่อสรางและกําหนดวิสัยทัศน 

ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัววัดผลขององคกร 

 ตามกรอบ Balanced Scorecard วัตถุประสงคมี 4 ดาน คือการเงิน ความพึงพอใจของลูกคา 

กระบวนการภายใน และการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะผลักดันองคกรไปสูวิสัยทัศน ตัว

วัดผลจะบงบอกสถานภาพปจจุบันขององคกรวาเปนอยางไรในทั้ง 4 ดาน ไมวาจะเปนทางดานการเงิน 

ความพึงพอใจของลูกคา ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักขององคกร นอกจากนี้ยังบงบอก

ถึงอนาคตเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการขององคกรดวย อาทิ ความรูความสามารถและทักษะของ

เจาหนาที่ การสรางเสริมระบบสารสนเทศ การกระตุนและใหความรูแกเจาหนาที่ เปนตน 

 4) การจัดทํา Balanced Scorecard ในระดับหนวยงานและระดับผูปฏิบัติ 

ภายหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหกลยุทธ การจัดทํากลยุทธขององคกร และการจดัทาํแผนทีท่าง

กลยุทธแลว มีการกําหนดตัวชี้วัด (Measure or Key Performance Indicators: KPI) เปาหมาย 

(Target) และสิ่งที่จะทํา (Initiatives) ของวัตถุประสงคแตละประการ จึงจะถือวาเสร็จส้ินกระบวนการ

ในการพัฒนา Balanced Scorecard ในระดับองคกร (Corporate Scorecard) จากนั้นจึงทําการ

แปลง Balanced Scorecard ลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล (เชน จาก Balanced Scorecard 

องคกร สูระดับฝาย แผนก หนวย และบุคคล เปนตน) ซึ่งการแปลง Balanced Scorecard จากระดับ

องคกรสูระดับหนวยงานและระดับบุคคลนั้นถือเปนสิ่งที่องคกรตางๆ มุงที่จะทํา ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงาน

ตางๆ ภายในองคกรไดมีระบบในการประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งทําใหกิจกรรมและการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร  
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 จากวิธีการของ Balanced Scorecard ถือไดวาเปนเครื่องมือที่ดีอันหนึ่งที่สามารถชวยในการ

จัดการผลการทํางานขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล เนื่องจากมีลักษณะกรอบโครงสรางที่ชัดเจนและ

ถวงดุลวัตถุประสงคกลยุทธดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี เปนเทคนิคการวัดผลการทํางานที่   ผูประเมินผล

งานคือตัวผูปฎิบัติงาน ที่จะตองมีการวางแผนการประเมินดวยตนเอง วัดผลการประเมินตามเปาหมาย 

ตัวชี้วัด และเกณฑที่มาจากการกําหนดของผูปฏิบัติเอง รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนางานดวยการ

สรางสรรคจากความคิดของผูปฏิบัติเองเชนกัน ดวยวิธีการดังกลาวของBalanced Scorecard จึงถือ

เปนเครื่องมือทางการประเมินที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดในการประเมินตนเอง อีกทั้ง 

การประเมินดวยเทคนิคBalanced Scorecard ที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยพลังการ

สรางสรรคที่เกิดจากตัวผูปฏิบัติโดยตรงในทุกระดับขององคกร ซึ่งตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ประเมินผลงานในทุกขั้นตอนดวยตนเอง ดังนั้น แนวทางการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ จึงเปน

รูปแบบการประเมินสําคัญที่จะสนับสนุนใหการประเมินตนเองดวยเทคนิค Balanced Scorecard 

เปนไปอยางมีคุณคามากขึ้น  

 
    4.5 การประเมินอภิมาน 
 
 1. ความหมายของการประเมินอภิมาน 
 มีนักการประเมินทางการศึกษาไดใหนิยามของการประเมินอภิมาน (Meta-Evaluation) ไวตาง 

ๆ ดังนี้ คือ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544 : 84) ไดใหความหมายการประเมินอภิมานวา หมายถึงการ

ตัดสิน คุณคาภายนอกและคุณคาภายในของงานประเมิน ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 171) กลาววา

การประเมินอภิมาน เปนการตัดสินคุณภาพของการประเมิน การประเมินอภิมานจึงอาจใชเปนกลไก

ของการควบคุมคุณภาพของการประเมิน โดยสามารถกระทําไดดวยการติดตามตรวจสอบการประเมิน 

การวิพากษวิจารณ การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติการทางการประเมินหรือโดย

การประเมินซ้ํา สวน เนติ เฉลยวาเรศ (2541 : 21) ไดสรุปความหมายของการประเมินอภิมานไววา 

เปนการประเมินงานประเมินหรือคุณภาพของการประเมิน รวมไปถึงการประเมิน การสังเคราะหวิธีการ

ที่ใชในการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการปรับปรุงงานและ/หรือรายงานผลการ

ประเมินในดานจุดแข็งจุดออนตอสาธารณะ  

 สรุปไดวา การประเมินอภิมาน คือ การตรวจสอบคุณคาของงานประเมิน ที่พิจารณาจากขอ

สารสนเทศที่ไดมาจากวิธีการตาง ๆ  เชน การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน การวิพากษวิจารณ การ

ประเมินซ้ํา ผลจากการตรวจสอบจึงทําใหเกิดกลไกในการควบคุมคุณภาพของงานประเมิน ที่จะเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงงานหรือการเผยแพรผลการประเมินตอไป 
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 2. บทบาทของการประเมินอภิมาน 
 จากความหมายของการประเมินอภิมานขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทของการประเมินอภิ

มาน 2 บทบาท คือ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544 : 84-86) 

 1) บทบาทของการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-Evaluation) เปนการ

ประเมินงานที่มีลักษณะการใชการประเมินเชิงสรางสรรค กลาวคือ เปนการวางแผนกอนปฏิบัติการ

ประเมิน การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาชวยใหนักประเมินตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินวาจะ

ประเมินอะไร นิยามปญหาที่ประเมิน กําหนดผูเกี่ยวของกับการประเมิน หรือลูกคาของการประเมิน ทํา

วัตถุประสงคของการประเมินใหกระจาง กําหนดขอสัญญา กําหนดขอมูลและสารสนเทศที่ตองการ

กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลและวิธีวิเคราะหขอมูล กําหนดตารางการประเมินจัดหาทีมประเมิน 

กําหนดงบประมาณ เตรียมขอสรุปและขอเสนอแนะ เลือกรูปและวิธีการรายงานผลการประเมิน โดย

สัญลักษณการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา แสดงไดดังสมการตอไปนี้ 

 

 

     

=         +   

 

 

ภาพประกอบ 16 สมการการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

ที่มา : สมหวงั พิธิยานวุัฒน. (2544). วิธีวทิยาการประเมนิ ศาสตรแหงคุณคา. หนา 85. 
 
 โดยสรุป การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา หมายถึง การประเมินวาแผนการประเมินและ

การดําเนินการประเมินเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ถาปฏิบัติตามแนวทางก็จะไดผล

ประเมินที่ถูกตองสมเหตุสมผล อีกทั้งเปนการหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดโดยทั่วไปของการประเมินได ทั้งนี้

ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญคือ คุณคาสูงสุดของการประเมินจะมีคามากที่สุด เมื่อดําเนินการประเมิน

ตามแนวทางมาตรฐานของการประเมินที่กําหนดและหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในการประเมิน 

 2) บทบาทการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป (Summative Meta-Evaluation) ถือวาเปนบทบาท

พื้นฐานของการประเมินอภิมานกลาวคือ เปนการแสดงถึงคุณคารวมของงานประเมินเปนบทบาทที่

แสดงถึงความพรอมที่จะใหตรวจสอบไดของนักประเมินโดยการรายงานใหสาธารณะทราบถึงความ

เปนมาตรฐานของงานประเมิน ผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ชวยใหผูใชผลประเมินตัดสินใจได

วาควรจะยอมรับผลประเมินและขอเสนอแนะจากงานประเมินมากนอยเพียงใด 

แผนการประเมิน 

และการดําเนินการ 

ประเมิน 

การประเมิน 

ตามแนวทาง 

มาตรฐานที่กําหนด 

การหลีกเลี่ยงขอ 

ผิดพลาด หรือหลุมพลาง

ของการประเมิน 
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 การประเมนิอภิมานเชงิรวมสรุป แสดงโดยสัญลักษณไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 สัญลักษณแสดงการประเมินอภิมานเชงิรวมสรุป 

ที่มา : สมหวงั พิธิยานวุัฒน. (2544). วิธีวทิยาการประเมนิ ศาสตรแหงคุณคา. หนา 86. 

 

 ในขณะที่คาสูงสุดมีคาเทากับ 1.00 เมื่อคาเรโชนี้มีคาเขาใกล 1.00 แสดงถึงความมีคุณคา

สูงสุดของงานประเมิน สําหรับขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญของการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปก็คือ 

คุณภาพของงานประเมินสามารถแสดงในรูปของการใหคะแนนและถวงน้ําหนักการประเมนิภาคปฏบิตัิ

จริงตามมาตรฐานของงานประเมิน 

 ความสัมพันธระหวางการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป  และการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา กลาวคือ คุณคาสูงสุดของงานประเมิน ซึ่งแสดงโดยการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป จะ

มีคามากที่สุดเมื่อผูประเมินไดใหความสนใจกับขอติชมจากการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

ความสัมพันธดังกลาวแสดงไดดังนี้ 

 

 
     1.00    เมื่อ      การ        =                การประเมิน      การหลีกเลี่ยง 

          ดําเนิน                     ตามแนว    +      ขอผิดพลาด  

          งานประเมิน             ที่กําหนด          ในการประเมิน 

 

 

ภาพประกอบ 18 ความสัมพนัธระหวางการประเมินอภิมานเชงิรวมสรปุและเชิงความกาวหนา 

ที่มา : สมหวงั พิธิยานวุัฒน. (2544). วิธีวทิยาการประเมนิ ศาสตรแหงคุณคา. หนา 86. 

 

 

 

 

      การประเมินภาคปฏิบัติจริงหรือสวนประกอบการ     

≤    1.00 

                      มาตรฐานของงานประเมิน     

 

การประเมินภาคปฏิบัติจริงหรือสวนประกอบการ   

  มาตรฐานของงานประเมิน 
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3. เกณฑการประเมินอภิมาน 
 สถาบันแหงชาติวาดวยมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (the American National 

Standards Institute : ANSI) ไดจัดทํามาตรฐานสําหรับการประเมินทางการศึกษาและไดรับการ

รับรองและเผยแพรไปทั่วโลก มาตรฐานที่กําหนดขึ้นประกอบดวยมาตรฐาน 4 หมวด 30 เกณฑ  ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2544 : 86-91; อางอิงจาก Sanders. 1994. The Program 

Evaluation Standards.) 

 1) มาตรฐานดานอรรถประโยชน(Utility Standards) ซึ่งมุงใหงานประเมินเปนกระบวนการที่

กอใหเกิดสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชผลประเมิน มาตรฐานดานนี้ประกอบดวย เกณฑ 7 

เกณฑ  

U1 การระบุผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของที่ตองการใชสารสนเทศจากการประเมิน 

U2 ความเปนที่เชื่อถือของผูประเมิน 

U3 การรวบรวมขอมูล ที่ครอบคลุมและตอบสนองความตองการใชผลประเมินของผูมีสวนได

สวนเสีย และผูเกี่ยวของ 

U4 การแปลความหมายและการตัดสินคุณคามีความกระจางชัดเจน 

U5 รายงานการประเมินมีความกระจางทุกขั้นตอน 

U6 มีการเผยแพรผลประเมินไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงภายในเวลาที่

กําหนด 

U7 ผลกระทบของงานประเมิน การประเมินควรวางแผนดําเนินการรายงานใหผูเกีย่วของและผู

ใชไดติดตามไดโดยตลอด 

2) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) โดยเนนความเปนจริงของการ

ประเมิน ประกอบดวยเกณฑ 3 เกณฑ คือ 

F1 วิธีการและกระบวนการปฏิบัติไดจริง 

F2 การเปนที่ยอมรับไดทางการเมืองจากผูสนใจกลุมตาง ๆ 

F3 ความคุมคาของงานประเมิน 

3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบ 

จรรยาบรรณและจริยธรรม มาตรฐานดานนี้ประกอบดวยเกณฑ 8 เกณฑ คือ 

P1 การบริการที่ทั่วถึงและเปนธรรม 

P2 การมีขอสัญญาการประเมินอยางเปนทางการ 

P3 การปกปองและเคารพสิทธิของผูถูกประเมิน 

P4 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธของผูเกี่ยวของ 
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P5 รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ ยุติธรรม โดยเสนอทั้งจุดเดน และจุดดอยของสิ่งที่

ประเมิน 

P6 รายงานผลประเมินอยางตรงไปตรงมา เปดเผยผลประเมินและขอจํากัดของการประเมิน 

P7 การแกปญหาความขัดแยงในการประเมินดวยความเปนธรรมและโปรงใส 

P8 ผูประเมินทําการประเมินดวยความรับผิดชอบ มีการใชทรัพยากร เพื่อการประเมินอยาง

เหมาะสม และประเมินตามกรอบแหงจรรยาบรรณของนักประเมิน 

4) มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) โดยมุงใหการประเมินดําเนินการตาม

หลักวิชาการ มีสารสนเทศอยางเพียงพอในการตัดสินคุณคาของโปรแกรมที่มุงประเมิน ซึ่งประกอบดวย

เกณฑการประเมิน 12 เกณฑ  

A1 การระบุและอธิบายโปรแกรมอยางชัดเจน 

A2 การวิเคราะหบริบทของโปรแกรมอยางเพียงพอ 

A3 การระบุวัตถุประสงคของการประเมินอยางชัดแจง 

A4 การบรรยายและการใหเหตุผลของแหลงขอมูลอยางชัดแจง 

A5 การไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีความถูกตองแมนยํา 

A6 การไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีความเที่ยง 

A7 ความเปนระบบของสารสนเทศทั้งการรวบรวม การวิเคราะห และการรายงาน 

A8 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

A9 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

A10 การลงขอสรุปผลการประเมินอยางสมเหตุสมผล 

A11 การรายงานผลประเมินอยางเปนปรนัย 

A12 การประเมินอภิมาน    การประเมินงานประเมินทั้งในเชิงความกาวหนา   และเชิงรวมสรุป 

เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการประเมินและผูเกี่ยวของตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประเมินไดมีโอกาสทราบจุดแข็งและจุดออนของงานประเมินเพื่อตัดสินใจในการใชผลประเมินไดอยาง

เหมาะสม 

 
 4. รูปแบบการประเมินอภิมาน 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 172-173) ไดเสนอรูปแบบการประเมินอภิมาน วาควรครอบคลุม

การประเมินคุณภาพของคําถามการประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้คือ 
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เกณฑสําคัญที่ควรใชตัดสินคุณภาพของการกําหนดคําถามการประเมิน ไดแก การวิเคราะห

ความตองการจําเปน และการมีสวนรวมของผูตองการใชสารสนเทศ  

เกณฑสําคัญที่ควรใชตัดสินคุณภาพของวิธีการประเมิน ไดแก การมีวัตถุประสงค และ

เปาหมายของการประเมินที่ชัดเจน มีความสอดคลองกับประสบการณ คานิยมของผูเกี่ยวของและ

สภาพแวดลอมของการประเมิน 

เกณฑสําคัญที่ควรใชตัดสินคุณภาพของผลการประเมิน ไดแก สัมพันธภาพที่ดีระหวางนัก

ประเมินกับผูตองการใชผลการประเมิน ความสมเหตุสมผลของเกณฑและการยอมรับเกณฑของ

ผูเกี่ยวของ ตลอดจนนักประเมินจะตองมีความเชี่ยวชาญในวิธีการประเมิน เนื้อเร่ืองของส่ิงที่ประเมิน

และมีจรรยาบรรณ 

รูปแบบการประเมินอภิมานตามแนวคิดของ  ศิริชัย  กาญจนวาสี  สามารถแสดงไดดัง

ภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ 19 โมเดลเกณฑการประเมินคุณภาพของการประเมิน 

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาส.ี (2545). ทฤษฎีการประเมิน. หนา 173. 

เปนไปตามความ

ตองการจําเปน 

ความตองการ 

จําเปนที่แทจริง 

วิเคราะหความ

ตองการจําเปน 

สนองความ

ตองการใช 

สารสนเทศ 

ส่ิงที่ตองการ 

ตัดสินในใจ 

การมีสวนรวม

ของผูตองการใช

สารสนเทศ 

สนองเปาหมาย วัตถุประสงคและ

เปาหมายของ

การประเมิน 

ที่ชัดเจน 

ประสบการณ/

คานิยมของ

ผูเกี่ยวของและ

สภาพแวดลอม

ของการประเมิน 

 

 

 

บริบทของ 

การประเมิน 

 

 

เขากับ 

สถานการณ 

สัมพันธภาพที่ดี

ระหวางนัก

ประเมินกับผู

ตองการใชผล

การประเมิน 

ความสมเหตุ  

สมผลของเกณฑ

และการยอมรับ

เกณฑของ 

ผูเกี่ยวของ 

นักประเมินมีความ

เช่ียวชาญในการ

ประเมิน เนื้อหา 

และมีจรรยาบรรณ 

 

 

การนําผลไปใช 

 

 

การตัดสินคุณคา 

 

ความเปน 

นักประเมิน 

 

 

มีประโยชน 

 

 

ยุติธรรม 

 

 

นาเชื่อถือ 

 

 

 

 

คุณภาพ 

ของ 

การ 

ประเมิน 

คําถาม 

การประเมิน 

วิธีการ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 
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5. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เปนวิธีการ

เรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการ

วิจัย นับต้ังแตการระบุปญหา การดําเนินงาน การติดตามผล จนถึงขั้นประเมินผล ในการวจิยัชนดินี ้คาํ

วา ปฏิบัติการ (Action) หมายถึง กิจกรรมที่โครงการวิจัยตองการจะดําเนินการ สวนใหญแลว

ปฏิบัติการมักเปนกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง  สวนคําวา  การมีสวนรวม 

(Participation) หมายถึง การมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่รวมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะหสภาพ

ปญหา หรือสถานการณอันใดอันหนึ่ง แลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการจนสิ้นสุด

การวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือ การนําแนวคิด 2 ประการนี้มาผสมผสานกัน  

 เมื่อพิจารณาถึงคําวา การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง กระบวนการที่ผูวิจัย

ไดเลือกกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เห็นวาดี เหมาะสม ตามความรูความเขาใจของผูวิจัย มา

ดําเนินการปฏิบัติเพื่อทดลองวาใชไดหรือไม ประเมินดูความเหมาะสมในความเปนจริง ควบคุม

แนวทางปฏิบัติการ แลวนําผลมาปรับปรุงปฏิบัติการเพื่อนําไปทดลองใหมจนกวาจะไดผลเปนที่พอใจ 

นําไปใชและเผยแพรได การวิจัยชนิดนี้เอ้ือตอการเปลี่ยนแผนการดําเนินงานเมื่อผูวิจัยไดขอมูลใหม

เพิ่มข้ึน ทําใหรูปแบบการวิจัยยืดหยุนได การวิจัยเชิงปฏิบัติการอาจเปนแบบมีสวนรวมหรือไมมีก็ได 

ดังนั้นแลว การวิจัยปฏิบัติการจะเปนแบบมีสวนรวมได จึงตองเปนการดําเนินงานภายใตทีมงาน

รวมกันระหวางนักวิจัย และสมาชิกในองคกรหรือชุมชน ในการที่จะรวมกันคนหาวิธีการพัฒนางาน

ภายใตสถานการณนั้น ๆ การวิจัยปฏิบัติการจึงมุงสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย และ

สนับสนุนการแสดงออกอันจะนําไปสูสภาพของความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน ขอมูลที่

ไดจากการวิจัยทุกขั้นตอนจึงเปนสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียในองคกรหรือชุมชนรวมรับรู และใชประโยชน 

เนื่องดวยทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดปญหาขององคกร/ชุมชน และหาลูทางแกไขปญหา ทุกคนเปน

ผูตัดสินใจและยืนยันเจตนารมณที่จะแกไขปญหาเหลานั้น กระบวนการวิจัยจึงดําเนินไปในลักษณะ

การแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับผูวิจัย  

 ดวยความหมายและลักษณะดังกลาวของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงอาจกลาวไดวา 

กระบวนการสังเคราะหขอสรุปที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธรวมกันระหวางนักวิจัยและผูรวมวิจัยภายใต

บริบทของสภาพแวดลอมในขณะนั้น มีลักษณะเชิงวิภาษวิธี (Dialectic) กลาวคือ ผูรวมวิจัยอันไดแกผู

มีสวนไดสวนเสียจะคอย ๆ พัฒนาศักยภาพในการแกปญหาของชุมชน/องคกร   คอย ๆ เรียนรูดวย

ตนเอง ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจึงจะมีความชัดเจน และสะทอนความคิดอานของผูรวมวิจัย ตลอดจน

นิสัยใจคอ ความตองการ และแบบแผนการดําเนินชีวิตของเขา หรืออาจกลาวไดวา ประสบการณใน

การปฏิบัติ อาจเปนพื้นฐานของการวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยอาจใหขอมูลที่นําไปสูการปฏิบัติได
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เชนกัน ความรูทางวิชาการเปนเรื่องของแนวคิด ซึ่งเปนดานหนึ่งที่สามารถทําใหเกิดความรูที่กวางขวาง

ข้ึน และประสบการณในการปฏิบัติ ซึ่งเปนอีกดานหนึ่ง ก็เปนกิจกรรมที่นําไปปรับปรุงการปฏิบัติ จนมี

รูปแบบหรือวิธีการเฉพาะตัว เปนภูมิปญญาที่เกิดขึ้นภายใตบริบทขององคกร/ชุมชน เพื่อใชในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข ซึ่งถือเปนแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีฐานราก (Grounded 

Theory)  

 กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น ผูที่นําเสนอแนวคิดในยุคแรก คือเลวิน (Lewin) 

นักจิตวิทยาสังคมบําบัด ที่นํามาใชในการสรางความเขาใจคน และตอมาไดมีผูพัฒนามาเรื่อยๆ จน

ประมาณป ค.ศ. 1950 การวิจัยเชิงปฏิบัติการไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนวิธีวิจัยหนึ่งที่เชื่อถือได 

เชนเดียวกับการวิจัยรูปแบบอื่นๆ จนถึงป ค.ศ. 1974 เอเลียต(Elliott) และผูรวมงานไดนําวิธีการวิจัย

เชิงปฏิบัติการมาใชเพื่ออธิบายงาน ซึ่งทําใหกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนที่ยอมรับอยาง

แพรหลาย โดยสรุปแลวการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีลักษณะเปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral of 

Cycle) ซึ่งมีองคประกอบหลัก 4 ประการ คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Act) สังเกต (Observe) และ

สะทอนผล (Reflect) การวางแผนนั้นรวมทั้งการวิเคราะหปญหาและแผนปฏิบัติการดวย การปฏิบัตนิัน้ 

หมายถึง การนําแผนที่วางไวไปสูการปฏิบัติ สําหรับการสังเกตจะรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติดวย

วิธีการที่เหมาะสม สวนการสะทอน หมายถึง การสะทอนผลของการประเมิน และการปฏิบัติการ

ทั้งหมด และกระบวนการวิจัย ซึ่งนําไปสูการระบุปญหาใหม หรือปญหาในวงจรใหมตอไป (กุลยา ตันติ

ผลาชีวะ. 2545 : 31-32 ; ไชยรัตน ปราณี. 2545 : 170-173 ; รัตนะ บัวสนธ. 2535 : 80-82 ; สุภางค 

จันทวานิช. 2545 : 67-73 ; Greenwood ; & Levin. 1998 : 4) 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของ ซูเบอร และ สเกอรริท ถือเปนรูปแบบ

หนึ่งของการวิจัยปฏิบัติการที่มีระดับของการมีสวนรวมในการปฏิบัติการวิจัยสูงสุด กลาวคือ การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบนี้เนนความเทาเทียมกันของผูรวมงานในทุก ๆ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิจัย ผูมี

สวนเกี่ยวของที่อยูในพื้นที่ของการวิจัยถือเปนผูรับผิดชอบโครงการวิจัยของเขาเอง นักวิจัยที่เปนคน

ภายนอกใหความชวยเหลือ โดยการกระตุนเพื่อใหเขาสามารถสรางกลุมสะทอนความเห็นของเขาเอง

ได ซึ่ง คาร และ เคมมิส พิจารณาเห็นวา การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม คือการวิจัยปฏิบัติการที่

แทจริง (คงศักดิ์ ธาตุทอง. 2542 : 40-48) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภางค จันทวานิช (2545 : 69-

70) ที่กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนแนวทางวิจัยที่ตางไปจากการวิจัยเชิง

วิทยาศาสตรธรรมชาติ เพราะเนนการยอมรับหรือความเห็นพองจากฝายชาวบาน ในการวิจัยชนิดนี้ 

นักวิจัยจะตอง 

 1) ประเมินความสัมพันธ ระหวางผูวิจัยกับชาวบานอยูตลอดเวลา 
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 2) ทบทวนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลองกับความเห็นของชาวบาน 

อันจะนําไปสูการมีสวนรวมอยางแทจริง และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  

 ในการวิจัยแบบ PAR ผูวิจัยถือวาชาวบานเปนผูที่รูดีเทา ๆ กับนักวิจัย หรือนักพัฒนาในการ

กําหนดปญหา และการเลือกปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหาของการ

วิจัยจึงเริ่มจากชาวบานดวย ไมใชจากสมมติฐานของผูวิจัย หรือนักพัฒนาแตฝายเดียว จะเห็นวา ทั้ง

สามฝายคือ ชาวบาน นักวิจัย และนักพัฒนา ตางก็มีบทบาทเทาเทียมกันในการรวมกาํหนดปญหาและ

เลือกแนวทางปฏิบัติการ การวิจัยนี้จะเปนการผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎี และระเบียบวิธีของ

นักวิจัย เปาหมาย และวัตถุประสงคของนักพัฒนาและความตองการกับความรอบรูของชาวบาน ดัง

แสดงในภาพประกอบ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          กอน PAR             หลงั PAR 

 

ภาพประกอบ 20 ความสัมพันธระหวางนักพัฒนา นักวิจัย และชาวบาน กอนและหลังการวิจัยแบบ PAR 

ที่มา : สุภางค จันทวานิช. (2545). วิธีการวิจัยเชงิคุณภาพ. หนา 70. 

 

 จากภาพดังกลาว วงกลมแตละวง คือโลกทัศน หรือวิธีมองปญหาของคนแตละกลุมที่เกี่ยวของ

กับการวิจัย โลกทัศนของแตละฝายตางกันไปตามกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ หลังจากที่ไดมีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแลว คนทั้งสามกลุมจะมี “โลกทัศนรวม” และความเขาใจรวมกันในเรื่องของ

การพัฒนา ส่ิงนี้เปนรากฐานที่สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จในการพัฒนาความรูความเขาใจที่ไดจาก

การวิจัย จะเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 

นักวิจัย 

(ทฤษฎีและ

ระเบียบวิธี) 

นักพัฒนา 

(เปาหมายและ

วัตถุประสงค) 

ชาวบาน 

(ความตองการ

และความรอบรู) 

นักวิจัย นักพัฒนา 

ชาวบาน 
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 จากภาพประกอบ 20 ผูมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงมีดวยกัน 3 ฝาย 

คือ 1) ชาวบาน ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน 2) นักวิจัย ซึ่งเปนตัวแทนของนักวิชาการที่สนใจเรื่องการ

พัฒนา และ 3) นักพัฒนา ซึ่งเปนตัวแทนของฝายรัฐบาล หรือองคกรพัฒนาเอกชน สองฝายหลังนี้นับ

รวม ๆ กันเปนฝายคนนอก สวนชาวบานเปนคนใน ทําอยางไรทั้งสามฝายนี้ จึงจะนําคุณสมบัติของตน

มาเอื้อแกกันได โดยปกตินักวิจัยและนักพัฒนา ซึ่งเปนผูที่มีขอมูลทางวิชาการมักไมใชผูที่จะมาใชชีวิต

อยูในชุมชนอยูไดตลอดป และการถายทอดขอมูลนั้นก็อาจถูกครอบงําโดยความเชื่อมั่นในเชิงวิชาการ

หรืออุดมการณ จนทําใหชาวบานไมสามารถเขาใจไดถองแท จึงอาจจําเปนตองอาศัยส่ือกลาง ที่จะ

เปนสายสัมพันธกับนักวิจัยและนักพัฒนารับเอาวิชาการตาง ๆ ไปถายทอดใหชาวบานไดเขาใจ และ

นําไปสูการปฏิบัติได ตอเมื่อนักวิจัยและนักพัฒนาเขาถึงชาวบานไดแลว ส่ือกลางควรจะสลายตัวไป 

 ในแงของวิธีวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใชวิธีการเชนเดียวกับการวิจัยเชิง

คุณภาพเปนสวนใหญ เร่ิมตั้งแตการเขาสนาม และสรางความสัมพันธ การสังเกต การสัมภาษณ และ

การวิเคราะห ซึ่งจะเนนการมีสวนรวมของฝายชาวบาน นอกไปจากฝายนักวิจัยดวย แตการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีข้ันตอนมากกวาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะตองมีการปฏิบัติหรือกิจกรรม

เพิ่มเขามา ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไขกิจกรรมนั้น อยางไรก็ดี กระบวนการในการทํา

กิจกรรมและการติดตาม ยังคงใชวิธีการเชิงคุณภาพเชนกัน ทั้งนี้ ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2531 : 45-46. 

อางอิงจาก ไชยรัตน ปราณี. 2545 : 188) ไดสรุปลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เปนลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนามวา มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

 1) เนนการศึกษาชุมชน โดยมองคนในฐานะสมาชิกของชุมชน และพฤติกรรมของคนถูก

กําหนดโดยสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 2) เนนการสังเกตและการสัมภาษณ รวมทั้งการใชชีวิตในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเรื่อง

อยางละเอียดลึกซึ้ง 

 3) เนนการใชเวลาที่ยาวนานในการเก็บขอมูล เพื่อใหสามารถแนใจวา นักวิจัยและชาวบาน

เขาใจซึ่งกันและกันอยางถูกตอง ไมคลาดเคลื่อน 

 4) เนนการใหความสําคัญกับขอมูล และความคิดของชาวบาน การเก็บขอมูลเปนการ

แลกเปลี่ยนขาวสาร แบบการสื่อสารสองทาง 

 5) เนนการหาแนวทางแกไขปญหา โดยประชาชนมีสวนรวม การวิเคราะหปญหาชุมชนและ

ศึกษาดูวาทรัพยากรในทองถิ่นมีอะไรบางที่จะนําไปสูการแกไข 

 6) เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปปฏิบัติ 

 7) เนนใหชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินการแกปญหา และสามารถทําตอไปไดหลังจาก

นักวิจัยออกจากพื้นที่แลว 
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 นอกจากนั้นแลว รัตนะ บัวสนธ (2535 : 82) ไดเสนอแนะถึงขอตกลงเบื้องตนสําหรับนักวิจัย

ควรจะคํานึงถึงในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวา นักวิจัยควรตระหนักขอจํากัดของตัวเอง มี

ความรูสึกวาไมรู นอกจากนี้แลวจะตองตระหนักในระบบคุณคาของตัวเอง เมื่อตองสัมพันธกับคานิยม

ของประชาชนในทองถิ่นที่แตกตางไปจากตน ผูวิจัยควรมีการยอมรับการไมรูนั้น และพยายามเรียนรู

จากคนทองถิ่น โดยการผานมิตรภาพและความสัมพันธที่ดีตอกัน และภายหลังจากที่ผูวิจัยไดขอมูล

พอสมควรและเขาใจปญหาของทองถิ่น จะตองรวมกันกับชาวบานหาทางออกแกปญหา ผูวจิยัในฐานะ

คนนอกจึงมีความจําเปนที่จะตองเขาไปเรียนรูทองถิ่น ตองเตรียมเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณความ

ขัดแยงของชนชั้นผูนําในชุมชนทองถิ่น 

 

6. สถานการณเก่ียวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลังจากการประกาศใช พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสถานศึกษาทั่วประเทศจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และใหประกาศใชหลักสูตรใหมภายในป พ.ศ. 2546 สงผลให

หนวยงานตาง ๆ มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในมิติตาง ๆ 

ทั้งนี้พอจําแนกไดคือ ดานการเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการมสีวนรวม

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการศึกษาสภาพปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาสาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู และดานการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ผลของการศึกษาวิจัยในแตละดานสามารถสะทอนภาพของสถานการณในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
    6.1 ดานการเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากการผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในแงมุมตาง ๆ ดังนี้ คือ  

1) ดานศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาความพรอมของ

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยความพรอมใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก สวนดานการจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวก ดานการสนับสนุนสงเสริม อยูในระดับปานกลาง สวนศักยภาพของบุคลากรใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยศักยภาพของบุคลากรในทกุดาน 

อันไดแก ดานการจัดทําสาระของหลักสูตร ดานการจัดทําหนวยการเรียนรู ดานการจัดทําแผนการ

เรียนรู และดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง (เสาวภาคย  แหลมเพชร. 2545 : 80-85) 
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2) มีการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ให

ความสําคัญในระดับมากเกี่ยวการจัดการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาใหกับบุคลากรใน

โรงเรียน การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร การรวบรวมขอมูลที่ใชในการวางแผนการดําเนินงาน 

และการใหความรูในการจัดทําโครงสรางของหลักสูตร สวนครูผูสอน พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก

เกี่ยวกับการไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปาน

กลาง เชน การมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน การมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลในการจัดทําหลักสูตร 

เปนตน (จีรสุดา เกียรติสหกุล. 2546 : 55-59) 

3) มีการศึกษาถึงสภาพการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเครือขาย พบวา มีการเตรียมความ

พรอมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ เชน มีการเตรียมตัวผูบริหารเอง ดวยการเขา

รวมอบรมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พรอมทั้งคัดเลือกครูเขารวมดวย มีการประชุมครู 

รวมทั้งการศึกษาดูงานในโรงเรียนตาง ๆ เพื่อสรางความตระหนักในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งผูบริหารมีการวิเคราะหผลการทํางานของครูวามีปญหาอุปสรรคอยางไร 

แลวนํามาเปนประเด็นหรือหัวขอในการอบรม เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหชัดเจนขึ้น (ลัดดา 

ศิลานอย และคณะ. 2546 : 44-45) 

 
    6.2 ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

จากผลการวิจัยติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึษาตามแนวหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนํารอง ของ พันธณีย วิหคโต (2545 : 12-19) และจากการศึกษาถึง

การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของ รัตนะ ทวีผล (2546 : 113-114) 

พบวามีการศึกษาถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในประเด็นตาง ๆ 

ดังนี้ คือ 

1) มีการศึกษาถึงบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนสวนใหญ เขามามีสวน

รวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสูงสุดในเรื่องการวางแผนกําหนดนโยบาย/จุดมุงหมายของการ

จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน การจัดหาแหลงเรียนรูของชุมชน และการสรรหาภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพื่อถายทอดความรูแกนักเรียน และมีสวนรวมนอยที่สุด ในเร่ืองการจัดทําสื่อการเรียน

การสอน  
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2) สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเขามามีสวน

รวมในดานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปดวย การเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรที่

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การนําเสนอขอมูลดานสภาพปญหาการศึกษา ความตองการ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประกอบการจัดทําสาระหลักสูตรของโรงเรียน การสงเสริมใหมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

3) สําหรับวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา สถานศึกษามีการเชิญ

บุคคลในทองถิ่นเปนวิทยากรใหกับโรงเรียน มีการประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให

สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  

4) ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา โรงเรียนมีหลักสูตรที่มาจากชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการ

จัดทํา โรงเรียนไดเปนศูนยรวมในการใหบริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการจัดกิจกรรมของคน

ในชุมชน โรงเรียนไดรับความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนดานงบประมาณ ส่ือ อุปกรณการศึกษา 

และทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเปนอยางมาก นักเรียนไดมีการเรียนรูดวยประสบการณจริงจากแหลง

เรียน และภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง และสงผลในดานความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชนเปน

อยางดี 

 
    6.3 ดานการศึกษาสภาพปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของ 

ปรียานันท บุญอรัญ (2546 : 100-109) ; มนตรี ยานะกิจ (2547 : 125-128) ; รัชฎาภรณ ทองแปน (2546 

: 92-100) ; และสุชาติ กะไชยวงษ (2546 : 61-62) พบวามีประเด็นที่สอดคลองกันสรุปไดวา บุคลากรใน

สถานศึกษาสวนใหญ ในระหวางดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานั้น ขาดความมั่นใจในสิ่งที่ตนได

ดําเนินการจะมีความถูกตองเหมาะสมหรือไม ทําใหไมกลาที่จะตัดสินใจ อีกทั้งยังขาดที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําปรึกษา ทั้งนี้ปญหาที่พบไดแก  

1) ไมแนใจวาวิสัยทัศนที่กําหนดไวในหลักสูตรจะสามารถดําเนินการไดจริงหรือไม  

2) ขาดความมั่นใจในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู วาจะมีความถูก

ตองเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม เพราะผูจัดทําหลักสูตรไมไดมีความเชี่ยวชาญในสาระของหลักสูตรที่

ตนรับผิดชอบทั้งนี้เพราะโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งไมแนใจ

ดวยวาสาระการเรียนรูที่วิเคราะหไดนั้นจะสอดคลองกับวิสัยทัศนที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งปญหานี้ ใน

งานวิจัยบางเลม พบวาไมเกิดขึ้นกับผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่จบการศึกษาในวิชาเอกที่ตรงกับ

สาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ  
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3) ในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสับสนเกี่ยวกับการจัดทํา

เอกสารประเมินผลตามขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการ

ปฏิบัติ 

 4) ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู และการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ รวมทั้งการสอนใหนักเรียนจัดทําโครงงาน  

 
    6.4 ดานการพัฒนาสาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู 

พบวา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสาระการเรียนรู และหนวยการเรียนรูที่สอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นอยางหลากหลาย อาทิเชน ดวงเดือน เติมพิพัฒนพงศ 

(2546 : 46) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องอําเภอบางน้ําเปรี้ยว สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปากคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา สวน สุนทรี  แตงวัฒนาไพบูลย 

(2546 : 84) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการ

รอยดอกไมสด ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และสายสุนี เกิดนนท (2546 : 83) ไดพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรูผลิตภัณฑอาหารจาก

กลวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนตน 

 
    6.5 ดานการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 86-105) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการ

ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ไดทําการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษาปการศึกษา 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในปการศึกษา 2545 กลุม

ตัวอยางเปนโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร จํานวน 768 โรง จาก 39 จังหวัด 

สรุปผลการวิจัยได คือ  

1) การใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สถานศึกษามีความพรอมดานบุคลากรตามกลุมสาระ 3 

อันดับแรก ไดแก ภาษาไทย (รอยละ 86.0) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 81.1) และสุข

ศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 79.5) ดานการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มี

การดําเนินการในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมสนับสนุนกระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน และการจัดครูเขาสอนตรงตาม

ความรูความสามารถ การประชาสัมพันธผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหชุมชน พบวา สถานศกึษาได

ดําเนินการโดย เผยแพรเอกสาร ประชุมช้ีแจง บอกผานนักเรียน และเสียงตามสาย ความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับหลักสูตร พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นวา บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมากและผูสอนประเมินตนเองมีความคิดเห็นวา มีความรูความ

เขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมาก การนิเทศ/ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา 

สถานศึกษาสวนใหญมีการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรในระดับมาก การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

พบวา สถานศึกษามีคณะกรรมการดานการประเมินภายใน ศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา และหาวิธีการแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ความเหมาะสมของการใชหลักสูตร 

พบวา ผูบริหาร รอยละ 94.8 มีความเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม เพราะเปนหลักสูตรที่

มีความยืดหยุน เหมาะสมตรงตามความตองการของทองถิ่น และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา  

2) การจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูของครู พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นวา ครูไดจัดกิจกรรม

ใหเกิดการเรียนรูในระดับมาก คือ จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมใหผูเรียนไดลง

มือปฏิบัติจริง และจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สวนครูมีความเห็นวา สถานศึกษามี

ความพรอมในการจัดการเรียนรูในระดับมาก ในเรื่องของการจัดครูเขาสอนตามความรูความสามารถ 

จัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และมีเอกสาร/หลักสูตรใชในกิจกรรม

การเรียนการสอน สําหรับสภาพการจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู พบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิด

กับนักเรียนในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครู ในระดับมาก คือ ครูสอนเนนใหผูเรียนไดคิด ไดปฏิบัติ

จริง ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และครูจัดกิจกรรมดวยวิธีหลากหลาย  

3) ความพึงพอใจในการใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารสวนใหญมีความพึงพอใจในผลการเรียนรู

ของนักเรียน และครูมีความพึงพอใจในการใชหลักสูตรในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด การพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึง

ประสงค และการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน  

4) พฤติกรรมของนักเรียน พบวา ครูมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคใน

ระดับมาก 3 รายการ ไดแก มีความเปนไทย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่ตน

นับถือ  

5) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู พบวา ชุมชนสวนใหญมีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรู คือ ใหการสนับสนุนดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ เปนวิทยากรใหความรู ให

นักเรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และใหคําปรึกษาแนะนํา   
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นอกจากนั้น สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12, สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 1-12 ผลการวิจัยพบวา  

1) โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง  

2) โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับปานกลาง  

3) โรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2546 มีผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  

4) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนนํารอง กับโรงเรียนเครือขายการใช

หลักสูตร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนนํารองมีคาเฉลี่ยสูงกวา  

5) ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน

นํารองการใชหลักสูตร จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษาไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ใน

ภาพรวมและรายดานพบวา สถานศึกษาทุกสังกัดมีการบริหารจัดการหลักสูตรไมแตกตางกัน  

6) ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการบริหารจัดการหลักสูตรของ

โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  และเมื่อจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานพบวา แตกตางกนัอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

7) ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการบริหารจัดการหลักสูตรของ

โรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2546 จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ใน

ภาพรวมและรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากรายงานการวิจัยดังกลาวเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลาวได

วายังมีลักษณะของการประเมินเพื่อสรุปผลรวม มากกวาการประเมินเพื่อความกาวหนา ขอสารสนเทศ

ที่ไดจากการประเมินจึงเปนเพียงการรายงานคาสถิติเพื่อแสดงใหเห็นสภาพโดยรวมของการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเทานั้น ขอมูลดังกลาวจึงเปนเพียงตัวเลขที่ไมสามารถสะทอนแนวทางในการ

พัฒนาใหกับสถานศึกษาไดอยางมีความหมาย 
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7. กรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย
ตนเองในระดับประถมศึกษา 
 หลักสูตรถือเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาในการวางแผนการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม

ความมุงหวัง และดําเนินไปไดอยางมีทิศทาง เดิมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยถือเปน

หลักสูตรแบบสําเร็จรูป ที่จัดทําขึ้นมาจากสวนกลาง โรงเรียนสามารถนําไปใชไดทันที โรงเรียนจึงยึดถือ

หลักสูตรจากหนวยงานสวนกลางมาใชสอนนักเรียนเปนหลัก ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายและยังกอใหเกิด

ความสะดวกและประหยัดเวลาตอครูผูสอน ซึ่งจากการศึกษาของ กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ 

(2545ค. : 1) ถึงหลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยูในขณะนั้น คือ หลักสูตรประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ

ปรุงปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2533) พบวา มีขอจํากัดอยูหลายประการ ประการหนึ่งคือ พบวาการกําหนดหลักสูตรจาก

สวนกลางเองยังไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของทองถิ่นได ถึงแมวาหลักสูตรเองจะ

เปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อเสริมใหหลักสูตรจากสวนกลางมีความ

ยืดหยุนมากขึ้นก็ตาม แตโรงเรียนก็ยังขาดบุคลากรดําเนินการ ขาดความรวมมือ และสนับสนุน ขาด

วิทยากร ขาดความรูและทักษะในการดําเนินการ (อุมาพร หลมสมฤดี. 2545 : 5 ; อางอิงจาก พัชนี 

ประพันธ. 2537 ; และ ขจรจิต ไหลสกุล. 2538) ดวยสภาพปญหาความไมยืดหยุนของหลักสูตร

การศึกษาที่กําหนดขึ้นจากสวนกลาง อีกทั้งขอจํากัดอีกหลายประการที่หลักสูตรยังไมสามารถสงเสริม

ใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ ทั้งในเรื่องความกาวหนาทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

การสรางพื้นฐานในการคิด ทักษะในการดําเนินชีวิต การเรียนรูภาษาตางประเทศ (รวีวัตร  สิริภูบาล. 

2544 : 41-51) ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหมีการ

จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต

และการประกอบอาชีพ ตลอดตนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของ

หลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึง

ประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความ

ในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 จึงไดมีการ

กําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ข้ึน โดยมีคําสั่งใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง และให

ประกาศใชหลักสูตรในปการศึกษา 2546 (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ค : คําสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการ) 
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 ปจจุบันสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหง ไดมีการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาแลว

ตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ แตในทางปฏิบัติแลว พบวา โรงเรียนยังมีปญหาในการใชหลักสูตร

อยูมาก ทั้งนี้ปญหาเกิดขึ้นตั้งแตการจัดทําหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร คณะครูยังขาด

ความรูความเขาใจอยางแทจริงในการพัฒนาหลักสูตร ส่ิงที่กําหนดไวในหลักสูตรยังไมไดเกิดขึ้นจาก

สภาพปญหาและความตองการของชุมชนและทองถิ่นอยางแทจริง พฤติกรรมการสอนของครูยังไม

เปลี่ยนแปลง ครูยังคงจัดการเรียนการสอนตามการรับรูเดิมที่ผานมา ส่ิงที่ระบุไวในหลักสูตรไมไดมีการ

นํามาสูการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ; เสาวภาคย  แหลม

เพชร. 2545; ปรียานันท บุญอรัญ. 2546; มนตรี ยานะกิจ. 2547; รัชฎาภรณ ทองแปน. 2546 ; และ สุ

ชาติ กะไชยวงษ. 2546) สภาพดังกลาวจึงถือเปนปญหาของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สําคัญ

ยิ่ง และสงผลตอความเปนพลวัตรของหลักสูตรสถานศึกษาอันถือเปนหัวใจและธรรมชาติของการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วิชัย  วงษใหญ. 2545 : 50-51) 

ดวยสภาพความจําเปนและปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นนั้น การจะให

หลักสูตรสามารถขับเคลื่อนไปคงเปนไปโดยยาก ถาสถานศึกษาขาดระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

เพราะผลการประเมินถือเปนภาพสะทอนสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ทําใหไดขอสารสนเทศ

สําคัญในการตัดสินใจใด ๆ ในการแกไขหลักสูตรใหเหมาะสมและเปนสวนหนึ่งในการทําใหหลักสูตรเกิด

การขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง (Mcneil. 1996 : 286 ; Nevo. 1995 : 10-11 ; &Davis. 1980 : 13-14) 

และจากการศึกษาถึงแนวโนมของการประเมินผลทางการศึกษาจะใหความสําคัญกับการประเมินตนเอง 

(Self-Evaluation) เพราะเปนระบบการประเมินที่ทําใหสามารถตรวจสอบตนเองไดอยูตลอดเวลา (สุวิมล 

วองวานิช. 2543 : 30) ผลที่เกิดจากการประเมินตนเอง หากดําเนินการอยางถูกตอง เหมาะสม และมี

การนําไปใชประโยชนอยางจริงจังจะสงผลดีตอหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตนที่มีการ

ประกันคุณภาพกากรศึกษา การประเมินตนเองดวยระบบที่พรอมใหตรวจสอบได จึงเปนการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุด (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2544 : 223-224) 

ในการพัฒนาระบบการประเมินตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดอาศัยการจัดองคประกอบตามแนวคิดเชิง

ระบบเปนหลัก เพื่อการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา โดยจัดในกรอบความคิดของตัวปอน  กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต 

และขอมูลปอนกลับ โดยมีการจัดความสัมพันธขององคประกอบของระบบนั้นใหเปนไปตามลําดับ

ข้ันตอนที่จะชวยใหระบบนั้นมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี. 2546 : 4-5) กลาวคือ ในองคประกอบ

แรก อันไดแก ตัวปอน ซึ่งผูวิจัยพิจารณาเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพถือเปนปจจัยสําคัญ

ตอกระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นการปรับกระบวนทัศนในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการมี
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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ถือเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

ในสวนของกระบวนการ เปนการบูรณาการแนวคิดที่หลากหลายในการประเมินมาใชเปน

กระบวนการในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งแนวคิดการประเมิน

ดังกลาว ประกอบไปดวย แนวคิดในการประเมินตนเอง(Self-Evaluation) การประเมินเพื่อเสริมพลัง

อํานาจ (Empowerment Evaluation) โดยในสวนของแนวคิดการประเมินสองแนวคิดนี้ จะเปนหลัก

สําคัญในการกําหนดกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่

เปนกลุมเปาหมายในการวิจัย โดยมีเทคนิคการประเมินผลงานแบบ Balanced Scorecard ซึ่งเปน

เครื่องมือในการวัดผลงานที่ผูปฎิบัติอยูในฐานะของผูประเมินผลงานดวยตนเอง โดยยึดยุทธศาสตร

ขององคกรเปนหลักในการประเมินเพื่อพัฒนาผลงาน เปนเครื่องมือในการประเมินผลหลักสูตร

สถานศึกษา สําหรับองคประกอบดานกลไกการควบคุม ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดของการประเมินอภิ

มานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-Evaluation) ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่ใชในการวางแผน

กอนปฏิบัติการประเมิน ชวยใหการประเมินเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนด (สมหวัง พิธิยา

นุวัฒน. 2544 : 84-85) เปนกลไกในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ และปจจัยปอนเขา จะทําใหไดรูปแบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา อันเปนผลผลิตของระบบ และ

ผลลัพธอันเกิดขึ้นจากผลผลิตดังกลาวเมื่อโรงเรียนซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยไดมีการนําไป

ปฏิบัติในสภาพจริง ยอมทําใหไดขอสารสนเทศจํานวนหนึ่ง และเพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ

ขอสารสนเทศที่ไดจากการประเมิน แนวคิดการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป(Summative Meta-

Evaluation) จะเปนรูปแบบการประเมินที่เขามามีบทบาทในการตรวจสอบขอสารสนเทศเพื่อแสดงให

เห็นถึงความพรอมที่จะใหตรวจสอบไดโดยการรายงานใหสาธารณะทราบถึงความเปนมาตรฐานของ

งานประเมิน(สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2544 : 85-86)  ซึ่งขอสารสนเทศที่ไดมาตรฐานจะเปนฐานขอมูล

ปอนกลับที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบของระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเปน

ขอมูลสารสนเทศสําหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง เปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก

การนําผลผลิตไปสูการปฏิบัติ โดยในทุกองคประกอบของระบบ ตั้งแต การกําหนดตัวปอน กระบวนการ  

กลไกควบคุม การนําผลผลิตไปสูการปฏิบัติ จนไดมาซึ่งผลลัพธ ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการประเมินดังกลาว 

จากความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 21 
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ภาพประกอบ 21 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ในระดับประถมศึกษา 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา เพื่อ

สงผลตอความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงความเปนพลวัตของ

หลักสูตรสถานศึกษา ระหวางโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จและโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวคิดสําคัญที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษา ไดแก แนวคิดในการประเมินตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ การประเมิน

อภิมาน และเทคนิคการประเมินผลงานแบบ Balanced Scorecard ซึ่งแนวคิดดังกลาวตางมีจุดเนน

สําคัญรวมกันคือ การมุงพัฒนาผลประเมินเพื่อใหไดขอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการ

พัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนบทบาทของผูปฏิบัตใินฐานะของผูประเมนิ 

ใหเปนผูที่มีความเชื่อมั่นมีศักยภาพในการตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบ และเพื่อใหการปฏิบัติงานวิจัย

สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยพิจารณาเห็นวารูปแบบการวจิยัในลกัษณะของ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีผูวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย ศึกษานิเทศก 

และตัวแทนของชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของการวจิยั เปนผู

รวมดําเนินการวิจัย โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยเปน 5 ชวงดังนี้ 

ชวงที่ 1  การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ชวงที่ 2  การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาไปสู

การปฏิบัติ 

ชวงที่ 3  การนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของกลุมเปาหมายไปสู

การปฏิบัติในสภาพการณจริง 

ชวงที่ 4  การปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

ชวงที่ 5  การศึกษาเพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย  

 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินงานในแตละชวง ดังภาพประกอบ 22 
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รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

จัดทํารางระบบการประเมิน ฯ 

ตรวจสอบรางระบบการประเมิน ฯ 

ปรับปรุงรางระบบการประเมิน ฯ 

คัดเลือกกลุมเปาหมาย 

นําระบบการประเมินหลักสูตรฯ เขาสูพื้นที่วิจัย 

ไดรูปแบบการประเมิน ฯ 

ดําเนินการประเมินหลักสูตร ฯ ในระดับสถานศึกษา 

ดําเนินการประเมินหลักสูตรฯ ในระดับกลุมสาระฯ 

ดําเนินการประเมินหลักสูตรฯ ในระดับผูปฏิบัติ 

จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรฯ 

การวิเคราะหรายงานการประเมิน 

ปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตร ฯ 

การสรางระบบ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวย

ตนเอง 

การนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรฯ  

ไปสูการปฏิบัติ 

การนํารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรฯ 

ของกลุมเปาหมาย 

ไปสูการปฏิบัติใน

สภาพการณจริง 

การปรับปรุงระบบการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาฯ 

การศึกษาเพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 

กระบวนการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช  

ชวงที่ 1 

ชวงที่ 2 

ชวงที่ 3 

ชวงที่ 4 

ชวงที่ 5 

ภาพประกอบ 22 ข้ันตอนการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ  

       ประถมศึกษา 
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ชวงที่ 1 การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ประกอบไปดวยการดําเนินงาน 4 

ข้ันตอน คือ 1) รวบรวมขอมูลและสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 2) จัดทํารางระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 3) ตรวจสอบรางระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 4) ปรับปรุงรางระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา แตละขั้นตอนมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลและสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ อันไดแก ทฤษฎีและ

เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา การประเมินหลักสูตร แนวคิดในการประเมินตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลัง

อํานาจ การประเมินอภิมาน เทคนิคการวัดผลงานแบบ Balanced Scorecard และรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ เปนที่ยอมรับจากผูมีสวนเกี่ยวของในการกํากับ

และติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนนํารองการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแกรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนโครงสรางใน

การจัดทําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง  

ข้ันตอนที่ 2 จัดทํารางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศกึษา 

ตามโครงสรางที่ไดจากขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 

 1) องคประกอบของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตามแนวคิด

เชิงระบบ ไดแก ตัวปอน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต ผลลัพธ และตัวปอนกลับเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนา 

 2) การจัดความสัมพันธขององคประกอบ ของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเอง 

 3) กําหนดแผนการดําเนินงานสําหรับผูวิจัย ในการนําระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ไปใชในพื้นที่การวิจัย 

 4) การจัดทําโครงรางการประเมินตนเอง (Self-Evaluation Profile) สําหรับการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองสําหรับโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา โดยขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-

Structured Interviews) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนรายละเอียดสําคัญของระบบการประเมินหลักสูตร
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สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ที่ผูวิจัยรางขึ้น ในดานความถูกตองเชิงทฤษฎี ความเปน

รูปธรรม และความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดยไดปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือ 

 - กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง รวมกันคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ โดยกําหนดใหเปนผูเชี่ยวชาญทั้งในดาน

วิชาการและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มีประสบการณในสาขาที่กําหนดและไดรับการยอมรับถึงความเปนผูรูหรือเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเวลาที่จะ

ใหขอมูลในการสัมภาษณ  ซึ่งประกอบไปดวย ดร.ศรีสมร พุมสะอาด ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา

หลักสูตร รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

รองศาสตราจารย ดร. งามนิตย ธาตุทอง ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  อาจารย 

ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ ดร.ผจญ โกจารยศรี 

ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - การเตรียมการกอนการสัมภาษณ เร่ิมตนจากการกําหนดคําสําคัญ(Keywords) เพื่อ

ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ความถูกตองในเชิงทฤษฎี ความเปนรูปธรรม และ

ความเปนไปไดในการปฏิบัติของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา โดยผูวิจัยกําหนดประเด็นในการสัมภาษณในลักษณะของชุดคําถามปลายเปดตามคํา

สําคัญที่ตองการ ที่มีความยืดหยุน พรอมปรับเปล่ียนถอยคําใหสอดคลองกับผูใหสัมภาษณ  จากนั้น

นํารางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา พรอมกับแนวการ

สัมภาษณ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบและปรับปรุงแกไข และทําการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะ จากนั้นจัดสงรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา พรอมคําสําคัญในการสัมภาษณ ใหกับผูเชี่ยวชาญ พรอมกับนัดหมายวัน เวลา และ

สถานที่ในการสัมภาษณ  

 - ดําเนินการสัมภาษณ ตามโครงสรางของคําสําคัญที่ใชในการสัมภาษณ กับ

ผูเชี่ยวชาญทุกทาน โดยขออนุญาตผูเชี่ยวชาญในการบันทึกเทปการสัมภาษณ และจดบันทึกการ

สัมภาษณ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ราวทานละ 2 ชั่วโมง และดําเนินการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญครบทั้ง 5 ทาน แลวเสร็จในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548  

 - วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยวิเคราะหหาความเหมือนกัน 

(Similarities) และความแตกตาง (Differences) ระหวางหนวยยอยที่เล็กที่สุดที่ไดจากขอมูลการ

สัมภาษณ แลวนํามาจัดระบบใหเปนประเด็นหลักเพื่อการปรับปรุง และพัฒนารางระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาตอไป 
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ข้ันตอนที่ 4 ปรับปรุงรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษาตามขอสรุปที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ซึ่งเสร็จสมบูรณในชวงเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2548 ทําใหไดระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา

ที่พรอมนําเขาสูพื้นที่การวิจัย  

  

ชวงที่ 2 การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษาไปสูการปฏิบัติ   

การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาไปสูการปฏบิตั ิ

ใชวิธีดําเนินงานตามแนวทางการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมี 2 ข้ันตอน คือ การคัดเลือก

กลุมเปาหมาย และการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาเขา

สูพื้นที่การวิจัย โดยมีรายละเอียดคือ 

 1. การคัดเลือกกลุมเปาหมาย จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการศึกษาเปรียบเทียบถงึ

ความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา ระหวางโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จกับโรงเรียนที่กําลังอยู

ในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อมีการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 : กําหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ไดแกเกณฑการพิจารณาโรงเรียนที่

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาของ

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑ โดย

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องของความครอบคลุม ความเที่ยงตรง และความถูก

ตองของภาษาที่ใช จากนั้นนําไปทดลองใชกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  แลวนําขอมูลจากผูเชีย่วชาญ

มาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ข้ันตอนที่ 2 : นําเกณฑที่พัฒนาขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 ใหผูมีหนาที่เกี่ยวของในการกํากับ นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวัดขอนแกน รวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เสนอชื่อโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะผานเกณฑ(ประสบผลสําเร็จ) จํานวน 1 โรง ซึ่งไดแก โรงเรียน

ประถมศึกษาแหงหนึ่งในเขตอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน และไมผานเกณฑดังกลาว(กําลังอยู

ในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา) จํานวน 1 โรง ซึ่งไดแกโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งใน

เขตอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

 ข้ันตอนที่ 3 : ดําเนินการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal) ผูบริหาร คณะครู และ

ชาวบานผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนที่ไดในขั้นตอนที่ 2 แลวนําขอมูลที่
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ไดจากการสัมภาษณในแตละโรงเรียน มาวิเคราะห ลงรหัส และจัดเขาเปนหมวดหมู แลวนําไป

เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 เพื่อยืนยันตามเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ผล

การวิเคราะหขอมูลเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ ปรากฏวาโรงเรียนทั้งสองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่

กําหนดตามความมุงหมายของการวิจัย นอกจากนี้ โรงเรียนกลุมเปาหมายทั้งสองแหงยังมีบริบทดาน

ตางๆ ที่คลายคลึงกันคือ สถานที่ตั้งอยูในเขตชนบทกึ่งเมือง มีระยะหางจากที่ตั้งตัวจังหวัดขอนแกน

เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรเทากัน ลักษณะของโรงเรียนเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาด

กลาง เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 มีครูซึ่งมีเปนบุคลากรภายในสถานศึกษา 

จํานวนใกลเคียงกันทั้งสองโรงเรียน อายุราชการอยูในชวงประมาณ 20-25 ป  และครูทุกคนเปนคนใน

พื้นที่เหมือนกันทั้งสองโรงเรียน สภาพชุมชนที่ตั้งสถานศึกษา ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํา

ไร ทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตวพื้นเมือง 
   2. การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา
เขาสูพื้นที่การวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยดําเนินการ

คูขนานกันไประหวางโรงเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง โดยวางแผนการดําเนินงานเปนระยะตางๆ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การเตรียมการกอนการเริ่มใชระบบการประเมิน ประกอบไปดวยขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 5 ข้ันตอน คือ 1) การเขาสนาม 2) การสรางความสัมพันธ 3) การคัดเลือกผูรวมดําเนินการ

วิจัย 4) การจัดทําแผนที่ทางกายภาพและเลือกตัวอยาง และ 5) การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

รายละเอียดในแตละขั้นตอนคือ 

 ข้ันตอนที่ 1 การเขาสนาม : ผูวิจัยไดนําหนังสือขอความรวมมือทางราชการ จากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน ที่โรงเรียน

กลุมเปาหมายสังกัดอยูทั้ง 2 แหง โดยมอบใหผูบริหารสถานศึกษา พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคของการ

เขามาในสถานศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยวางแผนการปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียนกลุมเปาหมายสัปดาหละ 2 วัน

ทําการตอเนื่องกัน ทั้งนี้ในระหวางปฏิบัติการวิจัยไดมีปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ

ลงพื้นที่การวิจัย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณคา และประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับระบบการ

ประเมินมากที่สุด 

 ข้ันตอนที่ 2 การสรางความสัมพันธ : ผูวิจัยดําเนินการสรางความสัมพันธคุนเคย และความ

ไววางใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยไดกําหนดบทบาทตนเองในฐานะของครูอาสาฝายวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง 

 ข้ันตอนที่ 3 การคัดเลือกผูรวมดําเนินการวิจัย : โดยคัดเลือกตามความสมัครใจ จํานวน 3 คน 

ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ และศึกษานิเทศกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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เชนเดียวกันทั้งสองโรงเรียน จากนั้นผูวิจัยไดจัดประชุมเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง รวมทั้งวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใหผูรวม

ดําเนินการวิจัยเกิดความเขาใจ และถือเปนการเริ่มตนในการปรับกระบวนทัศน และเสริมพลังอํานาจ

ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของเปนกลุมแรก และในระยะแรกของการวิจัย  

 ข้ันตอนที่ 4 การจัดทําแผนที่ทางกายภาพ (Physical Map) และเลือกตัวอยาง (Selecting 

Sampling) ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนกลุมเปาหมายทั้งสอง ใหเขารวมพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนจากชุมชน  

 ข้ันตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดปจจัย และกระบวนการ

ของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ประกอบไปดวย 

 1) สภาพทั่วไปของทองถิ่นในดานตางๆ เชน ประวัติความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตร และ

โครงสรางทางสังคมเปนตน ดวยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทองถิ่นที่เปนพื้นที่การวิจัย เพื่อใหได

ขอมูลพื้นฐานของชุมชน โดยใชแบบบันทึกและวิเคราะหขอมูลของชุมชน 

 2) สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตกอนการจัดทํา ระหวางการจัดทํา จนถึงในชวง

ของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช โดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญกลุมตางๆ โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนา โดยใหผูรวมดําเนินการวิจัยคอยอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหการสนทนากลุมเปนไปโดยราบรื่น เครื่องมือที่ใชไดแกแนวการสนทนากลุมที่ไดรับการ

ตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

 3) สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมบุคคลตางๆ ทั้งที่มีสวนรวม 

เคยมีสวนรวม ไมเคยมีสวนรวม ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชไดแกแนวการ

สัมภาษณที่ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญ 

 เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากทั้ง 3 สวนแลว ไดทําการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยใช

การอุปนัยเชิงวิเคราะห (Analytic Induction) จนทําใหไดขอมูลพื้นฐานสําคัญในการกําหนดปจจัย 

และกระบวนการของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

 ระยะที่ 2 การดําเนินการตามองคประกอบของระบบการประเมิน ใชการประชุม

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เนนบรรยากาศการมีสวนรวม การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และการ

เสริมสรางพลังอํานาจใหกับตนเอง โดยดําเนินการตั้งแตชวงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2549 การดําเนินงานในระยะนี้มี 2 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดตัวปอน และ 2) การพัฒนารูปแบบการ
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ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ดวยกระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินผลหลักสูตรสถานศกึษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา และกลไกควบคุมดวยการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา รายละเอียด

ในแตละขั้นตอนมีดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1  การกําหนดตัวปอน : ผูวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัยไดจัดประชุมปฏิบัติการ

รวมกันกับคณะครู ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อนําไปสูการปรับกระบวนทัศนเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการทบทวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้น ตามแผนการดําเนินงานสําหรับ

ผูวิจัยในการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาไปใชในพื้นที่

การวิจัย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากชวงที่ 1 ของการวิจัย โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่

การวิจัย สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ 

ประกอบดวย 1) แบบบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย 2) แบบสังเกตการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จากผูรวมดําเนินการวิจัย 3) แบบสัมภาษณความรูสึก เพื่อสะทอนผลการอบรมเชิงปฏิบัติการของ

ผูเขารวมอบรม และวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความหมาย และนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการ

วิจัยในแตละขั้น 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา และใชกลไกควบคุมดวยการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ตามแผนการดําเนินงาน 

การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ที่ผูวิจัยพฒันาขึน้ไปใช

ในพื้นที่การวิจัย โดยมีการปรับปรุงตามขอมูลที่สรุปไดจากการดําเนินการวิจัยในชวงที่ 2 ข้ันตอนที่ 5 

โดยคํานึงถึงคุณคา และประโยชนที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

กลุมเปาหมาย สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ 

ประกอบดวย 1) แบบบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย 2) แบบสังเกตการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จากผูรวมดําเนินการวิจัย 3) แบบสัมภาษณความรูสึกเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการของผูเขารวม

อบรม 4) ผลการประเมินรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา โดยขอมูลดังกลาวไดถูกนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความหมาย และนําไปสูการปรบัปรุง

และพัฒนาแผนการวิจัยในแตละขั้น 

 

ชวงที่ 3 การนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของ
กลุมเปาหมายไปสูการปฏิบัติในสภาพการณจริง 
 ผลจากการดําเนินการวิจัยในชวงที่ 2 โรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถพัฒนารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาได จากนั้น การดําเนินงานในชวงที ่3 ซึง่

ดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เปนการนํารูปแบบการประเมิน
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หลักสูตรที่สถานศึกษาไดพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติในสภาพการณจริง โดยอาศัยวิธีการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม มีผูวิจัยคอยใหการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ตามขั้นตอนดําเนินงานดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 การดําเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับสถานศึกษา ซึ่ง

เปนการกําหนดแผนการประเมินตนเองตามรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรวมกัน

พัฒนาขึ้นมาในการดําเนินงานวิจัยในชวงที่ 2 และดําเนินการตามแผนการประเมินที่กําหนดไว  

รวมกันระหวางคณะผูบริหารสถานศึกษาและตัวแทนของผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  

 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในแตระดับของหนวยงาน

ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย โดยมีการถายทอดแผนการประเมิน ซึ่ง

เปนการสื่อสารจากผูบริหารสถานศึกษาสูหัวหนางานในแตละระดับ โดยทีมงานในระดับหนวยงานจะ

มีการพัฒนาแผนการประเมินตนเองที่สอดคลองกับแผนการประเมินตนเองในระดับสถานศึกษา และ

ดําเนินการตามแผนการประเมินที่กําหนดไว 

 ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับผูปฏิบัติ โดยมี

การถายทอดแผนการประเมิน ซึ่งเปนการสื่อสารจากผูบริหารสถานศึกษารวมกับหัวหนางาน โดยใน

ระดับผูปฏิบัติจะมีการพัฒนาแผนการประเมินตนเองที่สอดคลองกับแผนการประเมินตนเองในระดับ

หนวยงานที่ตนสังกัดอยู และดําเนินการตามแผนการประเมินที่กําหนดไว 

 ข้ันตอนที่ 4 การจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตามระดับ

ความรับผิดชอบ จากสารสนเทศที่ไดจากการดําเนินการตามแผนการประเมินที่กําหนดไว โดยผูวิจัย

และผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนกลุมเปาหมาย รวมกันประเมินคุณคาและความ

นาเชื่อถือของรายงานการประเมิน โดยอาศัยเกณฑการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป(Summative 

Meta-Evaluation)ในการตรวจสอบรายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เพื่อแสดง

ใหเห็นถึงความพรอมที่จะใหตรวจสอบไดตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดใช

เครื่องมือตางๆ เพื่อการใหไดมาซึ่งขอมูลในการสะทอนใหเห็นภาพของบทบาทผูวิจัยที่เอ้ือตอการเสริม

พลังอํานาจในการประเมินไดดวยตนเองของผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

กลุมเปาหมาย รวมทั้งคุณคาของการรูจักประเมินตนเอง การเสริมพลังอํานาจตนเอง ที่เกิดขึ้นกับผูมี

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ผูวิจัยใชการบันทึกภาคสนาม(Field 

Note) โดยไดบันทึกผลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ 

เร่ืองราว และความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการวิจัย และในทุกวันหลังการปฏิบัติการวิจัย

ส้ินสุดลง ผูวิจัยทําการบันทึกสนามละเอียด (Full Fill Notes) เพื่อใชเปนหลักฐานรายงานสนาม และ
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วิเคราะหเนื้อหา ดวยการคนหาขอความสําคัญ(Significant Statement) แลวนํามาจัดกลุม 

(Categories) สรุปเปนประเด็นหลักตามขอคนพบ(Themes) ประเด็นยอย(Sub-Themes) ตาม

คุณสมบัติของหมวดหมู ภายใตแบบแผนของชุดความหมาย (Patterns) ที่ปรากฏใหเห็นซ้ําๆ กันใน

ขอมูล ประเด็นหลักตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหผูวิจัยนําไปสูขอสรุปหลักของขอมูลตอไป 

 
ชวงที่ 4 การปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษา 
 จากผลผลิตที่ไดจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

อันเกิดจากตัวปอน อันไดแกหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ กระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และกลไกควบคุม โดยใชการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ทําให

ไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งเปนผลผลิตของระบบ และผลจากการนํา

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ไปสูการประเมินตามสภาพจริง ทําใหไดผลลัพธที่

ตามมาคือ ขอสารสนเทศที่อยูในรูปของรายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ที่ไดรับ

การตรวจสอบตามเกณฑการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ซึ่งเปนขอมูลปอนกลับสําคัญเพื่อนําไป

ปรับปรุง รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย รวมทั้ง

ใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้คือ 

 ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะหรายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของสถานศึกษา

ที่เปนกลุมเปาหมาย ใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร ดวยการลงรหัสขอคนพบที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ที่

จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมิน จากนั้นจัดหมวดหมูของรหัส ภายใตประเด็นที่

สอดคลองกัน เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นนําขอสรุปที่ไดใหอาจารยที่

ปรึกษาพิจารณาถึงความถูกตองในเชิงทฤษฎี ความเปนรูปธรรม และความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

 ข้ันตอนที่ 2 นําขอคนพบที่ได ไปปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จากนั้นนําระบบการประเมินที่ปรับปรุงและพัฒนาแลวให

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาความถูกตองในเชิงทฤษฎี ความเปนรูปธรรม และ

ความเปนไปไดในการปฏิบัติ จากนั้นทําการตรวจสอบระบบการประเมินที่ไดทําการปรับปรุงแลว โดย

ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลจํานวน 3 ทาน 

ไดแก รองศาสตราจารย ดร.งามนิตย ธาตุทอง อาจารย ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร และ ดร.ผจญ โกจารยศรี 

มีแนวทางในการสัมภาษณเกี่ยวกับความถูกตองในเชิงทฤษฎี ความเปนรูปธรรม และความเปนไปได

ในการปฏิบัติของตัวระบบการประเมินที่ทําการปรับปรุงแลว จากนั้นไดทําการปรับปรุงและพัฒนา
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ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาตามขอสรุปที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ชวงที่ 5 การศึกษาเพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนํา
ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชของโรงเรียนกลุมเปาหมาย  
 การดําเนินงานในชวงที่ 5 เปนการปฏิบัติงานวิจัยที่ผูวิจัยจะตองดําเนินการตั้งแตชวงที่ 2 

จนถึงชวงที่ 4 ของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการคูขนานกันไประหวางโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้ง 

2 แหง โดยขอมูลทุกสวนที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยทั้งสองชวง ไดแก 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลของชุมชนของโรงเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 2 โรงเรียน  

2. สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตกอนการจัดทํา ระหวางการจัดทํา จนถึงในชวง

ของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช จากการสนทนากลุม (Focus Group) 

 3. สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากการสัมภาษณเชงิลกึ 

(In-depth Interview) 

4. ขอสรุปที่ไดจากการสะทอนผลการอบรมเชิงปฏิบัติการในทุกขั้นตอนของการวิจัย  

5. ผลการประเมินรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา  

6. บันทึกสนามละเอียด (Full Fill Notes) จากการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ไปปฏิบัติตามสภาพจริง  

ขอมูลทั้งหมดดังกลาวถูกนํามาวิเคราะหเนื้อหาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ

คนหาขอความสําคัญ(Significant Statement) แลวนํามาจัดกลุม (Categories) เพื่อนํามาสรุปเปน

ประเด็นหลักตามขอคนพบ(Themes) ประเด็นยอย(Sub-Themes) ตามคุณสมบัติของหมวดหมู 

ภายใตแบบแผนของชุดความหมาย (Patterns) ที่ปรากฏใหเห็นซ้ํา ๆ กันในขอมูล ประเด็นหลัก ๆ ที่ได

จากการวิเคราะหจะนําไปสูขอสรุปหลักของขอมูลที่แสดงใหเห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากกระบวนการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ซึ่ง

สะทอนถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมเปาหมายแตละแหง รวมทั้ง

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชใน

โรงเรียนประถมศึกษาไดอยางมีคุณคาและความหมาย ทั้งนี้การสรางขอสรุปผูวิจัยทําการสรุปตาม

ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามชวงเวลาของการดําเนินการวิจัยในแตละ

ชวง คูขนานกันไประหวางโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และโรงเรียนที่กําลังประสบปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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การนําเสนอผลการวิจัยตามแนวทางการดําเนินการวิจัยทั้ง 5 ชวงนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอ

รายละเอียดไวตั้งแตบทที่ 4 ถึงบทที่ 7 โดยมีลําดับในการนําเสนอดังนี้คือ 

บทที่ 4 การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เปนการนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับการราง การตรวจสอบ และการปรับปรุงรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง

ในระดับประถมศึกษา 

บทที่ 5 บริบทของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย แสดงใหเห็นถึงขอมูลทั่วไป และ

สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง คือ โรงเรียน

ที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

บทที่ 6 ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา: จาก

แบบจําลองสูการปฏิบัติจริง เปนการนําเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการนําระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง ตัง้แต

ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดตัวปอน การนํากระบวนการเขาสูระบบ การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบ 

ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากระบบ และผลการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

บทที่ 7 ผลการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เปน

การนําเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและปรับปรุงแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา  



บทที่ 4 
การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

 

 

 จากขั้นตอนการรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตามที่ระบุไวใน

วิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลและสารสนเทศ

จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ข้ันตอนที่ 2 จัดทํารางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ข้ันตอนที่ 4 ปรับปรุง

รางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง การดําเนินงานทั้ง 4 ข้ันตอน สามารถแสดงได

ภาพประกอบ 23 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ข้ันตอนการรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

รางระบบการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวย

ตนเอง 

ขั้นตอนที่ 1 
 

ร วบรวมข อ มู ล

และสารสนเทศ

จากแหลงขอมูล

ที่เกี่ยวของ 

แบบจําลอง 

ระบบการประเมิน 

หลักสูตรสถานศึกษา 

ดวยตนเอง 

รางระบบการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวย

ตนเอง 

ขั้นตอนที่ 2 
 

จัดทํา 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

การตรวจสอบ 

 
 

รางระบบการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวย

ตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ปรับปรุง 
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 สําหรับผลการดําเนินงานการรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยจนเอง ตาม

ข้ันตอนทั้ง 4 จนไดแบบจําลองระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลและสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่เก่ียวของ  
 ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอบขายงาน

การใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา การประเมินหลักสูตร แนวคิดในการประเมินตนเอง 

การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ การประเมินอภิมาน เทคนิคการวัดผลงานแบบ Balanced 

Scorecard และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ โดยเปนที่

ยอมรับจากผูมีสวนเกี่ยวของในการกํากับและติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโครงการ

โรงเรียนนํารองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  อันไดแก

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหวยหนองจันทิ อําเภอบานเขวา จังหวัด

ชัยภูมิ ผลจากการวิเคราะหทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรณีศึกษาของรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางเพื่อใชในการจัดทําราง

ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง โดยสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทั้งหมด

ของโครงสรางไดดังภาพประกอบ 24 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 โครงสรางเพื่อการจัดทํารางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

การพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

การประเมิน 
หลักสูตร 

กรณีศึกษา 

รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียน 

บานหวยหนองจันท ิ

Balanced Scorecard 

ลูกคา 

การเรียนรู
และพัฒนา 

กระบวนการ
ภายใน 

การเงิน 

 
รางระบบ 

การประเมิน 
หลักสูตร 

สถานศึกษา 
ดวยตนเอง 
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 จากภาพประกอบ 24 ความสัมพันธขององคประกอบของโครงสรางที่ผูวิจัยนําไปใชเพื่อการ

จัดทํารางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ในเบื้องตนผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร รวมทั้งกรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ ทําใหทราบถึงสภาพปจจุบันและปญหาของการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และนําไปสูแนวคิดหลักของการรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งครอบคลุมและสัมพันธกับขอบขายงานการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และเพื่อใหระบบ

การประเมินสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยพลังของผูปฏิบัติที่อยูในฐานะของผูประเมินตนเองดวย 

รวมทั้งการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ เปนแนวคิดหลักของการรางระบบประเมินที่เนนใหผูปฏิบัติ

เปนผูประเมินผลงานดวยตนเอง ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของเทคนิคการประเมินผล

งานแบบ Balanced Scorecard ซึ่งเปนเทคนิคการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนา

งานดวยตัวผูปฏิบัติงานเอง และดวยแนวคิดหลักของการประเมินที่เนนการประเมินตนเอง อุปสรรค

สําคัญของการประเมินตนเองคือความลําเอียง หรือความไมเชื่อถือในผลการประเมิน ที่อาจเกิดขึ้นได

กับการประเมินตนเอง กลไกของการประเมินอภิมานจึงถือเปนอีกแนวคิดหนึ่งของรางระบบการ

ประเมินที่จะชวยใหการดําเนินงานการประเมินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบหลักและไดกําหนดเปนโครงสรางในการรางระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา และนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากขั้นตอนที่ 

1 มาใชเพื่อรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
2.1 องคประกอบของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ผูวิจัยใชแนวคิดเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวยการกําหนดตัวปอน กระบวนการ กลไกควบคุม 

ผลผลิต ผลลัพธ และตัวปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการจัดความสัมพันธของ

องคประกอบของระบบใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1.1 องคประกอบดานตัวปอน : หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพถือเปนปจจัยสําคัญตอ

กระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นการปรับกระบวนทัศนในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการมี

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดจากการพัฒนาของสถานศึกษาดวย

ตนเองอยางแทจริง เปนตัวปอนที่สําคัญของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เพราะ
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เปนเปาหมายในการประเมิน “ตัวหลักสูตรสถานศึกษา” จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีมากอน และควรอยู

ในสภาพที่พรอมกอนจะนําเขาสูกระบวนการประเมิน 

2.1.2 องคประกอบดานกระบวนการ : กระบวนการในระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง เปนการบูรณาการแนวคิดที่หลากหลายในการประเมิน ตามโครงสรางที่ได

วางแผนไวในขั้นตอนที่ 1 แนวคิดการประเมินดังกลาว ประกอบดวย แนวคิดในการประเมินตนเอง การ

ประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ โดยในสวนของแนวคิดการประเมินสองแนวคิดนี้ เปนหลักสําคัญในการ

กําหนดกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เปน

กลุมเปาหมายในการวิจัย โดยมีเทคนิคการประเมินผลงานแบบ Balanced Scorecard เปนเครื่องมือ

สําคัญในการวัดผลงานการประเมินตนเองของผูปฎิบัติซึ่งเกี่ยวของกับขอบขายงานการใชหลักสูตร

สถานศึกษาที่ตนกําลังปฏิบัติหนาที่อยูนั่นเอง 

2.1.3 องคประกอบดานกลไกควบคุม : การกําหนดองคประกอบดานกลไกควบคุม ผูวิจัย

ไดประยุกตแนวคิดของการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่ใชในการ

วางแผนกอนปฏิบัติการประเมิน เพื่อชวยใหการประเมินเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนด เปน

กลไกในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง และเพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของขอสารสนเทศที่ไดจากการประเมิน ผูวิจัยจึงไดนํา

แนวคิดการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป เขามามีบทบาทเพื่อตรวจสอบขอสารสนเทศ เปนการแสดงให

เห็นถึงความพรอมที่จะใหตรวจสอบได โดยการรายงานใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจไดรับทราบถึงความ

เปนมาตรฐานของงานประเมิน 

2.1.4 องคประกอบดานผลผลิต : ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ และปจจัยปอนเขา ทําใหได

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนผลผลิตของระบบที่

สถานศึกษาเปาหมายของการวิจัยนี้จะไดนําไปสูการปฏิบัติในสภาพจริง 

2.1.5 องคประกอบดานผลลัพธ : ผลลัพธอันเกิดขึ้นจากการที่โรงเรียนเปาหมายในการวิจัย

ไดนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ไปสูการปฏิบัติใน

สภาพจริง ทําใหไดขอสารสนเทศจากการนํารูปแบบการประเมินไปปฏิบัติ ขอสารสนเทศที่ไดจึงเปน

ผลลัพธของระบบการประเมินในครั้งนี้ 

2.1.6 องคประกอบดานตัวปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา : ขอสารสนเทศที่ได

จากการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสูการปฏิบัติของโรงเรียนเปาหมาย 

ถือเปนฐานขอมูลปอนกลับที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบของระบบใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และยังเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

อยางตอเนื่องตอไป 
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 ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 25 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 องคประกอบของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

 
2.2 แผนการดําเนินงานการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษาสูพื้นที่การวิจัย 
   ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษาสูพื้นที่การวิจัยตามองคประกอบของระบบในแตละขั้นตอนดังนี้ 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

รูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนทัศนในการ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
รูปแบบการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 

ดวยตนเอง 

รูปแบบ 

การประเมินหลักสูตร 

สถานศึกษา 

ดวยตนเอง 

ขอสารสนเทศ

จากการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

การประเมินอภิมาน 

เชิงความกาวหนา 

กลไกควบคุม 

การประเมินอภิมาน

เชิงรวมสรุป 

ขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ 
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 2.2.1 ข้ันการกําหนดตัวปอน ผูวิจัยไดจัดเตรียมเอกสาร 2 ชุด สําหรับการดําเนินงานในขั้นการ

กําหนดตัวปอน ประกอบไปดวย 

         1) กําหนดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

         2) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.2.2 ข้ันกระบวนการ ผูวิจัยไดจัดเตรียมเอกสาร 2 ชุด สําหรับการดําเนินงานในขั้น

กระบวนการ ประกอบไปดวย 

         1) กําหนดการอบรมการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

         2) เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร            

สถานศึกษาดวยตนเอง 

 2.2.3 ข้ันกลไกควบคุม ผูวิจัยไดจัดเตรียมเอกสาร 2 ชุด สําหรับการดําเนินงานในขั้นกลไก

ควบคุม ประกอบไปดวย 

         1) กําหนดการอบรมการประเมินอภิมาน 

         2) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประเมินอภิมาน(Meta Evaluation) 

 
2.3 โครงรางการประเมินตนเอง(Self-Evaluation Profile) สําหรับการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาดวยตนเอง 

โครงรางการประเมินตนเองสําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เปนเครื่องมือที่

จะชวยใหโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถมองเห็นแนวทางในการประเมินตนเองไดอยางมีทิศทางมากขึ้น 

โดยมีโครงรางการประเมินตนเอง 2 ชุด คือ 1) โครงรางแสดงขั้นตอนการประเมินตนเองสําหรับการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 2) โครงรางแสดงขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา

ภายใตมุมมองของ Balanced Scorecard ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 

2.3.1 โครงรางแสดงขั้นตอนการประเมินตนเองสําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งแสดงไดดังภาพประกอบ 26 
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ภาพประกอบ 26 โครงรางแสดงขั้นตอนการประเมินตนเองสําหรับการประเมินหลักสูตร       

สถานศึกษาดวยตนเอง 

 

 จากภาพประกอบ 26 แสดงโครงรางของขั้นตอนการประเมินตนเองสําหรับการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เพื่อเปนแนวทางสําหรับโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย ไดเห็น

ถึงเสนทางเดินตั้งแตจุดเริ่มตน จนถึงเปาหมายของการประเมิน กลาวคือ โดยเริ่มจากรายละเอียดของ

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย ซึ่งถือเปนจุดเนนในการจัดการศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตร

สถานศึกษา จะไดถูกนําไปสูการวางแผนการประเมินรวมกันดวยเทคนิค Balanced Scorecard ใน

ระดับสถานศึกษา และถายทอดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษาลงสูระดับสายชั้นหรือระดับกลุม

สาระการเรียนรู เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการประเมินใหสอดคลองกับในระดับสถานศึกษา และ

ครูผูสอนในฐานะผูปฏิบัติทุกคน เปนผูนําแผนการประเมินในระดับสายชั้นหรือระดับสาระการเรียนรูไป

ใชเปนแนวทางในการวางแผนการประเมินของตนเอง และเมื่อครูผูสอนในฐานะผูปฏิบัติแตละคน ได

ดําเนินการตามแผนการประเมินแลว ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินก็จะถูกสื่อสารขึ้นไปยังระดับสายชั้น

วิสัยทัศน 

ภารกิจ 

เปาหมาย 

BSC ระดับสถานศึกษา 

BSC ระดับสายชั้น/หมวด 

BSC ระดับผูสอน/ผูปฏิบัต ิ

แผนการประเมิน 

แผนการประเมิน 

แผนการประเมิน 

รายงานการประเมิน 

รายงานการประเมิน 

รายงานการประเมิน 
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หรือระดับกลุมสาระการเรียนรู และสะทอนใหเห็นถึงผลการประเมินที่เกิดขึ้นในภาพรวมของสายชั้น

หรือกลุมสาระการเรียนรู และเมื่อผลการประเมินในแตละระดับสายชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรูไดรับ

การประมวลแลว ก็จะถูกสงตอเพื่อประมวลผลการประเมินใหเห็นเปนภาพรวมในระดับสถานศึกษา 

ผลการประเมินที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของครูผูสอนที่ถูกประมวลและถายทอดขึ้นไปแตละระดับจนถึง

ในระดับสถานศึกษา ตามรอบของการประเมินในแตละระยะ สารสนเทศที่ไดจากการประเมินจะแสดง

ใหเห็นวา สถานศึกษาสามารถดําเนินงานที่สนองตอเปาหมาย ภารกิจ และบรรลุถึงวิสัยทัศนที่ได

กําหนดไวรวมกันมากนอยเพียงใด 

2.3.2 โครงรางแสดงขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาภายใตมุมมองของ Balanced 

Scorecard เปนการวิเคราะหขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาภายใตมุมมองทั้ง 4 ตามแนวคิด

ของเทคนิคการประเมินแบบ Balanced Scorecard คือ 1)มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดาน

กระบวนการภายใน 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 4) มุมมองดานลูกคา เพื่อใชเปนโครงรางของ

โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของการวิจัย ไดใชเปนแนวทางในการกําหนดคําสําคัญภายใตมุมมองทั้ง 

4 ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของกระบวนการวางแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่ง

เปนการวิเคราะหภายใตภาระงานการใชหลักสูตรโดยรวม สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของการ

วิจัยจะไมสามารถนําโครงรางทั้งหมดที่มีอยูไปใชไดทันที แตจะตองเลือกใชคําตางๆ ตามที่ปรากฏใน

แตละมุมมองของโครงรางนี้ ใหสอดคลองกับจุดเนนในการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาไดกําหนดไวเปน

ประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการวางแผนการประเมินตอไป รายละเอียดของโครงรางแสดงขอบขายงาน

การใชหลักสูตรสถานศึกษาภายใตมุมมองของ Balanced Scorecard สามารถแสดงไดดัง

ภาพประกอบ 27 
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ภาพประกอบ 27 โครงรางแสดงขอบขายงานใชหลักสูตรสถานศึกษาภายใตมุมมองของ 

 Balanced Scorecard 

มุมมองดานการเงิน 
 

- งบประมาณสนับสนุนภาครัฐ 

- งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน 

- เครือขายความรวมมือดานกําลังคนและ

ทรัพยากรสนับสนุนตางๆ 

- ความคุมทุนในการใชจายงบประมาณ 

- รายไดจากการใหบริการทางการศึกษา 

 

ขอบขายงานการนาํหลกัสตูรสถานศึกษาไปใช 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

- การวางแผนการใชหลักสูตร 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การประเมินผลการเรียนรู 

- การวิจัยในชั้นเรียน 

- การนิเทศภายในและกํากับติดตาม 

- การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

- การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใช

หลักสูตรสถานศึกษา 

- การจัดระบบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช

หลักสูตรสถานศึกษา 

- การเตรียมความพรอมนักเรียน 

- การประชาสัมพันธหลักสูตร 

มุมมองดานลูกคา 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงคดานตางๆ  

- ความพึงพอใจ/เจตคติตอการศึกษา 

- คะแนนการทดสอบระดับชาติ (NT) 

- การสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา 

- รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณตางๆ ที่ไดรับ 

- ลําดับที่การสอบเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

- การสงบุตรหลานเขาเรียนตอในสถานศึกษา 

 

มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

 

- การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร 

- การฝกอบรมครูเพิ่มเติมระหวางการใช

หลักสูตร 

- การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบ

ผลสําเร็จในดานตางๆ  

- ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

- กา รจั ดหาสื่ อ  วั สดุ อุ ปก รณ  และสิ่ ง

สนับสนุนตางๆ ทางการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
ในระดับประถมศึกษา  

การตรวจสอบรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews)สัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน

ดานวิชาการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาจํานวน 5 ทาน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนรายละเอียดสําคัญ เกี่ยวกับระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาที่ผูวิจัยรางขึ้น ในประเด็นดานความถูกตองเชิงทฤษฎี 

ความเปนรูปธรรม และความเปนไปไดในการปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ใชวิธีการ

วิเคราะหหาความเหมือนกัน (Similarities) และความแตกตาง (Differences) ระหวางหนวยยอยที่เล็ก

ที่สุดที่ไดจากขอมูลการสัมภาษณ  แลวนํามาจัดระบบใหเปนประเด็นหลักเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

รางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา สามารถสรุปผลการ

ตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ที่จะนําไปสูการปรับปรุงรางระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
3.1 ผลการตรวจสอบองคประกอบขั้นการกําหนดตัวปอน 
 จากการตรวจสอบแผนการดําเนินงานขั้นการกําหนดตัวปอน ซึ่งไดแก 1) กําหนดการอบรม

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 2) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เห็นดวยกับโครงสรางโดยรวมของแผนการ

ดําเนินงานขั้นการกําหนดตัวปอน โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อใหการกําหนดตัวปอนนี้เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 

 3.1.1 กําหนดการอบรมเพื่อใหกลุมเปาหมายของการวิจัย สามารถพัฒนาแนวคิด กิจกรรม 

และผลงานตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา มีความสอดคลองสัมพันธกัน แตเมื่อลงสูการปฏิบัติแลวควรมีความยืดหยุนและปรับให

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 

 3.1.2 การใหสถานศึกษาสํารวจสภาพปญหาของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง

นั้น ควรมีการระบุประเด็นไวเปนแนวทางซึ่งจะทําใหการวิเคราะหของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมี

แนวทางมากขึ้น 

 3.1.3 กิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาหลักสูตร นอกจากการให

สถานศึกษาไดวิเคราะหรวมกันเกี่ยวกับ สาระสําคัญเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการ



 152 

พัฒนาหลักสูตร และวิธีการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้น ควรมีการระบุถึงผลที่คาดหวังจาก

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนนั้นดวย 

 3.1.4 การเตรียมการกอนนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการสอน ซึ่งมีความมุงหวังใหโรงเรียนที่

เปนกลุมเปาหมายการวิจัยสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยใน

กิจกรรมกําหนดใหครูผูสอนนําตารางวิเคราะหตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปใชใน

การวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง รวมทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการเรียนรูของ

ตนเองได ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรใหความสําคัญกับการวางแผนการ

จัดการเรียนรูดวย 

 
3.2 ผลการตรวจสอบองคประกอบขั้นกระบวนการ 
  แผนการดําเนินงานขั้นกระบวนการ ซึ่งไดแก 1) กําหนดการอบรมการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และ 2) เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนารูปแบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เห็นดวยกับโครงสรางโดยรวมของ

แผนการดําเนินขั้นกระบวนการ โดยมีประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงดังนี้ 

 3.2.1 การวิเคราะห/ทบทวนวิสัยทัศนของสถานศึกษา ถาผลของการวิเคราะหปรากฏวา

สถานศึกษาควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงวิสัยทัศนใหมอยางเรงดวน ซึ่งถาเกิดกรณีนี้ข้ึน ควรมีการ

ระบุแนวทางของการทบทวนหรือปรับปรุงไวอยางชัดเจน อยางไรก็ดี ผูเชี่ยวชาญไดใหขอสงัเกตไววาผล

ของการวิเคราะหในกรณีดังกลาวไมนาจะเกิดขึ้นสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ถาสถานศึกษาที่เปน

เปาหมายการวิจัยสามารถกําหนดตัวปอนไดตามแผนการดําเนินงานขั้นการกําหนดตัวปอน 

 3.2.2 การตัดสินเลือกประเด็นที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศนของสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการวาง

แผนการประเมินในขั้นตอไปนั้น ควรมีการกําหนดแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับสถานศึกษาใน

การที่จะเลือกประเด็นใดในวิสัยทัศน เพื่อสําหรับใชในการประเมินในรอบแรกนี้ 

  3.2.3 การตรวจสอบแผนการประเมิน Balanced Scorecard ในแตละระดับกอนที่จะนําไปสู

การปฏิบัตินั้น ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนในแตละระดับคุณภาพของผลการประเมิน

ในแผนการประเมิน Balanced Scorecard กอนนําไปสูการปฏิบัติ 
 
3.3 ผลการตรวจสอบองคประกอบขั้นกลไกควบคุม 
 จากการตรวจสอบแผนการดําเนินงานขั้นกลไกควบคุม ซึ่งไดแก 1) กําหนดการอบรมการ

ประเมินอภิมาน และ 2) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินอภิมาน (Meta 

Evaluation) ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เห็นดวยกับโครงสรางโดยรวมของแผนการดําเนินงานขั้นกลไก
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ควบคุม โดยมีขอเสนอแนะดานกิจกรรมเกี่ยวกับการกําหนดผูมีหนาที่ในการประเมินอภิมาน ควรมีการ

กําหนดเกณฑพิจารณาคุณสมบัติของผูที่ควรมีหนาที่ในการประเมินอภิมานอยางชัดเจน  มีการระบุ

รายการประเมินตามเกณฑการประเมินอภิมานที่ครอบคลุมทุกมาตรฐานในการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป เพื่อใหสถานศึกษาไดใชเปนแนวทางในการ

กําหนดเครื่องมือการประเมินอภิมานของตนเองไดสะดวกขึ้น 

 

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ใน
ระดับประถมศึกษา 
 ผลจากการตรวจสอบรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษาของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดปรับปรุงแนวทางในการกําหนดองคประกอบของระบบการ

ประเมินในแตละขั้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
4.1 แนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
  ผูวิจัยไดปรับปรุงแนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษาจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาพประกอบ 28 โดยมี

รายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้  

   

ข้ันที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 สถานศึกษาควรมีการสํารวจตนเองถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร เชน สภาพการ

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานมา ปญหาและอุปสรรคตางๆ ของการจัดทําหลักสูตร 

รวมทั้งการศึกษาถึงขอมูลซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ไดแก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และแนวทาง

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปนสารสนเทศสําคัญที่โรงเรียนจะไดใชเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของตนเองตอไป 

 

ข้ันที่ 2 การเสริมสรางกระบวนทัศน และจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการ

พิจารณากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหสถานศึกษาไดเกิดกระบวนทัศนของการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา โดยควบคูไปกับการเสริมพลังอํานาจครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเปน
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สวนหนึ่งของฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมกับขอมูลตางๆ ที่ไดจากการมีสวนรวม

ของชุมชน และการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา 

 

ข้ันที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

  การดําเน ินการจัดทําหลักส ูตร  ควรเริ ่มจากกําหนดจุดเน นในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื ่อใชเปนกลยุทธในการจัดทําหลักสูตร อันไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค มีการวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรู กําหนดผลการเรียนรูที่

คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป และกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับจุดเนนที่ได

กําหนดไว จากนั้นมีการจัดทําคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู กําหนดแนวการจัดการเรียนรู 

และแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู ขอมูลที่ไดทั้งหมดจะถูกเรียบเรียงเปนเอกสารหลักสูตรเพื่อ

ขอประกาศใชตอไป 

 

ข้ันที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน 

  การเตรียมความพรอมที่สําคัญของสถานศึกษามีสองสวนคือ การสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อใหการนําหลักสูตรไปสูการสอนดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

ข้ันที่ 5 การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเองของสถานศึกษา 

  โรงเรียนควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวย

ตนเอง เพื่อเปนการตรวจสอบและถือเปนการประกันคุณภาพหลักสูตรของตนเอง ขอสารสนเทศที่ได

จากการประเมินตนเอง จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและวิธีการ

แกไขขอบกพรองตางๆ ของการพัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณอยูตลอดเวลา การประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาจึงเปนระบบที่ดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 28 แนวทางการกําหนดตวัปอนของระบบการประเมนิหลกัสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ทําใหทราบถึง 

การสํารวจสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การเตรียมความ

พรอมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

สภาพการ

ดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร 

ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร 

ปญหา 

และ 

อุปสรรค  

หลักสูตร

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 

พรบ.

การศึกษา

แหงชาติ 

พ.ศ. 

2542 

แนวการจัดทํา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

การเสริมสรางกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ขอมูลพื้นฐาน 

เพื่อการพัฒนา 
การมีสวนรวม 

ของชุมชน 

การวิเคราะหศักยภาพ

ของสถานศึกษา การเสริมพลังอํานาจครู 

ทําใหได 

หลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเองของสถานศึกษา 

นําไปสู 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนดจุดเนนในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ

ใชเปนกลยุทธในการจัดทํา

หลักสูตร อันไดแก วิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

วิเคราะหมาตรฐานและ 

สาระการเรียนรู กําหนด

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

และสาระการเรียนรู 

รายป และกําหนดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

จัดทํา

คําอธิบาย

รายวิชา  

หนวยการ

เรียนรู 

กําหนดแนวการ

จัดการเรียนรู 

และ แนวการวัด

และประเมินผล

การเรียนรู 

เรียบเรียงเปน

เอกสาร

หลักสูตรเพื่อ

ขออนุมัติใช

หลักสูตร 

กระบวนการยอนกลับ 

 ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขั้นที่ 2 การเสริมสรางกระบวนทัศน และจดัเตรียม 
      ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

 ขั้นที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตร 
      ไปสูการสอน 

 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใช 

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

สูการปฏิบัติในชั้นเรียน 
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4.2 แนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
  แนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งผูวิจัยปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาพประกอบ 29 มีรายละเอียด

ในแตละขั้นตอนดังนี้ 

 

ข้ันที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง  

  มีประเด็นสําคัญคือ ตองใหโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการ

ประเมินหลักสูตร ตั้งแตการรับรูเกี่ยวกับการประเมิน ความสัมพันธระหวางการประเมินและการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และความสําคัญของการประเมินตนเอง 

 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา 

 เมื่อโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายมีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรแลว การ

เร่ิมพิจารณาสิ่งที่กําลังจะมุงประเมินก็จะดําเนินขึ้น ดวยการวิเคราะหวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา

ตามที่ระบุไวในหลักสูตรสถานศึกษา แลวกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูการวาง

แผนการประเมินหลักสูตรที่สอดคลองกับจุดเนนที่ระบุไวในวิสัยทัศน 

 

ข้ันที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 

 จากจุดเนนตามที่ระบุไวในวิสัยทัศนที่จะนําไปสูการวางแผนการประเมิน โรงเรียนที่เปน

กลุมเปาหมายจะรวมกันกําหนดมุมมองเพื่อนําไปใชพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน จากนั้นจะเปนการ

วิเคราะหคําสําคัญที่สะทอนถึงจุดเนนในวิสัยทัศนภายใตมุมมองที่ไดกําหนดไว แลวจึงเชื่อมโยง

ความสัมพันธของคําสําคัญในแตละมุมมอง ผลที่ไดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธของคําสําคัญจะทํา

ใหโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายไดแผนที่กลยุทธที่จะนําไปสูจุดเนนของวิสัยทัศนที่กําลังจะทําการ

ประเมิน โดยในขั้นตอนนี้โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายอาจมีการจัดทําแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวนได 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบริบทของการดําเนินงานในขณะนั้น 

 

ข้ันที่ 4 กําหนดแผนการประเมิน 

 ในขั้นนี้ โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายจะนําแผนที่กลยุทธมาใชเปนแนวทางในการกําหนด

แผนการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค กําหนดตัวชี้วัด วิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน กําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงาน โครงการ หรือส่ิงที่จะทํา จนครบทุกคําสําคัญในแตละมุมมอง 
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โดยเริ่มวางแผนตั้งแตระดับสถานศึกษา จากนั้นแผนการประเมินในระดับสถานศึกษา จะถูกสื่อสารไปสู

ระดับสายชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรู เพื่อกําหนดแผนการประเมินในระดับสายชั้นหรือกลุมสาระการ

เรียนรู จากนั้นผูปฏิบัติแตละคนจะวางแผนการประเมินหลักสูตรของตนเองตามภาระงานหลักสูตรที่

รับผิดชอบอยู ทั้งนี้ตองสอดคลองกับแผนการประเมินในแตละระดับที่ผานมา  

 

ข้ันที่ 5 ตรวจสอบแผนการประเมิน 

 เมื่อไดแผนการประเมินตั้งแตในระดับสถานศึกษาจนถึงในระดับผูปฏิบัติแลว ผูประเมินในฐานะ

ผูปฏิบัติในแตละระดับตองทําการตรวจสอบทั้งในแงความเหมาะสม และความซ้ําซอนในแตละ

องคประกอบของแผนการประเมินที่อาจเกิดขึ้นได 

 

ข้ันที่ 6 ปรับปรุงแผนการประเมิน 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบแผนการประเมิน โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายตองปรับปรุง

แผนการประเมินใหเหมาะสมมากขึ้น หรือทําการบูรณาการแผนการประเมินเพื่อใหแผนการประเมินเกิด

ความคลองตัว หรือลดภารกิจตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนการประเมินลดนอยลง ผล

การดําเนินงานจนถึงขั้นนี้จะทําใหโรงเรียนที่ เปนกลุมเปาหมายไดรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง และพรอมที่จะนําไปสูการปฎิบัติในสภาพการณจริง 
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ภาพประกอบ 29 แนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

 ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

การรับรูเกี่ยวกับ 

การประเมิน 

ความสัมพันธระหวางการประเมินและ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญของการ

ประเมินตนเอง 

ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา พิจารณาสิ่งที่กําลังจะประเมิน 

การวิเคราะหวิสัยทัศน 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

เพื่อนําไปสูการวางแผนการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ ประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

กําหนดมุมมองเพื่อนําไปใชพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมนิ 

วิเคราะหคําสําคัญภายใตมุมมองที่ไดกําหนดไว 

เช่ือมโยงความสัมพันธของคําสําคัญในแตละมุมมอง 

แผนที่กลยุทธ แผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน 

กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดตัวช้ีวัด วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนดเปาหมาย กําหนดสิ่งที่จะทํา 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดตัวช้ีวัด วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนดเปาหมาย กําหนดสิ่งที่จะทํา 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดตัวช้ีวัด วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนดเปาหมาย กําหนดสิ่งที่จะทํา 

แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

ตรวจสอบความเหมาะสม ตรวจสอบความซ้ําซอน 

ปรับปรุงแผนการประเมิน บูรณาการแผนการประเมิน 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

สูการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบแผนการประเมิน 

 ขั้นที่ 4 กําหนดแผนการประเมิน 

ระดับ

สถานศึกษา 

ระดับสายชั้น/

กลุมสาระ 

ระดับ 

ผูปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแผนการประเมิน 
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4.3 แนวทางการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
  ผูวิจัยไดปรับปรุงแนวทางการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ดังแสดงในภาพประกอบ 30 โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้ 
 

ข้ันที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 

 เปนการสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความหมาย หลักการของการประเมินอภิมาน การ

รับรูเกี่ยวกับบทบาทของการประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุมของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา และการพิจารณารวมกันเกี่ยวกับเกณฑการประเมินอภิมาน 

 

ข้ันที่ 2 วางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน 

 เปนการวางแผนการประเมินอภิมานทั้งการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการ

ประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป โดยการวางแผนการประเมินอภิมานทั้งสองแบบ จะประกอบไปดวย

กิจกรรมยอย 3 สวนคือ การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินอภิมาน การกําหนดผูประเมินอภิมาน

ตามคุณลักษณะที่ไดตกลงรวมกันของสถานศึกษา และการกําหนดเครื่องมือประเมินอภิมาน 

 

ข้ันที่ 3 ดําเนินการประเมินอภิมาน 

 การดําเนินการประเมินอภิมาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเครื่อมือ

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป และจัดทําเปนรายงานการ

ประเมินอภิมาน 

 

ข้ันที่ 4 นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน 

 ดวยการนําผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงแผนการ

ประเมินหลักสูตร และการดําเนินงานประเมินที่กําลังเกิดขึ้น สวนผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปจะ

ไดเปนขอมูลสําคัญในการปรับปรุงรายงานผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดคุณคา

และความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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ภาพประกอบ 30 แนวทางการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

 ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 

ความหมาย หลักการ 

ของการประเมินอภิมาน 

บทบาทการประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุม 

ของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

อภิมาน 

 ขั้นที่ 2 วางแผนการดําเนินงาน 
     การประเมินอภิมาน 

วางแผนการประเมินอภิมาน 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดผูประเมินอภิมาน กําหนดเครื่องมือประเมินอภิมาน 

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา การประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

 ขั้นที่ 3 ดําเนนิการประเมินอภิมาน 

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

รายงายผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา รายงายผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

 ขั้นที่ 4 นําผลการประเมินอภิมาน 
      ไปใชประโยชน 

ปรับปรุงแผนการประเมินและ 

การดําเนินงานประเมิน 

ปรับปรุง 

รายงานผลการประเมิน 



บทที่ 5 
บริบทของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย 

 

 

 ดวยกรอบของวิธีดําเนินการวิจัย ที่ผูวิจัยใชปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 ในสวนของความสําคัญปญหา ซึ่งปญหาดังกลาวไดเกิดขึ้นกับ

สถานศึกษาหลายแหงในแตละภูมิภาค ดังนั้นแลว การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ในระดับประมศึกษา ซึ่งเปน “ระบบเชิงแบบจําลอง” ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นและปรับปรุงตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ดังที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 การ

สรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เขาสูพื้นที่การวิจัยเพื่อหาขอความรูความจรงิที่

เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูวิจัยกับโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย จึงมีความ

จําเปนที่ผูวิจัยตองศึกษาและวิเคราะหใหเห็นถึงบริบทของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยที่

เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริบทของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานมาของ

กลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง การนําเสนอบริบทของกรณีศึกษาทั้ง 2 แหงในบทที่ 5 นี้ จึงมิไดเปนการ

นําเสนอเชิงเปรียบเทียบแตอยางใดและมิใชเปาหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ขอมูลที่ไดเปนการสรุปและ

ตีความความหมายเพื่อเปนประโยชนตอการนําระบบเขาสูพื้นที่การวิจัยใหมากที่สุด รายละเอียดใน

บริบทของสถานศึกษาทั้ง 2 แหง ที่เปนโรงเรียนกลุมเปาหมายการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 

1. บริบทของโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ผูวิจัยขอใชชื่อสมมติของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา วา “โรงเรียน A”  ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดผลกระทบใดๆ กับผูเกี่ยวของในพื้นที่การวิจัย ซึ่งผูวิจัย

ตองอางถึงในรายงานการวิจัยครั้งนี้ 

 
สภาพชุมชนที่ต้ังโรงเรียน A 
 โรงเรียน A ตั้งอยูในเขตอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกนเขต 5 สถานที่ตั้งอยูในบริเวณหุบเขาภูเวียง ซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ

ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร และเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดขอนแกน ประชาชนโดยทั่วไป

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทํานา สภาพทางสังคมโดยรวมแลวคอนขางมีความสงบสุข มีชีวิต

ความเปนอยูตามอัตภาพ มีปญหาบางในดานการยายถิ่นของประชากรเพื่อเขาไปทํางานตามเขตเมือง 

ทําใหผูเฒาผูแกตองมีภาระหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรหลานแทนพอแม ซึ่งสภาพปญหาดังกลาว 

สอดคลองตามสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนที่แปรผกผันตามสภาพดินฟาอากาศ ชุมชนในเขตพื้นที่
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บริการของโรงเรียน A คอนขางมีสภาพแหงแลง พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณเนื่องจากมีลักษณะเปน

ดินทรายและเปนลานหินใตพื้นดินคอนขางมาก และมีสภาพฝนทิ้งชวงอยูบอยครั้ง ทําใหรายไดหลักซึ่ง

ไดจากการทําเกษตรกรรมไมมีความแนนอน อยางไรก็ตาม ดวยที่ตั้งของชุมชนอยูใกลบริเวณอุทยาน

แหงชาติซึ่งมีสภาพเปนปาที่คอนขางสมบูรณ ชาวบานจึงสามารถหาอาหารหรือมีรายไดจากการเก็บ

ของปาอยูบาง ซึ่งจะสังเกตไดในชวงที่มีการจัดตลาดนัด และมีชาวบานนําของปา เชน ผัก ผลไม

พื้นเมือง สัตวจําพวกหอย ปลา นก กบ เขียด มาวางจําหนายอยูเปนจํานวนมาก ลักษณะเดนของผูคน

ในเขตพื้นที่แหงนี้ คอนขางมีความเปนอัตลักษณคอนขางสูง คําวา “คนในภู” ถือเปนความภาคภูมิใจ

ของประชาชนในแถบนี้ เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมกอนของผูคนที่มีความสามัคคีใน

การรวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ อยางเหนียวแนน รวมทั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิดที่

คนภายนอกมองวามีความแตกตางจากคนในสังคมอื่น เชน การมีลักษณะของสําเนียงภาษาถิ่นที่เปน

เอกลักษณ การพูดจาหรือแสดงความคิดเห็นที่สะทอนใหเห็นถึงความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่นของ

ตนที่คอนขางชัดเจน สําหรับสถานที่ตั้งของโรงเรียน A และชุมชนโดยรอบสามารถแสดงไดดัง

ภาพประกอบ 31 

 

 

 



 163 

 
 

ภาพประกอบ 31 แผนที่แสดงที่ตัง้โรงเรียน A

N 

ถนนระหวางอําเภอ 

โรงเรียนมัธยม 

โรงเรียน  A ศาลาประชาชน 

สถานีอนามัย 

อูซอมรถ 
วัด 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
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ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 
 โรงเรียน A เปนโรงเรียนที่มีประวัติยาวนานกวา 100 ป เนื่องจากสถานที่ตั้งปจจุบันของ

โรงเรียนเคยเปนหัวเมืองสําคัญเกาแกมากอน โรงเรียนไดกอต้ังขึ้นตามประกาศโครงการศึกษาแหงชาติ

เมื่อป พ.ศ. 2411 ที่มีนโยบายใหหัวเมืองตางๆ จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อสอนวิชาการตางๆ จากนัน้โรงเรยีน

ก็มีพัฒนาการเรื่อยมา จนเมื่อป 2475 ในขณะนั้นทางโรงเรียนไดสรางอาคารเรียนขึ้นใหมแลวเสร็จ จึง

ไดขอพระราชทานนามโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานนามโรงเรียน

แหงนี้ และเปนชื่อของสถานศึกษาที่ใชปรากฏมาจนถึงปจจุบัน สําหรับอาคารเรียนหลังดังกลาว

ปจจุบันถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาของทองถิ่น และของจังหวัดขอนแกน สําหรับผูคนใน

ละแวกใกลเคียงสถานศึกษาแหงนี้ตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา “ตึกเหลือง” คือความภาคภูมิใจ

ของทองถิ่น ผูที่มีโอกาสไดมาแวะเวียนสถานศึกษาแหงนี้ ตางก็ชื่นชมในความงดงามและคุณคาของ

ตึกเกาแหงนี้ แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันอาคารเรียนหลังดังกลาวมีสภาพที่ทรุดโทรมเพราะขาด

งบประมาณในการบูรณะซอมแซม โรงเรียนตองแกปญหาหรือทําการซอมแซมในลักษณะตามมีตาม

เกิด และยังมีการใชตึกหลังนี้ในการจัดการเรียนการสอน และทํากิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา

ตามปกติ แมวายามฝนตกหลังคาจะไมสามารถกันฝนได หรือพื้นฝาที่สรางดวยไมก็ถูกปลวกกัดกิน

ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก รวมทั้งสวนที่เปนกออิฐถือปูนก็แตกราวดูนาวิตกเปนอยางยิ่งก็ตาม  

 
สภาพการจัดการศึกษาโดยทั่วไป 
 ปจจุบันโรงเรียน A เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 ทํา

หนาที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 

ถึง 3) และ ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) จํานวนนักเรียนรวมทุกระดับช้ันโดยเฉลี่ยแตละปที่

ผานมาประมาณ 300 คน สําหรับบุคลากรของโรงเรียนมีจํานวนทั้งหมด 13 คน ทําหนาที่ผูบริหาร

สถานศึกษาจํานวน 1 คน สายปฏิบัติการสอน จํานวน 11 คน และนักการภารโรง จํานวน 1 คน ในสวน

ของคณะครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา จํานวน 11 คน ระดับประกาศนียบัตรทาง

การศึกษา(ป.กศ.) จํานวน 1 คน สวนผูบริหารสถานศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา

บริหารการศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาไดจัดโครงสรางในการบริหารงานดังภาพประกอบ 32 
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ภาพประกอบ 32 แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษา (โรงเรียน A) 

 

 จากภาพประกอบ 32 แสดงถึงโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน A มีผูอํานวยการโรงเรียนทํา

หนาที่ในการบริหารงานทั่วไป โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการนักเรียน มี

สวนรวมในการใหหรือสะทอนขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน จากนั้นมีการแบงฝายตางๆ 

ออกมาเปน 6 ฝาย ตามขอบขายภาระงานโดยทั่วไปของสถานศึกษา โดยมีการจัดครูเพื่อทําหนาที่เปน

คณะกรรมการในแตละฝาย ซึ่งจะประกอบไปดวย หัวหนาฝาย กรรมการ และเลขานุการ  

 การจัดครูเขาสอน ใหในชวงชั้นที่ 1 ครูที่ทําหนาที่ประจําชั้นรับผิดชอบสอนในเกือบทุกรายวิชาของ

หลักสูตร คือ คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สวนวิชาภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  และสุขศึกษาและพลศึกษา เปนอาจารย

พิเศษ สวนในชวงชั้นที่ 2 เปนการจัดสอนแบบเวียนตามความถนัดและความสามารถของครูผูสอน เชนใน

รายวิชาวิทยาศาสตร อาจารยผูรับผิดชอบก็จะทําหนาที่สอนวิชาวิทยาศาสตรตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที ่

4 ถึง 6 เปนตน ในดานการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษา พบวา โรงเรียนตั้งอยู

ในใจกลางของชุมชน  สภาพทางกายภาพภายในสถานศึกษาโดยทั่วไปถือวามีความรมร่ืน มีอาคารเรียน 

อาคารประกอบตางๆ เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ครบถวนและใชงานได แตในบางสวนก็ยังคงอยูใน

สภาพที่ควรไดรับการปรับปรุง สวนที่โดดเดนที่สุดทางภายภาพของโรงเรียนแหงนี้ ไดแก อาคารเรียนหลังเกา 

หรือที่เรียกวา “ตึกเหลือง” ถือเปนสิ่งกอสรางที่มีความเกาแกและมีคุณคาทั้งตอสถานศึกษาและชุมชน   ทั้งนี้ 

ลักษณะทางภายภาพของโรงเรียน A สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 33 

บริหารงานทั่วไป 

(ผูอํานวยการ) 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการนักเรียน 

ฝายวิชาการ 

ฝายธุรการ 

การเงินและพัสดุ 

ฝายบุคลากร 

ฝายอาคารสถานที่ 

ฝายกิจการนักเรียน 

ฝายความสัมพันธ

กับชุมชน 
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 ในสวนของบรรยากาศทางสังคม โดยภาพรวมแลว พบวา คณะครูมีความสนิทสนมตอกันมาก ทุก

คนเปนคนในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู เพราะถือวา

เปนโรงเรียนที่มีประวัติยาวนาน มีลูกศิษยที่สรางชื่อเสียงและทําประโยชนใหกับชุมชนมากมาย อีกทั้งยังถือ

วาการปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาแหงนี้เปนการทําประโยชนใหกับชุมชนในฐานะที่ตนเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชน สําหรับนักเรียน สวนใหญมีความราเริงแจมใส และแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มี

ความสัมมาคารวะ โดยสังเกตไดจากการรูจักแสดงความเคารพกับครูบาอาจารย หรือแมแตกับผูใหญที่ตน

ไมรูจักมากอนก็ตาม และเสียงสะทอนจากชุมชน บางทานกลาววา “เด็กๆ ที่นี่จะดูตางจากเด็กที่อ่ืน คือเขา

จะกลาพูดกลาถาม แลวก็รูจักไหวผูหลักผูใหญ ซึ่งที่อ่ืนจะไมคอยเทาไหร” (สนทนากลุม A : 20 เมษายน 

2549) สวนบรรยากาศโดยรอบสถานศึกษา ส่ิงที่เปนจุดเดนไดแก การตั้งอยูภายในหุบเขาที่เรียกวา “หุบภู

เวียง” และบางสวนไดรับการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติภูเวียง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณไปดวยปาไม ที่มี

พืชพันธุ และสัตวปานานาชนิด มีแหลงตนน้ํา และเสนทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามและนาสนใจ และยัง

เปนสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑไดโนเสาร ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีทางดานซากดึกดําบรรพไดโนเสาร มีเขตอนุรักษ

พันธุพืชโคกภูตะกา ในโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

ดวยสภาพที่ตั้งของชุมชนตามลักษณะทางภูมิศาสตรที่คอนขางปดและมีลักษณะเฉพาะตัว จึงทําให

ลักษณะการดําเนินชีวิตของผูคนคอนขางมีเอกลักษณ มีความเปนเฉพาะตัวคอนขางสูง และภาคภูมิใจใน

ทองถิ่นของตน ดังขอความตอนหนึ่งของตัวแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กลาวถึงความภาคภูมิใจ

ของการเปนคนในทองถิ่นแหงนี้วา “พวกเราคนภู เวลาทําอะไรก็ทําดวยกัน ไปดวยกัน จะไมคอยแตกแยก

กัน” (สนทนากลุม A : 20 เมษายน 2549) เชนเดียวกับทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษาแหงหนึ่งซึ่งอยูใน

ศูนยเครือขายเดียวกันกับโรงเรียน A เปนขาราชการที่ยายมาจากถิ่นอ่ืนแตมีครอบครัวอยูในเขตชุมชนแหงนี้ 

ไดกลาววา “คนแถวนี้คอนขางมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนที่อ่ืน คนทางอื่นถาจะเขามาแทรกแซงคอนขางยาก 

เขาคอนขางรวมตัวกันไดดี” ( สัมภาษณ A 18 : 20 เมษายน 2549) 
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สนาม

ตะกรอ 

 

โรงฝกงาน บานพักครู 

เรือนเพาะชํา 

เรือนเพาะชํา 

โรงอาหาร 

อาคาร 2 

สุขา 

สนามวอลเลยบอล 

แทนพระพุทธรูปและเสาธง 

อาคาร 1 

สุขา 

บาดาล บานพักครู 

หองพัสดุ 
สวนปา 

สนามฟุตบอล 

สนามบาสเกตบอล 

อาคาร 3 

สุขา 

N 

ภาพประกอบ 33 แผนผังภายในโรงเรยีน A 
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สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลจากการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A เปนขอสรุปที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมูลจากกลุมผูเกี่ยวของคือ ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูปกครอง ดวยวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งการ

วิเคราะหเอกสารตางๆ ที่เปนรองรอยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A ผลการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ถือเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับการ

วางแผนการวิจัย กอนที่จะนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองลงสูสถานศึกษาที่เปน

กรณีศึกษา รายละเอียดที่แสดงถึงสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A ปรากฏตาม

หัวขอตางๆ ดังนี้ 

 1) สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา : จากการสนทนากลุมกับคณะครู การสัมภาษณ

ผูบริหารสถานศึกษา และตัวแทนชุมชนจากสวนตางๆ พบวา โรงเรียนมีปญหามากในการจัดทํา

หลักสูตรตั้งแตกอนเริ่มกระบวนการจัดทํา และในระหวางการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

A สามารถกลาวไดวา เปนเอกสารหลักสูตรที่มี ข้ึนไว เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น รายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตรเกือบทั้งหมดมิไดถูก

กํ าหนดขึ้ นมา  โดยอาศั ยก ระบวนการพัฒนาหลั กสู ต รสถานศึ กษาตามแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ คณะครูกลาวอยางชัดเจนวา “ก็ลอกตามๆ เขามา ปรับรายละเอียดตางๆ บาง

เล็กนอย” (สนทนากลุม A : 4 เมษายน 2549) สอดคลองกับรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในเอกสาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A ที่พบวา มีหลายสวนที่ไมไดรับการแกไขใหสอดคลองกับขอมลูของ

สถานศึกษา เชน การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และสาระการเรียนรูรายป พบวาในหลาย

รายการไมมีความเกี่ยวของกับบริบทของโรงเรียน A เชน การระบุในสาระการเรียนรูที่มีรายละเอียด

เกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่สําคัญของทองถิ่น แตรายละเอียดที่ปรากฏกับไมใชบุคคลหรือสถานที่

สําคัญของทองถิ่นของโรงเรียน A ทั้งนี้จากการสนทนาอยางไมเปนทางการกับหัวหนาฝายวิชาการของ

โรงเรียน A ไดใหขอมูลที่ชัดเจนขึ้นวา “เอกสารหลักสูตรที่มีอยูเปนการลอกแบบโดยซื้อมาจากของ

สํานักพิมพ...” (บันทึกสนาม A : 4 เมษายน 2549) เมื่อวิเคราะหจากขอมูลในแตละสวนแลว สามารถ

สรุปสาเหตุสําคัญที่ทําใหโรงเรียน A มิไดมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นดวยตนเองอยางแทจริง มี

เหตุปจจัยที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันหลายประการ กลาวคือ 

 นับแตชวงกอนจะมีการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนทางการซึ่งเปนไปตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนไดรับทราบขาวเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรอยูบาง แต

ยังไมทราบวาโรงเรียนจะตองมีบทบาทหนาที่อยางไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เมื่อได

รับทราบขอมูลอยางเปนทางการจากหนวยเหนือ ซึ่งไดแกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ โดยจัดให

มีการอบรมแกคณะครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และมีการกําหนดเวลาใหกับ
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สถานศึกษาที่ตองสงหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทําสําเร็จเรียบรอยแลวแกหนวยเหนือในเวลาที่จํากัด ซึ่ง

คณะครูโรงเรียน A กลาววา ทั้งชวงเวลาในการใหความรูความเขาใจ และชวงเวลาในการจัดทํา

หลักสูตรไมมีความเพียงพอ ดังบทสนทนาชวงหนึ่งของคณะครูที่กลาววา “คือเวลามันนอย ไปอบรม

กลับมา 3 วัน คุณตองสงหลักสูตรสถานศึกษามาเปนเลมนะ เราก็ไมเวลาเขาถึงกระบวนการตรงนั้น

อยางจริงๆ จังๆ ครูทุกคนก็ไดรับการอบรม แตก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะเขาใจ กลับมาก็ไมรู ทํา

ไมได ไมรูวาหลักสูตรคืออะไร” (สนทนากลุม A : 20 เมษายน 2549) ดวยขอจํากัดของเวลาในการ

สรางความรูความเขาใจรวมถึงระยะเวลาในการจัดทําใหเสร็จทันการประกาศใชตามขอกําหนดของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงสงผลกระทบตอวิธีการปฏิบัติของคณะครูตอการจัดทําหลักสูตร ดังที่

ผูอํานวยการโรงเรียน A กลาววา “ผูใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรก็ไมชัดเจน ก็ใหแผนซีดีมา ก็อะเอาไป

ลอกมาสง” (สัมภาษณเชิงลึก A1 : 4 เมษายน 2549) หรือขอมูลจากการสนทนากลุมชวงหนึ่งที่

กลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไววา 
 

  A1 : ตัวแทนชุมชนเขามานอยมาก 

  A2 : คือดึงเขามาเขาก็บอกวาไมรูเร่ือง ตัวเราเองก็ไมรูวาจะใหเขามาในลักษณะไหน  

       ก็บอกวาใหโรงเรียนทําไปเถอะ 

(สนทนากลุม A : 4 เมษายน 2549) 
 

 ดวยการแนะนําจากผูใหความรูในหนวยเหนือดังที่ผูอํานวยการโรงเรียน A กลาวถึง จึงเปน

วิธีการที่สะดวกที่สุดภายใตเวลาที่จํากัด รวมทั้งการขาดความรูความเขาใจ และความรูสึกของคณะครู

ที่ยังไมเห็นถึงความสําคัญจําเปนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เห็นวาเปนการเพิ่มภาระในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังคิดวาการพัฒนาหลักสูตรหนาเปนหนาที่ของผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรมากกวาจะ

เปนหนาที่ของครูในโรงเรียน สภาพปญหาของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A จึงเกิดขึ้น

จากความสัมพันธของเหตุและปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการไมไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง

อยางแทจริง ความสัมพันธของเหตุปจจัยที่มีผลตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A 

สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 34 



 170 

  

 
 

ภาพประกอบ 34 ความสัมพันธของเหตุปจจัยที่สงผลตอสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A 

 

 2) สภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช : สําหรับบรรยากาศของการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น ถือเปนผลสืบเนื่องจากสภาพของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ไมได

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดวยตนเองอยางแทจริง จึงสงผลโดยตรงตอสภาพของการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช ทั้งนี้สามารถกลาวถึงความพยายามของผูบริหารและคณะครูโรงเรียน A ในการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติได 2 กลุม กลุมแรก คือกลุมของคณะครูที่ไมไดนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง 

ทั้งนี้เพราะเกิดจากความรูสึกวา หลักสูตรที่มีอยูไมไดเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาดวยตนเอง ความรูสึก

ของการเปนเจาของหลักสูตรจึงไมเกิดขึ้น ความตองการจะนําหลักสูตรไปสูการสอนจึงไมเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติของคณะครู ซึ่งถือเปนกลุมครูสวนใหญของโรงเรียน A อยางไรก็ตาม จากการสนทนากลุมครู ได

แสดงใหเห็นถึงภาพสะทอนของการปฏิบัติในสองลักษณะคือ ลักษณะของ “ภาพลวงตา” ของการนํา

หลักสูตรไปใช ที่คณะครูสวนใหญมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แตแผนการจัดการเรียนรูที่มีอยู

ไมไดจัดทําเองและไมไดนําไปใชสอนจริง แตมีไวเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบเทานั้น หรือ

แมแตงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีอยูก็ไมไดเกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัยอยางแทจริง แตเปนเพียงการ

เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใชเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบยืนยันกับหนวยเหนือเชนกัน ดังนั้นแลว “ภาพ

จริง” ที่ปรากฏคือ “ก็ยังสอนตามแบบเดิมอยู มีหลักสูตรก็จริงอยู แตครูเราก็ยังใชกระบวนการเดิมอยู” 

(สนทนากลุม A : 4 เมษายน 2549) การจัดเรียนการสอนจึงยึดการถายทอดเนื้อหาสาระตามหนังสือ

เอกชนที่ส่ังซื้อมา ซึ่งเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดของเอกสารหลักสูตรที่มีอยู ที่ถึงแมวาโรงเรียน A จะ

ไมไดจัดทําขึ้นเอง แตรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตรก็สะทอนใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ ที่

กระบวนการ

สรางความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับการ

พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา

จากหนวย

เหนือ 

 ขาดความหลากหลายในวิธี 

การสรางความรูความเขาใจ 

 เวลาในการสรางความรูความ

เขาใจมีจํากัด 

ชวงเวลาในการดําเนินงานที่

ใหกับสถานศึกษามีนอย 

 วิธีการฝกอบรมขาดความ

ชัดเจน 

ไมสามารถเปนที่ปรึกษาได 
 

มโนทัศน 

ของครู 

ในการจัดทํา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

เปนเรื่องยาก

ซับซอน 

เปนการเพิ่มภาระ 

ไมใชหนาที่ของสถานศึกษา 

ไมเห็นความสําคัญในการมีสวนรวม

จากชุมชน 

ไมเกิด

กระบวน 

การจัดทํา

หลักสูตร

สถาน 

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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มีแนวทางการนําหลักสูตรไปใชที่แตกตางไปจากหลักสูตรเกา (หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533) อยูก็ตาม ในขณะที่คณะครูอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนเพียงสวนนอย ที่ถึงแมวาหลักสูตร

ที่มีอยูจะไมไดเปนผูดําเนินการจัดทําเองก็ตาม แตมีความพยายามที่จะนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ทั้ง

ในเรื่องของการวางแผนการจัดการเรียนรู การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ทางผูบริหารไดใหการสนบัสนนุครู

ในการเพิ่มพูนความรูและทักษะในเรื่องดังกลาวอยูบาง รวมทั้งครูบางทานก็มีการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมดวยตนเองดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติดังกลาวยังอยูในสภาพที่ขาดความมั่นใจ 

เพราะไมแนใจวาส่ิงที่กําลังปฏิบัติอยูนั้นมีความถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม ดังที่ครูทานหนึ่งได

กลาวถึงความพยายามในการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินผลการเรียนรูของตนเองไววา “เร่ืองประเมิน

ตามสภาพจริง หนูก็เคยซื้อหนังสือมาอาน อานแลวก็ยังไมรูจะทําอยางไร แตชิ้นงานเด็ก หนูก็เก็บหมด

คะ แตไมมีเกณฑ งานแตละชิ้นไมไดสรางเกณฑการประเมินขึ้นมา...” (สัมภาษณเชิงลึก A 12 : 4 

เมษายน 2549) หรือจากการสนทนากลุม ที่ครูทานหนึ่งไดกลาวถึงความพยายามของตนเองในการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดเนื้อหาสาระตามหนังสือที่ส่ังซื้อจากเอกชนใหเขากับบริบท

ของชุมชนที่เปนที่ตั้งของสถานศึกษาไววา “ผมวาการปฏิบัติมันยังเขากันไมได ยกตัวอยาง เราส่ังซื้อ

(หนังสือ)มาบางครั้งมันก็เขากันไมไดกับหลักสูตรของเรา บางเรื่องเอาก็ตรงเปะเลยกับทองถิ่น แตบาง

เร่ืองก็ใชไมได แตคิดวาเราก็ปรับปรุงได” (สนทนากลุม A : 20 เมษายน 2549) สภาพโดยรวมทั้งหมดที่

เกิดขึ้นกับการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน A สามารถนําเสนอใหเห็นดังภาพประกอบ 35 
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ภาพประกอบ 35 สภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน A 

 

 3) สภาพการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา : เมื่อพิจารณาในระดับผูปฏิบัติซึ่งไดแกคณะ

ครูแตละคน พบวาสภาพการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน A มีความสัมพันธกับ

ทาทีในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติของกลุมคณะครู กลาวคือ กลุมครูที่มคีวามพยายาม

ในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจะมีการปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตรตามสภาพปญหาที่

ตนประสบมาในระหวางการนําหลักสูตรไปใช เชนครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลาววา “แตก็มี

กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่ไมไดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดวยตนเองอยางแทจิรง 

การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

กลุมที่ไมไดนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติ 
กลุมที่พยายามนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 

การสราง

ภาพลวงตา 

ภาพจริง 

ที่ปรากฏ 

มีแผน 

การ 

สอนที่

ไมได

จัดทํา

เอง 

และ

ไมได

นําไปใช

สอน

มี

รายงาน

การวิจัย

ในช้ัน

เรียนแต

ไมได

จัดทํา

ขึ้นเอง 

เนนการ

ถายทอด

เนื้อหา

สาระ

ตาม

หนังสือ

แบบ 

เรียนที่

สั่งซ้ือ 

ไมไดปรับ

พฤติกรรม

การเรียน

การสอน

ตาม

แนวทาง

ของ

หลักสูตร 

วาง

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

ตาม

แนวทาง

ที่กําหนด

ไวใน

หลักสูตร 

ปรับ

กระบวน

การเรียน

การสอน

และการ

วัด

ประเมิน

ผลการ

เรียนรู 

พยายาม

ใช

กระบวน

การวิจัย

ในช้ัน

เรียนเพื่อ

พัฒนา 

การเรียน

การสอน 

การสงเสริมสนับสนุน

จากผูบริหาร 

การเรียนรู

ดวยตนเอง 

ครูผูสอนยังคงดําเนินการเรียนการสอน 

ตามที่เคยปฏิบัติมา  

หลักสูตรไมไดนําไปสูการปฏิบัติ 

ครูพยายามปรับตัวตามหลักสูตรใหม

แตขาดความมั่นใจ  

และความชัดเจนในการปฏิบัติ 
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ปรับอยูบาง เชนอยาง ป.1 บางตัว(ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป)มากไปเราก็เอา

ข้ึนไปไว ป.2” (สนทนากลุม A : 20 เมษายน 2549) สวนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่ดําเนินงาน

ในระดับสถานศึกษาพบวา มีปรากฏอยูอยางชัดเจนในสองประเด็นหลักคือ ประเด็นแรก การ

ปรับเปล่ียนอัตราเวลาเรียนในโครงสรางหลักสูตร โดยคณะครูจะพิจารณารวมกันจากปริมาณของ

เนื้อหาสาระที่บรรจุอยูในหนังสือแบบเรียนเปนหลัก สาระการเรียนรูใดที่สอนไดไมทันตามหนังสือจะ

ไดรับการปรับสัดสวนเวลาเรียนเพิ่มข้ึน และไปลดเวลาในรายวิชาอื่นที่สอนจบตามหนังสือแบบเรียนได

ทัน โดยมิไดมีการพิจารณาจากผลการเรียนรูที่คาดหวังตามที่ระบุไวในหลักสูตร ประเด็นถัดมา ไดแก

การปรับเปลี่ยนเอกสารหลักฐานทางการประเมินผลการเรียนรู ที่พบวาฝายวิชาการมีการปรับเปลี่ยน

แบบรายงานผลชนิดตางๆ ซึ่งแตเดิมใชของสํานักพิมพเอกชนที่ไดนํามาเสนอขาย แตเมื่อนําไปใชจริง

พบวามีความไมเหมาะสมหลายประการ จึงไดมีการจัดทําขึ้นใชเองโดยปรับปรุงจากของเดิมที่ใชแลว 

จนปจจุบันคณะครูรูสึกวา “ก็เร่ิมลงตัว ออกเอกสารหลักฐานใหเด็กๆ ได” (สนทนากลุม A : 4 เมษายน 

2549) อยางไรก็ตาม คณะครูสวนใหญยังมีทรรศนะเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับ

การมุงประเมินเพื่อการสรุปรวมมากกวาการประเมินเชิงความกาวหนา ดังขอความตอนหนึ่งในการ

สนทนากลุมครูที่แสดงถึงทรรศนะที่มีตอการประเมินหลักสูตรไววา “เวลาประเมินหลักสูตร ก็นาจะดู

จากผลสัมฤทธิ์ที่ผานมา 3 ป วาเปนอยางไร ตรงไหนดี ไมดี ก็ไลมาตั้งแตปรับวิสัยทัศนลงมาเรื่อย 

ตามแบบที่เคยทํามา” (สนทนากลุม A : 20 เมษายน 2549) 

 จากสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A ตั้งแตสภาพการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา สภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และสภาพการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ที่

สะทอนใหเห็นถึงจุดควรพัฒนาหลายสวน ซึ่งขอมูลดังกลาวถือเปนสารสนเทศสําคัญสําหรับการ

พิจารณาถึงการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ลงสูการปฏิบัติในโรงเรียน A 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมิน ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการนํา

ระบบการประเมินลงสูพื้นที่การวิจัย ตัวปอนซึ่งไดแกกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่พบวามีจุดที่ตองไดรับการเติมเต็มใหสมบูรณหลายสวน กอนที่

จะเขาสูข้ันตอนที่ 2 คือการดําเนินงานตามองคประกอบของกระบวนของระบบการประเมินตอไป 

 

2. บริบทของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ผูวิจัยขอใชชื่อสมมติของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วา “โรงเรียน B” ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดผลกระทบใดๆ กลับผูเกี่ยวของในพื้นที่

การวิจัย ซึ่งผูวิจัยตองอางถึงในรายงานการวิจัยครั้งนี้ สําหรับโรงเรียน B ซึ่งเปนกรณีศึกษาอีกแหงหนึ่ง

ที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยคูขนานกันไปกับโรงเรียน A โดยโรงเรียน B เปนกรณีศึกษาของโรงเรียนที่

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนโรงเรียน A เปนกรณีศึกษาของโรงเรียนที่
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กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับบริบทของโรงเรียน B มีรายละเอียดตางๆ  

ดังหัวขอตอไปนี้ 

 
สภาพชุมชนที่ต้ังโรงเรียน B 
  โรงเรียน B เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และอยูภายใตการดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ตั้งอยูใน

เขตอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน B มีลักษณะเปนชุมชน

ชนบท มีประชากรในเขตพื้นที่บริการประมาณ 1,200 คน บริเวณโดยรอบโรงเรียนไดแกวัด ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก บานเรือนชาวบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย และบางสวนที่เปดเปนรานคาขายของเบ็ดเตล็ด 

รานอาหาร บริเวณหนาโรงเรียนมีถนนหลวงสายกระนวน-ทาคันโท ตัดผาน ซึ่งเลยถนนสายนี้จากหนา

โรงเรียน B เพียงเล็กนอยก็จะเปนสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญผลิตแปงมันสัมปะหลัง  

 ดวยสภาพที่ตั้งโดยรอบของชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งโรงเรียน B ยังมีลักษณะเปนชุมชนชนบท อาชีพ

หลักของชุมชนจึงเกี่ยวของกับการเกษตร ไดแกการทํานา ไรออย และเลี้ยงสัตว แตดวยการรณรงคและ

สงเสริมใหเกษตรกรภาคอีสานปลูกยางพาราจากรัฐบาล ทําใหมีชาวบานหลายครัวเรือนจัดสรรพื้นที่

ทํากินบางสวนปลูกยางพารากันอยางแพรหลาย และมีแนวโนมวาจะมีการขยายพื้นที่เพื่อการปลูก

ยางพารามากขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะปจจุบันชาวบานที่เปนกลุมบุกเบิกในการทําสวนยางพาราในรุน

แรกๆ เร่ิมมีรายไดจากการกรีดยางซึ่งไดผลตอบแทนที่คอนขางสูง อยางไรก็ตาม มีหลายครอบครัวใน

เขตชุมชนแหงนี้ก็ยังมีฐานะยากจน ทําใหมีการยายถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น

เปนจํานวนมาก นอกจากตามเขตเมืองใหญอยางกรุงเทพฯ แลว ชาวบานจํานวนหนึ่งยึดอาชีพเปน

ลูกจางในไรออย ตามเขตจังหวัดที่มีการทําไรออยเปนจํานวนมากอยางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบอยครั้งที่

ชาวบานกลุมนี้อพยพกันไปทั้งครอบครัว ทําใหบางครอบครัวที่มีลูกหลานซึ่งอยูในชวงวัยเรียนมีปญหา

การขาดเรียนบอย และขาดเรียนเปนเวลานานเนื่องจากติดตามพอแมไปทํางานที่ไรออย อีกอาชีพหนึ่ง

ที่เร่ิมเกิดข้ึนในชุมชนแหงนี้ โดยเฉพาะกับกลุมวัยรุนจํานวนหนึ่งที่ไมอยากเดินทางไปทํางานหางไกล

ทองถิ่น ก็จะเขาสมัครทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูภายในชุมชน แมวาคาตอบแทนไมสูงมาก

นัก รวมทั้งไมมีความมั่นคงในรายไดประจําเนื่องจากทางโรงงานจะทําสัญญาวาจางเฉพาะในชวงที่มี

ผลผลิตวัตถุดิบถูกปอนเขาสูโรงงานเปนจํานวนมากเทานั้น แตดวยคาตอบแทนที่ไดรับแนนอน รวมทั้ง

เปนชวงที่วางจากการทําไรทํานา จึงทําใหชาวบานในวัยหนุมสาวทํางานในโรงงานแหงนี้เปนจํานวน

มากเชนกัน และดวยความจําเปนดานรายไดที่ถูกผูกขาดโดยตัวเงิน แมวาโรงงานอุตสาหกรรมแหงนีจ้ะ

กอปญหาดานสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน ทั้งมลภาวะทางอากาศ ซึ่งบางชวงเวลาสงกลิ่นหมิ่นไปทั่วทั้ง

หมูบาน หรือน้ําเสียที่โรงงานปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกิดภาวะน้ําเนาเสีย แตชาวบานสวน

ใหญก็ยังไมมีใครรองเรียนหรือเจรจากับทางโรงงานเพื่อบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเกรงวาจะมี
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ผลกระทบตอการวาจางแรงงานซึ่งเปนชาวบานในเขตชุมชนนี้ เนื่องจากยังมีแรงงานจากชุมชน

ใกลเคียงเปนจํานวนมากที่ตองการสมัครเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแหงนี้เชนกัน  

 สภาพความเปนอยู และสถานที่ตั้งของชุมชนแหงนี้ สะทอนชีวิตความเปนอยูของชาวอีสาน

สวนใหญในปจจุบัน ที่แมวาจะยึดอาชีพการทําไรทํานา แตเมื่อยามวางจากการทํานาทําไรก็จะอพยพ

ยายถิ่นเพื่อรับจางทํางานตามเขตหัวเมืองใหญ เนื่องจากพื้นที่ทํากินสวนใหญเมื่อพนชวงฤดูฝนและฤดู

เก็บเกี่ยวแลว ก็แทบจะไมสามารถทําเกษตรกรรมอื่นๆ ได เพราะขาดแหลงน้ําและระบบชลประทาน 

ชาวบานหลายครอบครัวที่เคยพยายามดิ้นรนตอสูดวยการทําเกษตรกรรมหลังการทําไรทํานาก็มักตอง

พายแพตอระบบเกษตรกรรมที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งการวาจางแรงงาน คาปุยเคมี ยาฆาแมลง 

คาจางรถไถ คาน้ํามันสําหรับสูบน้ํา และมีสารพัดที่ตองใชเงินเพื่อบํารุงผลผลิตของตน ผลตอบแทนที่

ไดจึงมักไมคุมทุน จนเกิดเปนคํากลาววาคนอีสานที่ทําเกษตรกรรม “ยิ่งขยันก็ยิ่งจนลง” ดวยภาวะ

ดังกลาว ชุมชนแหงนี้ ประชากรสวนใหญจึงมีแตผูเฒาผูแกและเด็กที่อยูประจําหมูบาน เด็กสวนใหญ

จึงคอนขางขาดความอบอุนจากการดูแลโดยตรงของพอแม และดวยวัยของปูยาตายายที่อยูเปนหลัก

ของครอบครัวก็อาจไมสามารถใหความดูแลเอาใจใสลูกหลานไดอยางทั่วถึง โรงเรียนจึงเปนเหมือน

แหลงที่พึ่งพิงของเด็กๆ ในชุมชน และยังเปนที่ปรึกษาของชาวบานในหลายๆ เร่ือง ทั้งเรื่องความเจ็บไข

ไดปวยของลูกหลาน เร่ืองการทํามาหากิน กิจกรรมของทองถิ่น หรือปญหาขอราชการตางๆ ซึ่งผูบริหาร

และคณะครูของโรงเรียน B ตางก็ทําหนาที่ในฐานะที่พึ่งพึงของชาวบานอยางเต็มกําลังความสามารถ 

ทั้งในฐานะของครู และในฐานะที่เปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชนแหงนี้เชนกัน สําหรับสถานที่ตั้งของ

โรงเรียน B และชุมชนโดยรอบสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 36 
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ภาพประกอบ 36 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน B 

 

 

ถนนระหวางอาํเภอ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

N 

หมูที่ 10  

หมูที่ 4  

โรงเรียน B 

วัด 

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

ทุงนา 
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ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 
 ตามประวัติของโรงเรียน B ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยมีนายอําภอในขณะนั้นเปนผูจัดตั้ง 

ในการจัดการศึกษาครั้งเริ่มแรกไดไชศาลากลางบานเปนอาคารเรียนชั่วคราว โดยเปดรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนจํานวน 46 คน และมีครู 2 คน สําหรับช่ือของโรงเรียนไดรับการตั้งตามชื่อ

ของหมูบาน ซึ่งตามประวัติของหมูบานแหงนี้ มีประวัติการกอต้ังมาตั้งแตป พ.ศ. 2408  

 ในชวงแรกโรงเรียน B เปนสถานศึกษาซึ่งสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด หลังจากนโยบาย

การโอนการศึกษาประชาบาล เมื่อ พ.ศ. 2524 โรงเรียน B ไดสังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบัน เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอยูในความดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกนเขต 4 จากการศึกษาถึงพัฒนาการของโรงเรียนแหงนี้แลว พบวา โรงเรียนไดรับการสนับสนุน

และความชวยเหลือทางดานการศึกษาจากชุมชนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จึงเปนการสะทอนใหเห็น

ถึงความสัมพันธที่ดรีะหวางโรงเรียนและชุมชนมาชานาน ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนดานการกอสราง

อาคารสถานที่ตางๆ ของสถานศึกษา การชวยเหลือดานงบประมาณเพื่อสนับสนุนในกิจการตางๆ 

รวมถึงการรวมกิจกรรมตางๆ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

 ดานผลงานตางๆ ที่สรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา ถือไดวาสถานศึกษาแหงนี้ไดรับรางวัลที่

แสดงใหเห็นถึงความพยายามของบุคลากรในโรงเรียนที่ใหความใสใจในการพัฒนาการศึกษา แมวาจะ

เปนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในชุมชนหางไกลและคอนขางจะยากจนก็ตาม เชน โครงการสหกรณ

รานคาในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลในระดับเขตการศึกษา โครงการอาหารกลางวันไดรับรางวัลในระดับ

จังหวัด โดยเมื่อปการศึกษา 2549 ในระหวางที่ผูวิจัยดําเนินการวิจัยอยูนี้ มีครูผูสอนภาษาไทยไดรับ

รางวัลเสมาทองคําจากทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และไดรับรางวัลระดับประเทศดานหองสมุด 

จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจทั้งของคณะครู นักเรียน และชาวบาน 

 
สภาพการจัดการศึกษาโดยทั่วไป 
 ปจจุบันโรงเรียน B เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 3) และ ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) จํานวน

นักเรียนรวมทุกระดับช้ันโดยเฉลี่ยแตละปที่ผานมาประมาณ 200 คน บุคลากรของโรงเรียนมีจํานวน

ทั้งหมด 12 คน ทําหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน สายปฏิบัติการสอน จํานวน 10 คน และ

นักการภารโรง จํานวน 1 คน ผูบริหารและคณะครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

โดยผูบริหารสถานศึกษาและครู รวม 2 คน กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโททางดานการศึกษา ดาน

การบริหารงานของสถานศึกษา พบวา โรงเรียนไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 สวน

สําคัญ ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
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บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ในแตสวนจะมีคณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของคณะครูเขาทําหนาที่ โดยมี

คณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่ปรึกษาการบริหารงานในแตละสวน ทั้งนี้การจัดโครงสรางการ

บริหารงานของโรงเรียน B สามารถนําเสนอใหเห็นองคประกอบไดดังภาพประกอบ 37 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษา (โรงเรียน B) 

 

 สําหรับการจัดครูเขาสอน พบวาในชวงชั้นที่ 1 คือระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 ไดจดัใหครู

ประจําชั้นทําหนาที่สอนในเกือบทุกสาระการเรียนรู ยกเวนบางสาระการเรียนรูเชน ภาษาอังกฤษ และ

พลศึกษา จัดใหครูพิเศษทําหนาที่สอน สวนในชวงชั้นที่ 2 คือระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 ไดจัด

แบบเวียนกันสอน โดยทางโรงเรียนไดพยายามจัดใหครูไดเขาสอนตรงตามวิชาเอก และตรงตามความ

ถนัดของครูแตละคนใหมากที่สุด ดานบรรยากาศทางสังคม พบวา ผูบริหารและคณะครูของโรงเรียน B 

คอนขางเปนบุคลากรที่มีความกระตือรือรน และอุทิศเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ ทั้งนี้เปนที่รับรูของ

ชาวบานโดยทั่วไปวา “ครูโรงเรียนนี้มาแตเชากลับคํ่า” ทุกวันหลังหมดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะ

ครูสวนใหญจะยังไมกลับบาน แตจะอยูเตรียมการสอน ตรวจงานนักเรียน สะสางงานจากสํานักงาน

เขตพื้นที่ บางเย็นก็จะเปนการประชุมบุคลากรทั้งอยางที่เปนทางการและไมเปนทางการ และในทุกเย็น

วันอังคารในแตละสัปดาหทางโรงเรียนยังไดกําหนดเปนวันพัฒนาบุคลากร โดยในแตละภาคเรียนทาง

ผูบริหารและฝายวิชาการ จะจัดโครงการใหคณะครูไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตามความตองการ

และสนใจของคณะครู โดยใหคณะครูซึ่งมีความรูความสามารถในเรื่องนั้นๆ ไดเปนผูนําในการให

ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับเพื่อนครูคนอื่นๆ ทั้งนี้ในชวงที่ผูวิจัยกําลังดําเนินการเก็บ

ขอมูล ทางโรงเรียน B ก็ไดบรรจุใหโครงการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

การบริหารงาน

วิชาการ 

การบริหารงาน

งบประมาณ 

การบริหารงาน 

บุคคล 

การบริหารงาน 

ทั่วไป 
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เปนโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  สําหรับบรรยากาศโดยรวม  พบวา คณะครูให

ความสําคัญกับการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสวนใหญ

มีความราเริง แจมใส มีสัมมาคารวะ และกลาแสดงออก สําหรับบรรยากาศทางกายภาพ พบวา พื้นที่

ของโรงเรียน B ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยไมกวางใหญนัก แตก็มีอาคารสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในดานตางๆ เชนหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองสมุด 

หองประชุม หองพักครู สํานักงานผูบริหาร โรงอาหาร เรือนเพาะชํา เปนตน แตส่ิงหนึ่งที่มีความโดดเดน 

และทุกคนที่ไดมีโอกาสเยี่ยมชนโรงเรียนแหงนี้แลวรูสึกตรงกัน คือความสะอาดสะอานอยางสม่ําเสมอ

ของบริเวณโดยรอบของสถานศึกษา ทั้งนี้ ลักษณะทางภายภาพของโรงเรียน B สามารถแสดงไดดัง

ภาพประกอบ 38 
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                                                                                                สวม                                                       สวม      

 

 

ภาพประกอบ 38 แผนผังภายในโรงเรียน B 
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สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลจากการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B เปนขอสรุปที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมูลจากกลุมผูเกี่ยวของคือ ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูปกครอง ดวยวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งการ

วิเคราะหเอกสารตางๆ ที่เปนรองรอยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B ผลการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ถือเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับการ

วางแผนการวิจัย กอนที่จะนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองลงสูสถานศึกษาที่เปน

กรณีศึกษา รายละเอียดที่แสดงถึงสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B ปรากฏตาม

หัวขอตางๆ ดังนี้ 

 1) สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา : จากการสนทนากลุมกับคณะครู การสัมภาษณ

ผูบริหารสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน พบวา โรงเรียน B มีรองรอยของกระบวนการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาที่ชัดเจน ผูบริหารและคณะครูในชวงสมัยที่มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในชวงป พ.ศ. 

2546 ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานและมีความเขาใจในรายละเอียดของแตละขั้นตอนการจัดทํา

หลักสูตร ทั้งนี้มีปจจัยที่เกี่ยวของและเปนแรงผลักดันใหโรงเรียน B สามารถจัดทําหลักสูตรไดดวย

ตนเองจนประสบผลสําเร็จ ดังนี้คือ 

  1.1) ดานปจจัยภายใน : ซึ่งไดแกแรงขับภายในของบุคลากรในสถานศึกษาเอง ที่

แสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งเมื่อวิเคราะหขอมูลจาก

กลุมผูใหขอมูลแลว พบวามีองคประกอบที่เกี่ยวของคือ 

   ก) ความตองการของผูบริหารและคณะครูในการไดรับความกระจางเกี่ยวกับ

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งพบวา ในชวงของการดําเนินงานเพื่อใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ข้ึนพื้นฐานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเสร็จทันตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถานศึกษา

ทุกแหงทั่วประเทศตองประกาศใชหลักสูตรของตนเองใหทันภายในป พ.ศ. 2546 โรงเรียน B ซึ่งเปน

สถานศึกษาหนึ่งที่ประสบปญหาเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ ที่ยังเกิดความสับสน และขาดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร ประกอบกับในชวงนั้น ทางสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

กระนวน ไดรวมมือกับโครงการชนบทบูรณาการตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

โดยศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขาสํารวจความความตองการจําเปนทางดาน

การศึกษาในเขตอําเภอกระนวน ไดพบวาสถานศึกษาสวนมากกําลังประสบปญหาดานการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา จึงไดประสานกับทางสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกระนวน สํารวจวา

โรงเรียนใดตองการเขารวมโครงการเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน B 

จึงไดตัดสินใจเขารวมโครงการดังกลาวอยางไมรีรอ ทั้งนี้ ผูบริหารโรงเรียน B ไดกลาวถึงการตัดสินเขา

รวมโครงการดังกลาวในขณะนั้นไววา “ก็แทบจะไมตองคิดอะไรมากเลย เพราะเรียกวาโดนใจพวกเรา
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มาก มันกําลังอยูในภาวะที่ไมรูวาจะไปทางไหน สอบถามกับคณะครู ทุกคนก็ตองการอยากใหมีคนมา

พาทํา มาเปนที่ปรึกษา ก็ตัดสินใจรีบโทรไปที่ สปอ.(สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ) เพราะใน

หนังสือเขาแจงมาวาไมไดรับทุกโรง ก็ยังกลัววาจะไมไดเขารวม” (สัมภาษณ B1 : 25 พฤษภาคม 2549)  

   ข) ในระหวางที่เขารวมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน จากการ

สนทนากับกลุมครูถึงบรรยากาศของการทํางานในขณะนั้นพบวา ทุกคนมีความตั้งใจในการทํางาน 

พยายามเรียนรูทุกขั้นตอนของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แมวาในชวงของการเขารวมโครงการจะ

เร่ิมตนในชวงเดือนมีนาคม ซึ่งอยูในระหวางการปดเทอม แตผูบริหารและคณะครูทุกคนก็ไมยอทอ 

พยายามพัฒนาผลงานตามที่คณะวิทยากรมอบหมายใหสําเร็จตามที่นัดหมายทุกครั้ง ทั้งนี้ครูทานหนึ่ง

ไดกลาววา “เรียกวาไมรูเลยละคะวาบานชองอยูไหนในชวงนั้น ชาวบานก็สงสัยวาปดเทอมแลวทําไม

ยังมาทํางานกันทุกวัน บางวันก็กลับบานค่ํามืด” เชนเดียวกับครูอีกทานหนึ่งที่กลาวในวงสนทนาวา 

“ไมไดคะ ถาไมทําทุกวัน การบานที่จะสงวิทยากรก็ไมเสร็จ เดี๋ยวอายเขา ก็ติดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยคะ 

ถาไมมืดค่ํากลับบานไมเปน” (สนทนากลุม B : 25 พฤษภาคม 2549) ดวยพฤติกรรมการทํางาน

ดังกลาวจากจุดนั้น ทําใหวัฒนธรรมของการทํางานรวมกันหลังสิ้นสุดตารางการเรียนการสอนในแตละ

วันของโรงเรียน B สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จึงเปนภาพสะทอนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการ

ทํางานเชิงวิชาการที่มีอยูเปน “ทุนเดิม” ของคณะครูโรงเรียน B อยูแลว เมื่อมีเหตุการณที่ตอง

สรางสรรคงานในเชิงวิชาการรวมกัน จึงทําใหการรวมตัวกันเกิดขึ้นไดไมยากนัก และยังยั่งยืนมาจน

กลายเปนวัฒนธรรมการทํางานที่ดีจนถึงปจจุบัน 

   ค) ความเอาใจใสดูแลและตั้งใจจริงในการพัฒนาและบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน B ถือเปนอีกองคประกอบดานปจจัยภายในที่สงผลตอการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ซึ่งคณะครูกลาววาในชวงของการจัดทําหลักสูตร “ผอ.

(ผูอํานวยการ) จะอยูดวยตลอดเวลาเลย จะนั่งอยูรวมกิจกรรมกับเราตลอด โรงเรียนอื่น ผอ.เขาก็ไม

คอยอยูกัน แตของเรามาตลอดไมเคยขาด งานของเราก็เลยนาจะดูดีกวาโรงเรียนอื่นๆ” (สนทนากลุม 

B : 25 พฤษภาคม 2549) และเมื่อสนทนากลับผูบริหารโรงเรียน B ทําใหสะทอนภาพของการให

ความสําคัญของการสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนวา “ตัวผมเองก็จะอยูกับครูเขาตลอด ก็

คิดอยูตลอดเวลาวา ถาเราเปนผูบริหารแลวไมรูเร่ืองหลักสูตร เวลาเกิดปญหาอะไรแลวแนะนําครูเขา

ไมได รวมปรึกษาหรือตัดสินใจอะไรไมได ก็คงทําหนาที่ผูบริหารไดไมดีนัก ก็เปนขอพิสูจนนะ สังเกตวา

บางโรงเรียนที่รวมโครงการแลว ผอ. ไมคอยมารวม ก็เห็นวาคุณภาพ(หลักสูตร) ก็ผิดกันอยู” 

(สัมภาษณ B1 : 25 พฤษภาคม 2549) นอกจากการใหความสําคัญและรวมกิจกรรมการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารกับคณะครูอยางตอเนื่องแลว การจัดสรรงบประมาณก็เปนอีกสวน

หนึ่งที่อยูภายใตอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารที่ได นํางบประมาณบางสวนในการสนับสนุนใหการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  1.2) ดานปจจัยภายนอก : ถือเปนองคประกอบจากภายนอกสถานศึกษา ที่มีผลตอ

การผลักดันใหโรงเรียน B สามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดจนสําเร็จลุลวงนั้น มี

องคประกอบที่เกี่ยวของคือ 

   ก) การสนับสนุนดานการสรางความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ

กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากโครงการชนบทบูรณาการตามแนว

พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกระนวน ที่มีกระบวนการอบรมและติดตามความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนการเปนที่ปรึกษาใหกับคณะครู จนสถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรไดดวยตนเอง

จนสําเร็จลุลวง  

   ข )  การมีสวนรวมจากชุมชนในกระบวนการจัดทําหลักสูตรเปนอีก

องคประกอบที่สะทอนใหเห็นวา โรงเรียน B ตองมีการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามความ

ตองการ สภาพปญหา และจําเปนของทองถิ่น เพราะขอมูลจากตัวแทนชุมชนที่ไดรวมระดมความ

คิดเห็นไวในดานตางๆ ที่สะทอนถึงความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่ง

ตองถูกถายทอดสูหลักสูตรสถานศึกษานั้น ไดกลายเปนเหมือน “พันธะสัญญา” ของโรงเรียน B ที่มีตอ

ชุมชมวาตองดําเนินการใหไดตามความคาดหวังของสังคม ดังการสนทนาของกลุมตัวแทนชุมชนที่

กลาววา “ก็เห็นวาโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ที่ตัวแทนชุมชนเคยใหขอมูลไว โรงเรียนก็พยายามทําให

เห็นนะ อยางเรื่องภูมิปญญานี่เห็นชัดอยูวาโรงเรียนเอานักเรียนไปเรียนกับผูรูตางๆ ในชุมชนอยูเร่ือยๆ 

ซึ่งเมื่อกอนนี่จะไมคอยเห็นนะ” (สนทนากลุม B : 25 พฤษภาคม 2549) 

 ดวยปจจัยทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ จึงเปนปจจัยที่

เอ้ือและมีความสัมพันธตอกันจนทําใหองคประกอบทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกเกิดความ

เชื่อมโยงกัน และผลักดันใหเกิดผลตอความสําเร็จของสถานศึกษา จนสามารถจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงลงได และยังเปนความภาคภูมิใจของสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนบอกวา 

“พูดไดเต็มปากเต็มคํา” วารูเร่ืองและพอจะตอบขอซักถาคนอื่นๆ ไดเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ทั้งนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยที่มีตอสภาพการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน B ไดดังภาพประกอบ 39 
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ภาพประกอบ 39 ปจจัยที่มีผลตอสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B 

 

 2) สภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช : จากการใหขอมูลของผูบริหาร คณะครู และ

ตัวแทนชุมชน พบวา โรงเรียน B มีความพยายามในการนําหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจนสําเร็จ

ลุลวงดวยตนเองไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้คณะครูกลาววา “เมื่อทํา(หลักสูตร)ข้ึนมาเอง ก็อยากจะลองวา

เอาไปใชแลวจะเปนอยางไร” (สนทนากลุม B : 25 พฤษภาคม 2549) ดังนั้นในตลอดชวง 4 ปที่ผานมา 

นับต้ังแตประกาศใชหลักสูตรอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 2546 ความรูสึกของผูบริหารและคณะครูของ

โรงเรียน B จึงเปนเหมือนการทดลองและนําหลักสูตรไปใชควบคูกันไป ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกบัการนาํ

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B พบวา  

  2.1) ในเร่ืองของการวางแผนการจัดการเรียนรู คณะครูมีการวางแผนการจัดการ

เรียนรูตามหนวยการเรียนรูที่ไดจัดทําไวในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเมื่อนําไปสูการสอนจริงพบวา มี

ปญหาอุปสรรคอยูบางประการ คือ เร่ืองของเวลาที่พบวาสวนใหญแลวไมเพียงพอกับเนื้อหาสาระที่

กําหนดไวในแตละหนวย หรือไมบางหนวยก็มีเนื้อหานอยแตเวลาที่กําหนดไวมีมากเกินไป ดังที่ครูทาน

หนึ่งกลาวไววา “อยางวิชาคณิตศาสตร ปญหาที่พบคือ บางชวงเนื้อหามีสาระมาก เชนเรื่องการคูณ

 ผูบริหารและ
คณะครู 

โรงเรียน B 

ปจจัยภายใน 

ตรงกับ

ความ

ตองการ 

ความตั้งใจ

ในการ

ทํางาน 

การสนับสนุนจาก

ผูบริหารสถานศึกษา 

หนวยงานสนับสนุน 

พันธะสัญญากับชุมชน 

ปจจัย
ภายนอก สามารถดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 

ดวยตนเอง 

จนสําเร็จลุลวง 

เกิดความ

ภาคภูมิใจ 

ในผลงานของ

ตนเอง 
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หาร แตเวลานอย บางเนื้อหามีนอยเชนเรื่องการบวกลบ แตใหเวลาเยอะ” (สนทนากลุม B : 5 

มิถุนายน 2549) นอกจากนั้น ความจําเปนของสถานศึกษาที่ยังตองใชหนังสือแบบเรียนของสาํนกัพมิพ

เอกชนตางๆ รวมทั้งของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดจัดทําเพิ่มเติมภายหลังในบางสาระการเรียนรู เปน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทําใหบอยครั้งที่หนวยการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรกับหนังสือ

แบบเรียนไมสอดคลองสัมพันธกัน ทั้งนี้ คณะครูตางมีแนวทางในการแกปญหาที่แตกตางกัน กลาวคือ 

บางคนยังคงวางแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดตามหนวยการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา 

แตจะเลือกใชเนื้อหาบางตอนที่เห็นวาเหมาะสมและสอดคลองกับหนวยการเรียนรูนั้น ในขณะที่บางคน

จะปรับหนวยการเรียนรูตามหนังสือแบบเรียนที่ใชเปนหลัก เพราะพิจารณาเห็นวาการสอนตาม

แนวทางของเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหนังสือแบบเรียนเหมาะสมกวา ดังเชนที่ครูทานหนึ่งกลาววา 

“สวนใหญก็ปรับตามสภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วาเรายึดใชเอกสารของใครเปน

หลัก” (สนทนากลุม B : 5 มิถุนายน 2549) ภาพสะทอนตางๆ เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการวาง

แผนการจัดการเรียนรู จึงแสดงใหเห็นถึงความพยามของคณะครูโรงเรียน B ที่นําหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติอยางแทจริง 

  2.2 สําหรับกระบวนการเรียนรู ที่ผูบริหารและคณะครูโรงเรียน B พยายามนําไปสูการ

ปฏิบัติในชั้นเรียนนั้น ทุกคนมีจุดยึดรวมกันโดยอาศัยวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา

เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดแก “ปฏิรูปการเรียนรู กาวสูเทคโนโลยี มี

คุณธรรมเลิศ ชูเชิดภูมิปญญาทองถิ่น ปลอดสิ้นสิ่งเสพติด” ซึ่งในทุกประเด็นดังกลาวตามที่ระบุไวใน

วิสัยทัศนของโรงเรียน B พบวามีรองรอยหลักฐานของการปฏิบัติที่ชัดเจนทุกประเด็น เชน การพัฒนา

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 

การจัดคายธรรมะสําหรับนักเรียน รวมถึงการสงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมการเรียนรูมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน เชนมีการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา การใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น และการสนับสนุนใหมีการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู เปนตน ดังภาพสะทอนสวนหนึ่งจากการสนทนากลุมคณะครูที่กลาวไววา “ก็มีการ

ปรับเร่ืองบทอานรอยแกวรอยกรองตางๆ ใหเขากับทองถิ่น เพิ่มรายละเอียดตางๆ ใหทันสมัยมากขึ้น 

แลวก็มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการแตงบทรอยกรองดวย ซึ่งก็ไดผลเปนที่นาพอใจ” (สนทนา

กลุม B : 5 มิถุนายน 2549) หรือขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน B ที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู ดังความตอนหนึ่งที่กลาววา “ก็

พยายามเนนวาอยายึดแบบเรียนเลมใดเลมหนึ่ง อยางที่จริงก็มีวิชาภาษาไทยที่ไดทํา(เอกสาร

ประกอบการสอน)ผมก็ใหงบประมาณไปทําเลย คนอื่นๆ ก็เชนกัน แตก็ยังอาจไมคอยจริงจังนัก แตอีก

หนอยก็ตองพยายามออกมาใหเปนหนาเปนตาออกมาใหได ซึ่งจริงๆ ตอนนี้หลายๆ ทานก็พรอมแลว

นะ”  (สัมภาษณ B1 : 5 มิถุนายน 2549) 
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  2.3 เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวาเปนสวนที่โรงเรียน B กลาววา

เปนประเด็นที่นาจะมีปญหาและขาดความมั่นใจในการปฏิบัติมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของการ

ประเมินตามสภาพจริง และการพัฒนาเอกสารหลักฐานทางการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งความกังวลใจ

ดังกลาวไดถูกถายทอดมาในระหวางการสนทนากลุมซ่ึงคณะครูไดซักถามกับ ผูรวมวิจัย ซึ่งเปน

ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่วา “มีโรงเรียนไหนพอเปนตัวอยางใหไปศึกษาดูงานเรื่องการวัด

การประเมินผลผูเรียนบางไหม” (สนทนากลุม B : 5 มิถุนายน 2549) ทั้งนี้ทางคณะครูใหเหตุผลวา

กําลังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ และอยากเห็นแบบอยางที่ดีทีพอจะนํามาประยุกตใชเปนแนวทาง

ของโรงเรียนได 

  2.4 ในชวงหลังจากการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว และไดมีการนํา

หลักสูตรไปสูการสอนระยะหนึ่ง พบวามีการโยกยายบุคลากรบางสวน โดยครูบางทานไดยายไปปฏิบัติ

ราชการที่โรงเรียนอื่น ในขณะเดียวกันก็มีครูทานใหมเขามาปฏิบัติหนาที่แทน ทําใหเกดิชองวางของการ

นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ กลาวคือครูที่ยายมาใหมไมไดเปนคนทําหลักสูตรดวยตนเอง ดังนั้นการนํา

หลักสูตรไปสูการสอนจึงมีปญหาอยูบาง อยางไรก็ตาม ดวยกระบวนการนําหลักสูตรไปใชของโรงเรียน 

B  ที่ยึดตามแนวทางที่ไดระบุไวในในหลักสูตรสถานศึกษา จึงเปนกระบวนทางออมทีท่าํใหคณะครทูีม่า

ใหมตองศึกษาหลักสูตรและนําไปสูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน รวมทั้งไดรับการถายทอดโดยตรงเกีย่วกบั

การจัดทําหลักสูตรจากเพื่อนคณะครูดวยเชนกัน 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B จึงถือไดวา

กระบวนการนําหลักสูตรไปใชที่ เกิดขึ้นถือเปนผลพวงของการเริ่มตนจากการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ทําใหเกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในผลงานที่ตองใชความพยายาม

อยางสูงในการจัดทํา จึงมีผลตอความตั้งใจที่ตองการจะนําหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติวา

จะเกิดผลดังที่ตนคาดหวังไวหรือไม และเมื่อนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติแลว คณะครูก็ไดเร่ิมตั้งแตการ

วางแผนการจัดการเรียนตามหลักสูตร ในระหวางใชหลักสูตรก็มีการปรับแผนการจัดการเรียนรู ปรับ

หนวยการเรียนรูใหเหมาะสมตามบริบทที่เกิดขึ้นในแตละสาระการเรียนรู และยังมีการสงเสริมใหครูใช

นวัตกรรมการเรียนรู และกระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน และดวยหลักการที่มั่นคง

ของครูสวนใหญยังมีผลตอครูที่ยายมาใหมที่ถึงแมจะไมไดมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

แตก็พึงปฏิบัติตามกระบวนการที่เกิดข้ึนในสถานศึกษารวมกัน นั่นคือตองศึกษาหลักสูตรและนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งสภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B สามารถแสดงได

ดังภาพประกอบ 40 
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ภาพประกอบ 40 สภาพการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใชของโรงเรียน B 

 

 3) สภาพการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา : จากการสนทนาถึงสภาพการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษากับผูบริหารและคณะครูโรงเรียน B พบวา โรงเรียนมีความพยามยามที่จะ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยไดบรรจุไวในแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาในทุกป เพียงแตที่

ผานมาทางโรงเรียนยังไมไดดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง สภาพของการประเมินและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B สวนใหญจึงดําเนินไปอยางไมเปนทางการ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการใชหลักสูตร เชน การปรับเพิ่มหรือลดอัตราเวลาเรียนทั้งในระดับ

โครงสรางหลักสูตร และในระดับสาระการเรียนรูที่มีการปรับเวลาเรียนในแตละหนวยใหเหมาะสม หรือ

การปรับเปล่ียนรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและสาระการเรียนรูรายปที่พบวาใน

บางมาตรฐานอาจมีรายละเอียดไมครบถวนหรือซ้ําซอนกับมาตรฐานอื่น รวมถึงการปรับแนวทางการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู เมื่อคณะครูไดรับการอบรมเพิ่มเติมจากหนวยงานตางๆ แลวจึงไดนํามากําหนด

เปนแนวทางปฏิบัติในสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ ดังเชนสภาพที่เกิดขึ้นจากครูทานหนึ่งที่กลาวไว

ในวงสนทนาวา “ตอมาก็ไดปรับหนวยการเรียนรูตามกรมวิชาการ ที่ใชการสอนแบบโปรเจค ก็ตองมา

ปรับหนวยการเรียนใหมตามแนวการสอนแบบโปรเจค แลวก็ตองทําแผนการสอนใหม” (สนทนากลุม B 

: 5 มิถุนายน 2549) อยางไรก็ตาม คณะครูบางทานยังมีความวิตกกังวลวา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน

กระบวนการ

จัดทํา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ที่เกิดขึ้น

จากการ

ปฏิบัติดวย

ตนเองอยาง

เกิดความ

ภาคภูมิใจ 

เกิดความมั่นใจ 

การนํา

หลักสูตร

ไปสูการ

ปฏิบัติจริง 

เนนสาระ 

สําคัญ

ตามที่

กําหนด

ไวใน

วิสัยทัศน 

สภาพการนําหลักสูตร

ไปใชที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติตามแนวทางที่

ระบุไวในหลักสูตร

อยางตอเนื่อง 

ครูที่ยายมาใหม  

ซึ่งไมไดมีสวนรวมใน

การจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 

หลักการที่ม่ันคงของ

สถานศึกษา 
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เอกสารหลักสูตรเปนเรื่องที่ไมอาจพึงกระทําไดทันที การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นแลวโดยการปฏิบัติ

จริงของคณะครูจึงยังไมไดรับการปรับปรุงในเอกสารหลักสูตร แตทั้งนี้ คณะครูก็จะมีการบันทึกรองรอย

การเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อรอใหคณะครูทุกทานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจอีกครั้ง หากจะมีการแกไข

ใดๆ ในเอกสารหลักสูตร ดังขอมูลการสนทนากลุมชวงหนึ่งของคณะครูที่กลาวถึงการปรับปรุงหลักสูตร

ไววา 

 

  B 3 : ก็ปรับใหเหมาะสมกับสัดสวนในแตละสาระ แตผมก็บันทึกไวแลวนะครับ 

                 ในแผน แตในหลักสูตรยังไมไดเขาไปปรับ 

  B 5 : ในสวนของดิฉัน ในทางปฏิบัติก็จะมีการสลับหนวยในวิชางานบานชั้น ป.5       

         แตในตัวเอกสารยังไมไดเขาไปปรับอะไร เพราะไมไดสอนเปนหลัก ที่ยังไม      

         ลงปรับในหลักสูตรก็เพราะไมแนใจวาคนอื่นจะเห็นดวยกับเราหรือไม” 

(สนทนากลุม B : 5 มิถุนายน 2549) 

 

 ภาพสะทอนเกี่ยวกับสภาพการประเมินหลักสูตรของโรงเรียน B จึงแสดงใหเห็นวาคณะครูใน

การปฎิบัติแลวถือวามีความพยามยามนําผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

หลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แตยังขาดกระบวนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาขอสรุปหรือตัดสินใจ

รวมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของครูแตละคน อยางไรก็ตามโจทยใหญของ

การจัดการศึกษาตามที่ระบุไวในวิสัยทัศนซึ่งปรากฏอยูในหลักสูตรสถานศึกษา ยังไมไดรับการ

ตรวจสอบหรือแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมวา ทางโรงเรียนสามารถดําเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน

แลวมากนอยเพียงใด แมวาคณะครูทุกคนจะบอกวาไดทําในทุกประเด็นที่กําหนดไวในวิสัยทัศนก็ตาม 

แตถาจะตอบวาบรรลุหรือไม ขอมูลสวนนี้ยังไมสามารถนํามายืนยันไดอยางชัดเจน 

 จากสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B ตั้งแตสภาพการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา สภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และสภาพการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ที่

สะทอนใหเห็นถึงภาพของการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีจุดเดนอยูดวยกันหลาย

ประการ รวมทั้งจุดควรพัฒนาในบางประเด็นที่ควรไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน ซึ่งขอมูลดังกลาวถือเปน

สารสนเทศสําคัญสําหรับการพิจารณาถึงการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา ลงสูการปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน B ตอไป 

 

 

 



บทที่ 6 
ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ในระดับประถมศึกษา : จากแบบจําลองสูการปฏิบัติจริง 
 
 
 ในบทนี้เปนการนําเสนอใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนําแบบจําลองระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาดังรายละเอียดในบทที่ 4 ลงสูพื้นที่การวิจัย

ที่เปนโรงเรียนกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง ภายใตบริบทของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โดยการนําเสนอผลที่เกิดขึ้น เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียด (Thick Description) ที่สะทอนถึง

ปรากฏการณสําคัญจากการดําเนินการไปตามขั้นตอนของระบบในแตละองคประกอบ จนได

ผลผลิตของระบบคือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียนที่เปน

กลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง และเปนการยืนยันถึง ระบบการประเมินในฐานะที่เปน

แบบจําลอง เมื่อเขาสูพื้นที่การวิจัยแลวเกิดผลกระทบตอระบบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวระบบ

หรือไมอยางไรจากโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง โดยนําเสนอเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และตอนที่ 2 

กรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 การนําเสนอผลจากการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองลงสูพื้นที่

การวิจัยโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นําเสนอตามขั้นตอนของ

การกําหนดองคประกอบของระบบการประเมิน 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การกําหนดตัวปอนของระบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 2) การนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 3) การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 4) ผลผลิตของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเอง รวมถึง และ 5) ผลลัพธของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง มี

รายละเอียดของการนําระบบการประเมินไปใชในแตละขั้นตอนดังนี้ 
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     1.1 การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
 ผลการวิเคราะหรายละเอียดในบริบทที่เกี่ยวของกับสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ของโรงเรียน A ตามแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ในตอนแรก คือ การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบ 5 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การสํารวจ

สภาพปญหาและการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้ันที่ 2 การเสริมสราง

กระบวนทัศน และจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้ันที่ 3 ดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร ขั้นที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน และ ข้ันที่ 5 การ

ประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางบริบทของโรงเรียน A และแนวทางการกําหนดตัวปอน

ของระบบ พบวา โรงเรียน A มีปญหาดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลายประการ ทั้งในเรื่อง

ของความรูความเขาใจ กระบวนการ และเจตคติที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยจึง

ไดดําเนินการตามแนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินทั้ง 5 ข้ันตอน ซึ่งผลที่เกิดขึ้น

ในแตละขั้นตอนมีดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลจากการรวมกิจกรรมตามเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารและคณะครูโรงเรียน A สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองในประเด็นตางๆ คือ 

 1) ดานการเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร : พบวา ในชวงกอนการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา ยังขาดการเตรียมความพรอมเทาที่ควร ครูขาดความเขาใจ จึงไมสามารถ

นําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง ภายในสถานศึกษาเองก็ขาดการเตรียมการ เพราะสวนใหญจะคอยรับ

คําสั่งจากหนวยงานตนสังกัดมากกวา  

 2) การวางแผนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา : แมวา ทางโรงเรียน A จะมี

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการแบงภาระหนาที่

กันอยางชัดเจนก็ตาม แตดวยปญหาสืบเนื่องที่เกิดจากการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

หลักสูตรที่มีนอย ทําใหการวางแผนการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปในลักษณะ

การคัดลอกจากตนฉบับของสํานักพิมพเอกชนแหงหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางสวนในแต

ละองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
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 3) ความรูความเขาใจเรื่องของกระบวนการสรางหลักสูตรสถานศึกษา : พบวา คณะครู

สวนใหญ รับรูถึงองคประกอบตางๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตรในแตละสาระการเรียนรู แต

ไมทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีการไดมาในแตละองคประกอบ คณะครูสวนใหญคิดวา ถาตองปฏิบัติ

เองจริงคงเปนเรื่องที่คอนขางยุงยากซับซอน และใชเวลานาน  

 4) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ปญหาที่ผูบริหารและคณะครู

มีความคิดเห็นตรงกัน คือการที่ไมไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ทําใหไมมีการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ทั้งนี้ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจน ขาดที่ปรึกษา รวมทั้ง

เวลาในการจัดทําหลักสูตรที่มีไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม ผูบริหารและคณะครูสวนใหญก็แสดงถึง

ความตั้งใจที่จะดําเนินการจัดทําหลักสูตรขึ้นใหมดวยตนเอง หากมีที่ปรึกษาหรือมีผูคอยให

คําแนะนํา เนื่องจากคิดวาการไมไดจัดทําหลักสูตรดวยตนเอง และการไมไดนําหลักสูตรไปสูการ

เรียนการสอน เปนสิ่งไมถูกตองแตไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร เร่ืองดังกลาวจึงเปนปญหาทีค่างคา

ใจผูบริหารและคณะครูโรงเรียน A อยูเชนกัน 

 จากการรับรูรวมกันเกี่ยวกับสภาพปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

ผูวิจัยจึงไดทบทวนถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในสวนที่สะทอนถึง

ความคาดหวังตอการกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นมีการพิจารณารวมกันถึง

รายละเอียดตางๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมถึงแนวทางการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จากการสัมภาษณความรูสึกของ

คณะครู สวนใหญเห็นวา ทําใหเขาใจสภาพปญหาการจัดทําหลักสูตรของตนเองชัดเจนขึ้น เห็น

ขอบกพรองตางๆ ของตนเอง  และไดรับความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานศึกษา ดังความรูสึกของคณะครูที่ไดสะทอนไวในแบบสัมภาษณวา “ไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

เพราะวาไมไดอบรมมานาน ไดรับความรูใหมๆ เกิดขึ้น ถึงแมวาการจัดทําหลักสูตรจะยาก แตการ

อบรมในครั้งนี้ก็ไดรับความรูไปปรับปรุงหลักสูตร” เชนเดียวกับครูอีกคนไดกลาวไววา “ไดรับความรู

เกี่ยวกับหลักการวิธีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาก ทําใหรูสึกวาตนเองตองมีเวลาศึกษา

คนควาอยางมาก” (แบบสัมภาษณ : 28 เมษายน 2549)  

  จากการสะทอนผลในภาพรวมของการดําเนินงานในขั้นนี้ พบวา ผูวิจัยสามารถสราง

บรรยากาศที่เปนกันเองกับคณะครูได โดยคณะครูสวนใหญรูสึกวาไมเครียด และพอเห็นแนวทาง

ของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงลงได ทั้งนี้คณะครูหลายคนไดสะทอนใหเห็นถึง

ความตองการที่จะมีหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่เกิดจากการปฏิบัติดวยตนเอง ดังความรูสึกของคณะ

ครูหลายคนที่กลาวไววา “อยากนําความรูไปปรับปรุงหลักสูตรใหมได” เชนเดียวกับครูอีกคนที่

กลาววา “จะนําผลการอบรมไปใชในการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให
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เหมาะสมและตรงประเด็นใหมากที่สุด” หรืออีกคนที่กลาววา “อยากไดหลักสูตรเลมใหม” (แบบ

สัมภาษณ : 28 เมษายน 2549) 

 อยางไรก็ตาม มีครูบางทาน วิตกกังวล และไมมั่นใจวาจะสามารถจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง “ไมคอยมั่นใจแตถามีทาน(ผูวิจัย)คอยแนะนําก็คงจะไมมีปญหา” หรืออีก

ทานที่กลาววา “ไดรับความรูเพิ่มเติมมาก แตในบางครั้งก็ตามไมทัน” (แบบสัมภาษณ : 28 

เมษายน 2549) จึงเปนขอสะทอนผลที่ผูวิจัยตองใหความสําคัญ โดยคงตงคอยใหกําลังใจและ

ตรวจสอบความเขาใจของคณะครูใหใกลชิดมากขึ้นกวาเดิมในการดําเนินงานขั้นตอนไป 

 
ขั้นที่ 2 การเสริมสรางกระบวนทัศน และจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 จากข้ันตอนแรกที่คณะครูโรงเรียน A ไดรวมกันสะทอนถึงปญหาของตนเองในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่ผานมา รวมถึงการทบทวนรวมกันเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และแนวทางการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นวา คณะครูสวนใหญมีความตองการที่จะจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง แตดวยปญหาและอุปสรรคหลายประการจึงทําใหการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาตองดําเนินการไปในลักษณะของการทําตามตนแบบ โดยไมรูถึงกระบวนการพฒันาให

ไดมาในแตละองคประกอบ ซึ่งคณะครูหลายทานไดสะทอนความรูสึกใหเห็นจากการดําเนินงานใน

ข้ันแรกที่ตองการจัดทําใหมอีกครั้งดวยตนเอง แมวาบางคนอาจจะยังมีความวิตกกังวลหรือขาด

ความมั่นใจอยูบางก็ตาม ในขั้นตอนนี้ ซึ่งมีเปาหมายปลายทางสําคัญ 2 สวน คือ การเสริมสราง

กระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ผลจากการที่ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยในทุกรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรม ผูวิจัยเปนเพียงผู

ประสานงาน  และคอยกระตุนในคณะครูและตัวแทนชุมชนไดนําเสนอขอมูลตางๆ อยาง

หลากหลายแงมุม ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่แสดงถึงความตองการ ความคาดหวัง รวมถึงปญหาตางๆ 

ของชุมชน คอนขางมีความหลากหลายและมีการนําเสนอที่ตางมุมมองกันอยูบาง แตทุกครั้งเมื่อ

ตองมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับขอมูลที่จะนําไปใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ไดยึดหลักของ

ประชาธิปไตย โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดอภิปรายรวมกันอยางกวางขวางกอนที่จะตดัสนิใจโดยยดึ

เสียงสวนรวม ผลที่เกิดขึ้นทําใหโรงเรียน A ไดฐานขอมูลสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 1 ฐานขอมูลดานศักยภาพของโรงเรียน A 
 

 จุดเดน จุดควรพัฒนา 
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ดาน ศิลปะ เกษตรทฤษฎีใหม 

-ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เปน

แบบอยางที่ดแีกสังคม 

-ปญหาดานความรูเกี่ยวกับ IT 

-บุคลากรนอยไมเพียงพอกับภาระงาน 

-ขาดบุคลากรดานดนตรี นาฏศิลป 

คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 

-ขาดบุคลากรทางดานธุรการ การเงิน 

พัสดุ 

 

 

 

 

ดานทรัพยากร 

-ตั้งอยูศูนยกลางของชมุชน 

-อาคารเรียนเกาแก เดนเปนสงาหอง 

เรียนเพียงพอ มีหองปฏิบัติการตางๆ 

เชน หองภาษา ดนตรีไทย หองสมุด 

-มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 

-มีภูมิทัศนนาอยู รมร่ืน สวยงาม 

-ความหลากหลายของแหลงเรยีนรู/ 

ภูมิปญญาในทองถิน่ 

-ขาดงบประมาณสนับสนุนดานตางๆ 

-ส่ือ IT ยังไมเพียงพอ 

 

 

  

 

 

ดานความรวมมือ

กับชุมชน 

-มีการชวยเหลือระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนในโอกาสตางๆ  

-ไดรับการสนับสนุนดาน

ทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง 

-ชุมชนใหความรวมมือในการแกไข

ปญหาตางๆ ของนักเรียน 

-โรงเรียนสามารถเปนที่ปรึกษาใน

เร่ืองตางๆ ใหกับชุมชนได 

-โรงเรียนยังไมเขาถึงแหลงเรียนรู/ 

ภูมิปญญาในชมุชนเทาที่ควร 

-แหลงทุนการศกึษาไมเพียงพอกับ นร. ไม

สอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลง 

-การสื่อสาร/ประชาสัมพันธของโรงเรียนกับ

ชุมชน 

-การประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

-ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

มีแนวโนมลดลง 

ดานความรวมมือ

ในโรงเรียน 

-มีความสมัครสมานสามัคดี  

-ชวยเหลือซ่ึงกันและกนั  

-มีการทาํงานเปนหมูคณะ 

-ยังขาดการประสานงานกันเทาที่ควรของ

บุคลากรภายในโรงเรียน 
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ตาราง 2 ฐานขอมูลดานสภาพปจจุบนั แนวโนม และความคาดหวงัของชุมชน 
 

สภาพปจจุบนั และแนวโนมของปญหาที่จะเกิดขึ้น ความคาดหวงั  

 

 

ดาน

การศึกษา 

-ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนปจจุบันอยู

ในระดับที่เปนที่พงึพอใจของคณะครูอาจารย  

-ปญหานกัเรียนยายไปเรียนที่อ่ืนระหวางทีย่งัไมจบชวงชัน้ 

-ปญหาผูปกครองยายถิ่น 

-ชุมชนขาดความสนใจ/เขาใจในดานการศกึษาตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา 

-นักเรียนเปนกลุมเสี่ยงดานปญหายาเสพติด และ

อบายมุขตาง  ๆ

-ความเขมแข็งทางวิชาการ

ของนักเรียนควรมีมากขึ้น 

-จัดอบรมเพื่อสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับการศึกษา

ของชุมชน 

-การสรางภูมิคุมกันดาน

ปญหายาเสพติด 

 

ดานสังคม

และ

วัฒนธรรม 

 -งานบุญประเพณีตางๆ ยงัดํารงอยูอยางเหนยีวแนน

เฉพาะกลุมผูสูงวัย แตวัยรุนขาดการใหความสําคัญ 

-ปญหาดานคานิยมที่เนนดานวัตถ ุ

-ปญหากระแสบริโภคนิยม 

-ปญหาการสูญเสียเอกลักษณของชมุชน เชนการแตงกาย 

 -การสรางจิตสํานึกที่ดีแก

เยาวชนในวัฒนธรรมของ

ทองถิน่ 

 

ดาน

เศรษฐกิจ 

-แนวโนมความฟุมเฟอยที่เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือน 

-รายรับไมพอกับรายจายในครัวเรือน ปญหาหนี้สิน 

-มีแนวโนมของการสรางรายไดจากการทองเทีย่วใน

เชิงอนุรักษ 

-การสรางงานในชุมชน 

-การรวมกลุมอาชีพที่

เขมแข็งขึ้น 

 

 

ดาน

ประชากร 

-ปญหาการยายถิน่ของคนในวัยแรงงานเขาสูเมือง 

-ปญหาคนชราที่ตองมีภาระเลี้ยงลูกหลานตามลําพัง 

-ปญหาอบายมุข 

-ขาดจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรม 

-คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเปนคนทองถิน่   

-การสงเสริมอาชีพอิสระ 

-การสงเสริมจติสํานึกของ

คนภู 

 

 

ดาน

ส่ิงแวดลอม 

-ปญหาขยะมลูฝอยของชุมชน 

-ปญหาการทาํลายปาไม  

-ปญหาอากาศเปนพษิจากการเกษตร (จากมูลสัตว) 

-ส่ิงแวดลอมเปนจุดเดน และเปนแหลงทองเทีย่ว

สําคัญ สามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวได 

-ปญหาภัยแลง 

-การแกปญหาขยะ  

-การเขารวมโครงการตางๆ 

เพื่อเสริมรายไดจากการ

ทองเที่ยว  
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 ในขั้นตอนนี้ แมวาคณะครูโรงเรียน A ตัวแทนชุมชน รวมทั้งผูวิจัย จะสามารถดําเนินงาน

รวมกันจนไดฐานขอมูลสําคัญที่ตองใชสําหรับการดําเนินงานในขั้นตอไป  แตจากขอมูลการสะทอนผล 

โดยผูวิจัย ผูรวมดําเนินการวิจัย และจากคณะครูโรงเรียน A พบวามีขอมูลสําคัญหลายประการที่เปน 

“สัญญาณ” ของการแสดงใหเห็นถึงระดับการรับรูในกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง

สัมพันธเกี่ยวของกับพลังอํานาจของครูในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลาวคือ 

จากกิจกรรมตางๆ ที่คณะครูตองรวมกันดําเนินงานเพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พบวา 

คณะครูแตละคนแสดงใหเห็นถึงระดับของพลังอํานาจในการกลาตัดสินใจหรือเขามามีสวนรวมใดๆ ใน

กิจกรรมดวยตนเองนั้น เกี่ยวกับกับระดับการรับรูในกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

แตละคน โดยระดับของการรับรูถึงกระบวนทัศนดังกลาว จากขอมูลในแบบสัมภาษณของคณะครู 

รวมทั้งจากแบบบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการของผูรวมดําเนินการวิจัย ไดสะทอนใหเห็นถึงปจจัยที่

เกี่ยวของ 4 ประการ ซึ่งมีผลตอระดับการรับรูในกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

คณะครู ประการแรก ไดแกกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ตองอาศัยรูปแบบและเทคนิคที่มีการ

เตรียมการมาอยางดี มีการนําเสนอที่เขาใจงาย ไมทําใหคณะครูรูสึกวาเปนเรื่องที่ยาก และตอง

ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของส่ิงที่ทําใหชัดเจน ประการที่สอง ปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยกับคณะครู ผูวิจัย

ตองใหคําแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิดในระหวางปฏิบัติการ ตองมีความเปนกันเอง และตองยึดหลัก

ประชาธิปไตยเมื่อตองมีการตัดสินใจใดๆ เกิดขึ้น ประการที่สาม ชวงเวลาที่ใชในการจัดอบรม ควรอยู

ในชวงเวลาที่คณะครูมีความสะดวกมากที่สุด รวมถึงการดําเนินกิจกรรมในชวงเวลาที่ยาวนาน

จนเกินไปยอมมีผลตอการรับรูของคณะครูเชนกัน ประการสุดทาย การสนับสนุนของผูบริหาร

สถานศึกษา เปนอีกปจจัยที่คณะครูตองการเปนอยางยิ่งในระหวางการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใหกําลังใจ รวมถึงการยืนยันในผลของการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดข้ึนจากคณะครู  

 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูในกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตอ

ระดับพลังอํานาจของครูในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแสดงใหเหน็ไดดงั

ภาพประกอบ 41 
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ภาพประกอบ 41 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูในกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตร    

       สถานศึกษา กับพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตร 

 
ขั้นที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
 จากผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่แลว คณะครูโรงเรียน A ไดฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา พรอมกับผูวิจัยเริ่มสังเกตเห็นระดับของพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งถือเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูวิจัย ในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในขั้นตอน

ของการดําเนินการจัดทําหลักสูตรนี้ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่ตองดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องกัน 5 กิจกรรม คือ 1) กําหนดจุดเนนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใชเปนกลยุทธ

ในการจัดทําหลักสูตร อันไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค 2) 

วิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรู เพื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู

รายป และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู 4) กําหนดแนวการ

จัดการเรียนรู และแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) เรียบเรียงเปนเอกสารหลักสูตรเพื่อขอ

อนุมัติใชหลักสูตร สําหรับผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ในขั้นดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

มีรายละเอียดตามลําดับของกิจกรรมดังนี้  

 1) กําหนดจุดเนนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใชเปนกลยุทธในการจัดทํา

หลักสูตร อันไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค : โดยผูบริหารและ

คณะครูรวมกันวิเคราะหฐานขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานในขั้นตอนที่แลว ทั้งนี้ผูวิจัยไดคอยๆ 

ทบทวนถึงประเด็นตางๆ ในฐานขอมูลแตละดาน เพื่อใหคณะครูรวมกันคัดเลือกประเด็นที่

พิจารณาแลวเห็นวาเปนความคาดหวังรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้น

พลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรม

การอบรม

เชิง

ปฏิบัติการ 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง

ผูวิจัยกับ

คณะครู 

ชวง 

เวลา

การ

อบรม 

การ

สนับสนุน

ของ

ผูบริหาร 

การรับรูในกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ไดในอนาคตกันใกล เปนประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงตัวตนที่ชัดเจน และสามารถสรางศรัทธาใหเกิด

ข้ึนกับบุคคลทั่วไปได จากการลงมติรวมกัน ทําใหโรงเรียน A ไดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งกําหนดขึ้นจากการมีสวนรวมภายใตฐานขอมูลที่มีอยูจริงดังนี้ 
วิสัยทัศน  
มีคุณธรรม นําพาชุมชน สืบคนแหลงเรียนรู เชิดชูวิชาการ เคียงคูวัฒนธรรม ใสใจส่ิงแวดลอม 
ภารกจิ 
1. สงเสริม พัฒนานักเรียนดานจิตวิญญาณทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

2. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องความมีวินัย การประหยัดอดออม 

และการเห็นคุณคาในตนเอง 

3. สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

4. สนับสนุนใหมีการประชุมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

5. สงเสริมใหมีการทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

6. สงเสริมใหภูมิปญญาชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

7. สงเสริมการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในโรงเรียน และแหลงเรียนรูของชุมชน 

8. ปลูกผังใหนักเรียนเปนผูใฝรูใฝเรียน รักการอานการเขียน รักการศึกษาคนควา  

9. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดสรางสรรค รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

10. มุงจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดบรรยากาศของการแขงขันทางวิชาการของนักเรียน 

11. มีการประยุกตใชส่ือทางดานเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู 

12. สนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

13. สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

14. สงเสริมใหนักเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของชุมชน 
เปาหมาย 
1. นักเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

2. นักเรียนมีความรัก ความศรัทธาในชุมชนมากขึ้น 

3. นักเรียนสามารถเปนสื่อกลางที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

4. นักเรียนรอยละ 80 สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ของชุมชน 

5. นักเรียนทุกคนไดรับการจัดการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 

6. มีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 10 ของนักเรียนทั้งหมดที่ไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการในโอกาสตางๆ  

7. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 75 มีทักษะในการใชส่ือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 

9. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

10. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมเพื่อการสงเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางตอเนื่อง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ความคาดหวังดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ตองการปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับนักเรียน มีดังนี้ 

1. มีจิตวิญญาณทางสังคมและวัฒธรรมของชุมชนทองถิ่น 

2. เห็นคุณคาในตนเอง 

3. มีวินัยในตนเอง 

4. รูจักประหยัดอดออม 

5. มีความคิดสรางสรรค 

6. รักการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

7. เปนผูมีสํานึกในเรื่องของสิ่งแวดลอม 
 

 2) วิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรู เพื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระ

การเรียนรูรายป และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน : หลังจากผูวิจัยและคณะครูไดรวมกันสรางความ

เขาใจ รวมถึงแนวทางการกําหนดกิจกรรมในสวนนี้ ซึ่งคณะครูไดสะทอนใหเห็นวา “พึ่งเขาใจ”  แต

ในขณะเดียวกันก็รูสึกวาขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตองใชความรู ประสบการณ รวมทั้งเวลาในการ

ดําเนินกิจกรรมคอนขางมาก อยางไรก็ตาม คณะครูไดเสนอแนะแนวทางรวมกันเพื่อใหการ

วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปของสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม รวมทั้ง

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น โดยในที่

ประชุมพิจารณาเห็นวาเอกสารหลักสูตรเดิมที่มีอยู เมื่อพิจารณาแลว ถือวามีการวิเคราะหและ

กําหนดรายละเอียดของผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง 

จึงไมจําเปนตองเริ่มวิเคราะหใหมหมด แตไดศึกษาหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวปรับปรุงใหสอดคลอง

กับบริบทของโรงเรียน โดยยึดวิสัยทัศนเปนหลักในการปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ของผลการ

เรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปใหเหมาะสม ทั้งนี้ ทุกคนเห็นรวมกันวา ควรมีการแสดง

เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนระหวางรายละเอียดในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับใหม วามีการ

เปลี่ยนแปลงในประเด็นใดบาง รวมทั้งควรระบุดวยวา เหตุผลของการปรับปรุงดังกลาวเกิดจาก

ความบกพรองหรือความไมเหมาะสมอยางไร และสวนนี้จะเปนขอมูลสําคัญในหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุงที่สะทอนใหเห็นวาโรงเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูราย

ปในประเด็นใดบาง ดังตัวอยางของสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ครูผูรับผิดชอบในการปรับปรุง

เอกสารหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดแสดงรายละเอียดที่มีการปรับปรุง โดยผูวิจัยคัดลอก

มาในบางสวน ซึ่งปรากฏดังตาราง 3 



 199 

ตาราง 3 ความแตกตางระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตร   

      สถานศึกษาฉบับเกาและฉบับปรับปรุงของโรงเรียน A 
 

รายละเอียดในหลกัสูตรเดิม สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

มาตราฐาน ท 1.1 

ผลการเรียนรูฯ ขอ 3 สามารถ

เขาใจสํานวนโวหาร (หนา 26) 

คําวาสํานวนโวหาร เปนการระบุ

ที่กวางเกินไป ควรกําหนดให

ชัดเจนวาเปนสํานวนโวหารชนิด

ใดในแตละระดับช้ัน 

ป .  4 ควร ให อ าน เ กี่ ย วกั บ

คําผญา 

ป. 5 อานเกี่ยวกับสุภาษิต 

ป. 6 อานเกี่ยวกับกับกลอนลํา 

มาตราฐาน ท 3.1 

ผลการเรียนรูฯ ขอ 71 สามารถ

เข า ใจลักษณะของคํ า ไทย 

ภาษาถิ่น ภาษาตางประเทศที่

ปรากฏในภาษาไทย (หนา 35) 

ในสวนของภาษาถิ่นควรระบุไว

ชั ด เ จ น ว า ถิ่ น ใ ด  ร ว ม ถึ ง

ภาษาตางประเทศ  นักเรียน

ควรเรียนใหครอบคลุมแคไหน  

ป. 4 ใหรูจักภาษาถิ่นในชุมชน

ที่นักเรียนอาศัยอยู 

ป. 5 รูจักภาษาถิ่นของนักเรียน และ

ภาษาจีนที่ปรากฏในภาษาไทย 

ป .  6 รูจักภาษาถิ่นในแตละ

ภู มิ ภ า ค  แ ล ะ ภ า ษ า ต า ง 

ประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย 
 

 หรือในอีกตัวอยางของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไดแสดง

รายละเอียดที่ปรับปรุงแกไขในผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ดังปรากฏในตาราง 4 
 

ตาราง 4 ความแตกตางระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  

      และวัฒนธรรม ในหลักสูตรสถานศึกษาฉบับเกาและฉบับปรับปรุงของโรงเรียน A 
 

รายละเอียดในหลกัสูตรเดิม สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

ป. 3 (หนา 52) 

สามารถใชภาษาในคัมภีรใน

ศาสนาที่ตนนับถืออยางถูกตอง 

และรวมศาสนพิธีวันสําคัญ 

ศาสนาที่นักเรียนทุกคนนับถือ

มีศาสนาพุทธเพียงศาสนา

เดียว จึงควรระบุใหชัดเจน 

 

สามารถบอกหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาได และรูจักเขารวมพิธีใน

วันสําคัญทางศาสนาพุทธ 

 

ป. 3 (หนา 62) 

รูและเขาใจเรื่องการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนและงานบริการ 

ควรระบุใหชัดเจนถึงงานบริการ

ที่สําคัญของชุมชน ซึ่งไดแกการ

บริการการทองเที่ยว เพราะการ

บริการนักทองเที่ยวเปนอาชีพ

หนึ่งที่สรางรายไดใหแกชุมชน 

รู แ ล ะ เ ข า ใ จ ก า ร ซื้ อ ข า ย

แลกเปล่ียนสิ้นคา  และการ

ใ ห บ ริ ก า ร ท า ง ด า น ก า ร

ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต อุ ท ย า น

แหงชาติภูเวียง 
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 จากตาราง 3 และ 4 ซึ่งเปนตัวอยางสวนหนึ่งของรายละเอียดที่คณะครูโรงเรียน A ได

กลับไปทบทวนและวิเคราะหถึงความเหมาะสมของผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูราย

ปที่ปรากฏในหลักสูตรเดิม แมวาจะไมไดเปนการวิเคราะหใหมตั้งแตตน แตรายละเอียดที่ปรากฏใน

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังรวมถึงสาระการเรียนรูรายปในแต

ละกลุมสาระการเรียนรู สะทอนถึงความเขาใจโดยรวมถึงทักษะในการวิเคราะหมาตรฐานหลักสูตร

ของคณะครูไดอยางชัดเจน เนื่องจากตองนําทั้งความรูและประสบการณที่มีมาทั้งหมดในการสอน

รายวิชานั้น รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนครู รวมทั้งกับผูวิจัยเองดวย มาใชใน

การวิเคราะหและตัดสินใจปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ประเด็นหลักที่มีปรับเปลี่ยนในตัวผลการ

เรียนรูและสาระการเรียนรูรายปของแตละกลุมสาระจะมีความชัดเจนมากขึ้นในประเด็นตางๆ คือ 1) 

ความยากงายของระดับผลการเรียนรู และขอบขายของเนื้อหาสาระซึ่งของเดิมในบางระดับช้ันยัง

ขาดความเหมาะสม จึงมีการเพิ่มและปรับลดใหเหมาะสมกับวัยผูเรียน 2) การลดความซ้ําซอนที่

เกิดขึ้น ซึ่งพบวาในหลายขอของผลการเรียนรูที่คาดหวังที่อยูภายใตมาตรฐานและสาระตางๆ นั้น มี

ความคาดหวังใกลเคียงกัน จึงมีการปรับลดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่มีความซ้ําซอนออก โดยจะ

คงไวเฉพาะในมาตรฐานที่มุงเนนใหเกิดผลการเรียนรูนั้นเปนหลักเทานั้น 3) ปรับเปลี่ยนรายละเอียด

ใหมีความถูกตองและสอดคลองตามมาตรฐาน และสามารถสื่อความหมายของความคาดหวังที่

ปรากฏใหชัดเจนมากขึ้นไมคลุมเครือ 4) การเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนรายละเอียดของผลการเรียนรู

และความคาดหวังใหสอดคลองและสัมพันธกับบริบทของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น โดยมีการระบุ

อยางชัดเจนถึงตัวองคความรู ภูมิปญญา เหตุการณ ปรากฏการณ สถานที่ ตัวบุคคล รวมถึงแหลง

เรียนรูชนิดตางๆ ที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนใกลเคียง ที่ชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น 5) นํา

จุดเนนของการจัดการศึกษาซึ่งระบุไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษา มาเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยน

รายละเอียดของผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษามากขึ้น 6) 

ในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดมีการเพิ่มเติมกิจกรรมชุมนุมใหมีความหลากหลายและ

ครอบคลุมตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกที่จะพัฒนาตนเอง

ตามความถนัดความสนใจ และตามศักยภาพของตนเอง  

 3) จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู : กิจกรรมในสวนนี้ คณะครู ไดรวมตัดสินใจวา 

ควรใชแนวทางการดําเนินงานเชนเดียวกันกับกิจกรรมที่ผานมา คือ ไมจําเปนตองจัดทําใหมทั้งหมด 

แตใหพิจารณาของเดิมที่มีอยู แลวปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับผลการเรยีนรู

ที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปที่ไดปรับเปลี่ยนมาแลว โดยใหมีการแสดงรายละเอียด

เปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางของคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู ระหวางหลักสูตร

เดิมและหลักสูตรใหม พรอมทั้งระบุความบกพรองหรือปญหาที่เกิดข้ึนดวยอยางชัดเจน ดังตัวอยาง

ในบางสาระการเรียนรูที่ผูวิจัยไดคัดลอก และไดนํามาเสนอไวบางสวนในตาราง 5  และ 6  
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ตาราง 5 ความแตกตางระหวางคําอธิบายรายวิชาของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในหลักสูตร 

     ฉบับเกาและฉบับปรับปรุงของโรงเรียน A 
 

รายละเอียดในหลกัสูตรเดิม สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

ชั้น ป.4 บรรทัดที่ 11 หนา 106 

การเปรียบเทียบทศนิยม การ

ใช เ ค รื่ อ งหมายแสดงกา ร

เปรียบเทียบ 

เนื้อหาทับซอนกับระดับชั้น ป.

5 และ 6 และยังยากเกินไป

สําหรับนักเรียนชั้น ป. 4  

ตัดขอควาดังกลาวออก เพราะ

จะไปเรียนในชั้น ป.5 และ 6 

ชั้น ป. 6 บรรทัดที่ 1 หนา 111 

การเขียนแผนที่การเดินทาง 

ตัวสาระยังไมสะทอนถึงสภาพ

ชุมชนที่ชัดเจน 

เพิ่มเปน “การเขียนแผนที่การ

เดินทางไปสถานที่ทองเที่ยว

ของกิ่งอําเภอเวียงเกา” 
 

 

ตาราง 6 ความแตกตางระหวางหนวยการเรียนรูของสาระการเรียนรูศิลปะ ในหลักสูตรฉบับเกา 

      และฉบับปรับปรุงของโรงเรียน A 
 

รายละเอียดใน

หลักสูตรเดิม 

สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

ชั้น ป. 6 ในหลักสูตร

เดิมไมไดระบุหนวย

การ เรียนรู ในสาระ

นาฏศิลปไวเลย  

ค รู ผู ใ ช ห ลั ก สู ต ร ข า ด

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ว า ง

แผนการเรียนการสอนที่

ชั ด เ จ น  แ ล ะ ไ ม รู ว า

สอดคลองกับคาดหวังของ

หลักสูตรหรือไม   

ไดเพิ่มเติมหนวยการเรียนรูไวดังนี้ 

หนวยที่ 1 การละคร (4 ชั่วโมง) 

- ความหมาย 

- หลักการแสดง 

- การสรางเรื่องราว 

- การแสดงรวมกับผูอ่ืน 

หนวยที่ 2 นาฏศิลปเบื้องตน (6 ชั่วโมง) 

- รําวงมาตรฐาน 

- ทาประกอบเพลงเชิญพระขวัญ 

- ภาษาทาพื้นฐาน 

หนวยที่ 3 นาฏศิลปพื้นเมือง (15 ชั่วโมง) 

- เซิ้งกลองยาว    -    เซิ้งกระติบขาว 

- เซิ้งสวิง            -    เตนกํารําเคียว 

- รําตังหวาย 
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 จากการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบรายละเอียดระหวางหลักสูตรฉบับเดิมและฉบับ

ปรับปรุง ในองคประกอบของคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู ในทุกสาระการเรียนรูของ

โรงเรียน A พบวา มีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดวยตนเองของคณะครู

ดวยกันหลายประการ คือ 1) การปรับรายละเอียดตามขอมูลของผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระ

การเรียนรูรายปใหมีความสอดคลองสัมพันธกัน ซึ่งทําใหเห็นรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชา 

และหนวยการเรียนรูที่มีความสอดคลองสัมพันธกันกับบริบทของทองถิ่น และสอดรับกับจุดเนน

ของสถานศึกษาชัดเจนมากขึ้น 2) เมื่อมีการปรับเพิ่มและปรับลด ทําใหมีผลกระทบตอเวลาที่ใชใน

การจัดการเรียนการสอน จึงมีการปรับเปลี่ยนสัดสวนเวลาเรียนของแตละระดับช้ันในสาระการ

เรียนรูเดียวกัน รวมทั้งปรับเปลี่ยนจํานวนชั่วโมงในแตละหนวยการเรียนยอยๆ ภายในรายวิชา

เดียวกัน ใหเหมาะสมมากขึ้น 3) จัดทําคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูข้ึนใหม เนือ่งจากใน

หลักสูตรเดิมไมไดกําหนดเอาไว หรือไมก็กําหนดในภาพรวมเปนระดับชวงชั้น ไมไดจัดทําเปน

รายวิชาแยกเปนระดับชั้นเปนรายป เชนบางสาระการเรียนรู กําหนดหนวยการเรียนรูไมครอบคลุม

สาระทั้งหมด ดังตัวอยางจากตาราง 6 ในสาระการเรียนรูศิลปะ หลักสูตรเดิมไมไดกําหนดหนวย

การเรียนรูในสาระนาฎศิลปเอาไว เปนตน  

 4) กําหนดแนวการจัดการเรียนรู และแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู : จากการ

พิจารณารวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และผูวิจัย ถึงรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตร

ของแตละสาระการเรียนรู พบวา รายละเอียดดังกลาวไมแตกตางจากที่ระบุไวในคูมือที่กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําไวเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนะและ

ชี้ใหเห็นถึงรายละเอียดดังกลาววา โรงเรียนสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู และ

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาได แตขอเสนอแนะดังกลาวเปน

การระบุในเชิงหลักการ ใหขอมูลในภาพรวมกวางๆ ซึ่งเมื่อคณะครูไดพิจารณาถึงประเด็นตามที่

ผูวิจัยไดชี้แนะใหเห็น จึงไดมีการเสนอแนะถึงการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นนี้วา ควรมีการปรับ

รายละเอียดที่มีอยูในหลักสูตรฉบับเดิมใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และการปรับเปลี่ยนใน

รายละเอียดตางๆ ในองคประกอบของหลักสูตรที่ผานมา พรอมทั้งใหนําเสนอขอมูลเพื่อแสดงให

เห็นถึงการเปรียบเทียบความแตกตางที่เกิดขึ้นของแนวการจัดการเรียนรู และแนวการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของทุกสาระการเรียนรู ระหวางหลักสูตรฉบับเกาและฉบับปรับปรุง ดัง

ตัวอยางจากบางสาระการเรียนรู ที่ผูวิจัยไดคัดลอกมาบางสวนและไดนําเสนอไวดังตาราง 7-8  
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ตาราง 7 ความแตกตางระหวางแนวการจัดการเรียนรูของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาไทย  

      และศิลปะ ในหลักสูตรฉบับเกาและฉบับปรับปรุงของโรงเรียน A 
 

รายละเอียดในหลกัสูตรเดิม สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

วิทยาศาสตร 
ในหลักสูตรบอกแหลงเรียนรูไว

แบบรวมๆ 

 
ทําใหครูขาดแนวทางในการจัด

และการใชแหลงเรียนรูใหเกิด

ประโยชนได และควรระบุให

ชัดเจน 

  
เพิ่มแหลงเรียนรูในทองถิ่น เชน 

อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ ภู เ วี ย ง 

พิพิ ธ ภัณฑ ไดโนเสาร  สวน

อนุรักษพันธพืชโคกภูตากา 

ภาษาไทย 
ไมมีการระบุถึงการใชส่ือการ

เรียนรูไวในหลักสูตร 

 
ขาดแนวทางในการใชส่ือตางๆ 

ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาภาษาไทย 

 
ไดเพิ่มเติมโดยควรระบุถึงการนํา

ส่ือมาใชอยางหลากหลาย เชน  

1) ส่ือประเภทกิจกรรม เชน 

ควรมีการใช  เกม  เพลง  บท

บามสมมติ การจัดนิทรรศการ 

และแสดงผลงาน ทัศนศึกษา 

และการทําโครงงาน 

2) ส่ือประเภทแหลงเรียนรู

ตางๆ ซึ่งจะสงเสริมการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพ เชน 

ก า ร ใ ช ห อ ง ส มุ ด  ห อ ง 

ปฏิบัติการทางวิชาการตางๆ 

แหล ง เ รี ยนรู ในชุมชน  เชน 

หนองคู  สวนป า  วัดนายม 

พิพิธภัณฑไดโนเสาร 

ศิลปะ 
ไมมีการระบุถึงแหลงเรียนรูใน

ทองถิ่น 

 
ขาดความชัดเจนในการวาง

แผนกา รจั ดก า ร เ รี ยน รู ใ ห

สอดคลองกับหนวยการเรียนรู

ที่ระบุไว 

 
ควรเพิ่มเติม แหลงเรียนรูใน

ทองถิ่นคือ งานบุญมหาชาติ 

กลุมแกะสลักกะลามะพราว 

กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ 

พิพิธภัณฑไดโนเสาร และวัด

นายมวราราม 
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ตาราง 8 ความแตกตางระหวางแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสาระการเรียนรู 

     ภาษาไทย ในหลักสูตรฉบับเกาและฉบับปรับปรุงของโรงเรียน A 
 

รายละเอียดในหลกัสูตรเดิม สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ไมไดระบุ

แ น ว ท า ง แ ล ะ เ กณฑ ก า ร

ประเมินที่ชัดเจนไว 

เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 

และการจัดอันดับคุณภาพยัง

ไมมีเกณฑที่ชัดเจน ทําใหขาด

หลักยึดในการปฏิบัติ 

เพิ่มเกณฑการตัดสินผลการ

เรียนรูโดยพิจารณาจาก 

1) ระหวางเรียน     60 คะแนน  

 - แฟมสะสมงาน  20 คะแนน 

 - การรวมกิจกรรม 10 คะแนน 

 - ความรับผิดชอบ 10 คะแนน 

 - การตรวจผลงาน 10 คะแนน 

 - บันทึกการอาน    10 คะแนน 

2) ปลายภาคเรียน  40 คะแนน 

 - ทดสอบ             20 คะแนน 

 - โครงงาน           20 คะแนน 

 

 เมื่อวิเคราะหในภาพรวมจากทุกกลุมสาระการเรียนรู ในสวนของการปรับปรุงรายละเอียด

แนวการจัดการเรียนรู และแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา คณะครูไดแสดงใหเห็นการ

ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ การเพิ่มเติมแนวการจัดเรียนรูในสวนของการใชส่ือและ

แหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น รวมทั้งใหมีความสอดคลองสัมพันธกับการนําหนวยการ

เรียนรูที่ระบุไวไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีทิศทางมากขึ้น สําหรับแนวการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู มีการเพิ่มเติมใหเห็นถึงขอบขายการประเมินในแตละดานที่ชัดเจนและ

ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น  

 5) เรียบเรียงเปนเอกสารหลักสูตรเพื่อขออนุมัติใชหลักสูตร : จากการดําเนินกิจกรรมที่

ผานมาทั้ง 4 กิจกรรม ในขั้นตอนนี้ จึงเปนการเรียบเรียงเอกสารหลักสูตรตามรายละเอียดของการ

ปรับปรุงตางๆ ที่ไดระบุไว แลวจัดทําใหเปนเอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่สมบูรณ และพรอมที่

จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติใชจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ทางผูบริหารและคณะ

ครู ไดนํารางหลักสูตรฉบับปรับปรุงเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัด

ใหเปนวาระหนึ่งในการประชุมผูปกครองในวันเปดภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 ทั้งนี้ทางคณะ

ครูและผูวิจัยไดรวมกันจัดทําสรุปเอกสารหลักสูตรฉบับปรุง เพื่อใชเปนเอกสารประกอบใหที่ประชุม

ไดรวมพิจารณา และถือเปนการประชาพิจารณหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยางเปนทางการ  
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 สําหรับบรรยากาศในการขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษา พรอมดวยคณะครู

ทุกทาน เปนผูนําเสนอรายละเอียดในแตละองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 

จากการนําเสนอขอมูลของผูบริหารและคณะครูไดสะทอนใหเห็นวาสถานศึกษามีความมั่นใจใน

การนําเสนอขอมูลตางๆ ดวยความมั่นใจ และพรอมที่จะตอบขอซักถามตางๆ จากที่ประชุม ซึ่ง

หลังจากสิ้นสุดการนําเสนอ มีตัวแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเสนอแนะใหโรงเรียน

เพิ่มเติมและแสดงใหเห็นถึงเนื้อหาสาระในสวนที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และไดชื่น

ชมผูบริหารและคณะครูที่ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาใหกับลูกหลานในชุมชน จากนั้น

ทางผูบริหารไดหยั่งเสียงจากที่ประชุมวามีทานใดคัดคานการประกาศใชหลักสูตรหรือไม ซึ่งผลการ

หยั่งมติไมมีทานใดคัดคาน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดอนุมัติใหโรงเรียน A 

สามารถประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) ได ทั้งนี้ตั้งแต

ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นที่ 3 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

การสะทอนผลจากเครื่องมือการสะทอนตางๆ พบวามีประเด็นสําคัญที่สะทอนถึงลักษณะและ

สภาพการรับรูของคณะครู จําแนกเปน 3 กลุม คือ  

 กลุมแรก ถือเปนกลุมสวนใหญของคณะครู ซึ่งถือวามีความรูความเขาใจและทักษะในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับดี ปฏิสัมพันธในระหวางการดําเนินงานตางตามขั้นตอน มัก

พบวาจะมีการซักถามปญหา และพยายามตอบขอซักถามกับผูวิจัย ในการปฏิบัติงานตางๆ ตาม

ขั้นตอนก็จะมีความมานะพยายามและทําผลงานดวยความตั้งใจจนสําเร็จลุลวง “กลาคิด กลา

แสดงออก” เมื่อมีการนําเสนอผลงานที่ตนเองไดจัดทําขึ้นก็จะนําเสนอดวยความมั่นใจ  

 กลุมที่สอง ซึ่งเปนคณะครูสวนนอย กลาวคือมีการแสดงออกใหเห็นวามีความรูความเขาใจ

และทักษะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในระดับพอใช มีความพยายามในการซักถามและตอบ

ขอสงสัยตางๆ กับผูวิจัยและเพื่อนรวมงาน แตยังมีความรูสึกไมมั่นใจอยูบาง ในการปฏิบัติงานแตละ

กิจกรรมในภาพรวมถึงแมวาจะสามารถพัฒนางานไดสําเร็จลุลวง แตก็ยังมีความลาชาอยูบางเปน

บางจุด และสงผลตอการนําเสนอผลงานที่ยังไมราบร่ืนนัก เพราะยังมีความไมมั่นใจในผลงานที่

พัฒนาขึ้น ซึ่งปญหาในจุดนี้ ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขโดยจัดครูคูคิดซึ่งเปนครูที่มีลักษณะในกลุมแรก

เปนพี่เล้ียงใหกับครูในกลุมนี้ ซึ่งก็สงผลใหการพัฒนางานของครูมีคุณภาพมากขึ้น 

 กลุมที่สาม ถือวามีจํานวนนอยที่สุดเพียง 1 ทาน ทั้งนี้พิจารณาเห็นวา ครูทานนี้มีความรู

ความเขาใจและทักษะในการจัดทําหลักสูตรอยูบาง เพราะไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ ดวยทุกครั้ง 

ปฏิสัมพันธภายในกลุมจะเปนคนที่ไมมีการซักถามขอสงสัย มักหลีกเลี่ยงการตอบคําถามตางๆ 

จากผูวิจัยและเพื่อนรวมงาน และเปนผูรับฟงเพียงฝายเดียว ในสวนของการปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมตางๆ มีความกาวหนาคอนขางชามาก และไมสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนด ทําใหบางครั้ง
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ไมมีผลงานที่จะนําเสนอ ปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยไดพยายามพูดคุยกับครูทานนี้ และสอบถามถึง

ปญหาและขอจํากัดตางๆ ของการดําเนินงาน และพยายามรวมทํางานกับครูทานนี้โดยตรง จึง

พบวา ครูทานนี้ยังไมเห็นความสําคัญของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยไดพยายามรวม

สะทอนความคิดเห็นกับอาจารยทานนี้วา องคความรูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย

สามารถพัฒนานักเรียนจนประสบผลสําเร็จนั้น เปนสิ่งที่มีคุณคาและเปนประโยชนกับนักเรียน ทั้ง

ยังเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ความรูและประสบการณตางๆ เหลานี้นาจะไดรับการบรรจุไวใน

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อที่จะไดเปนหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ

วางแผนการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน ซึ่งครูทานดังกลาวแสดงทาทียอมรับทรรศนะดังกลาวของ

ผูวิจัย แตผูวิจัยรวมทั้งผูรวมดําเนินการวิจัยก็ยังไมแนใจถึงความรูสึกที่แทจริงได   

 อยางไรก็ตาม ภาพรวมของการดําเนินงานในขั้นตอนนี้คณะครูทุกทานมีสวนรวมในการ

พัฒนางานจนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาฝายวิชาการ ซึ่งอยูในฐานะของผูรวม

ดําเนินงานวิจัย ไดแสดงความรูสึกหวงใยที่มีตอผูวิจัย เพราะกังวลกับปญหาของคณะครูบางทาน

ที่ยังไมสามารถพัฒนางานใหสําเร็จไดทันตามเปาหมาย และเกรงวาจะทําใหผูวิจัยหมดกําลังใจ 

ผูวิจัยจึงไดพยายามสะทอนใหเห็นวา ดีใจที่ไดรับความเปนหวง แตก็ไมอยากใหเปนกังวลแทน 

เพราะยังมีเวลาในการสรางความเขาใจรวมกันอีกพอสมควร ที่ผานมาไดรับความรวมมือจน

โรงเรียนสามารถพัฒนางานไดตามเปาหมายก็ถือวาประสบผลสําเร็จมากแลวในกาวแรก แตก็

ยังคงตองไดรับคําแนะนําจากผูรวมดําเนินการวิจัยในการดําเนินงานตลอดไปเชนกัน 
 

ขั้นที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน 
 หลังจากที่ทางผูบริหารและคณะครูโรงเรียน A ไดดําเนินงานจนกระทั้งสามารถจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาจนสําเร็จแลว ในขั้นตอนนี้เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปสูการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตามแนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวยกิจกรรมหลักสําคัญสอง

สวนคือ 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 2) การพัฒนากระบวนการ

เรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แตจากการประเมินสภาพการดําเนินงานตลอดชวงที่ผาน

มา หลังจากที่คณะครูไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัยเห็นวา กิจกรรมที่ 2 คือการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรจะดําเนินการในชวงระหวางการนํากระบวนการเขาสู

ระบบ ถือเปน “การชะลอเพื่อตั้งหลัก” เพราะคณะครูจะไดไมเกิดความตึงเครียดในการดําเนินงาน

มากจนเกินไป และถือเปนชวงเวลาของการเริ่มตนที่จะทําใหคณะครูไดรูสึกผอนคลาย และรูสึก

สบายใจที่จะนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปสูการสอน  
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 อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากการการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมิน พบวา เมื่อ

โรงเรียน A นํารูปแบบการประเมินไปสูการปฏิบัติแลว ตัวบงชี้ที่โรงเรียนมีความวิตกกังวลและ

ตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมโดยเรงดวน ไดแก จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งอยูในขั้นของ

การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมิน จึงเปนสวนหนึ่งของผลลัพธที่เกิดขึ้นของระบบการ

ประเมินในครั้งนี้ รายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี้ของ 2 กิจกรรมในขั้นตอนนี้ จึงเปนการนําเสนอ

รายละเอียดในชวง “มิติของเวลา” ที่แตกตางกัน แตอยูภายใต “มิติของระบบ” เดียวกัน  

 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : ในกิจกรรมนี้ คณะครูตองรวม

กิจกรรมเพื่อใหเกิดความพรอมที่จะนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนไปสูการจัดเรียนการสอน โดยผูวิจัยได

ใชโอกาสนี้ ในการเสริมพลังอํานาจใหกับครูในเรื่องของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหคณะครูไดรับประสบการณตรงจากบุคคลที่เปนที่ยอมรับ และ

เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่คณะครูกําลังไดรับการพัฒนา โดยในกิจกรรมนี้ผูวิจัยไดรับความ

อนุเคราะหจาก รองศาสตราจารย ลัดดา ศิลานอย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ รอบรูและมีประสบการณ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูชวยศาสตราจารย ปยะวรรณ ศรีสุรักษ 

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับประถมศึกษา และอาจารย อังคณา ตุงคะสมิต 

ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการดานการวัดประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งทั้งสามทานสังกัด

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกอนการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่

ผูวิจัยไดรวมวางแผนกับวิทยากรทั้งสามทาน และไดใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมา

ของผูวิจัย รวมทั้งลักษณะและพฤติกรรมของคณะครูโรงเรียน A เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการ

กําหนดกิจกรรมที่จะใชในการสรางความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นกับคณะครู ผลที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินกิจกรรมในชวงเวลาประมาณ 2 วัน และหลังจากนั้นไดใหเวลากับคณะครูไดพัฒนางาน

ตอเนื่องอีกประมาณ 1 สัปดาห พบวา คณะครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ และออกแบบเกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน เพื่อเปนตนแบบของตนเองในการ

วางแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูตอไปได  

 เมื่อพิจารณาจากผลการสะทอนของคณะครูจากแบบสัมภาษณ สวนใหญไดแสดง

ความรูสึกและความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ไดรับความรูความเขาใจและทักษะในการวาง

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเรื่องของการประเมินผลตามสภาพจริงไดอยาง

ชัดเจนและเกิดความกระจางมากขึ้น สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสอนของตนเองได

ตามสภาพจริง ดังความรูสึกของคณะครูที่ไดระบุไววา “ความรูและทักษะที่ไดจากการอบรมในครั้ง

นี้สามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเองได” สอดคลองกับความรูสึกของครูอีกคนที่กลาววา “ไดรับ

ความรูเพิ่มเติม จะนําความรูที่ไดไปปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนการสอน” เชนเดียวกับอีก
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ความรูสึกที่วา “ไดรับความรูเพิ่มเติมเปนอยางมาก เพราะตั้งแตเดิมไดรับแตความรูแบบเดมิ พอได

เขาอบรมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองเปนอยางยิ่ง” (แบบสัมภาษณ : 21 พฤษภาคม 2549) 

 นอกจากนั้น คณะครูยังไดสะทอนใหผูวิจัยไดเห็นถึง “จุดสังเกต” ที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ

พลังอํานาจที่เกิดขึ้นในตัวเองของคณะครูเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ที่ตนเองไดพัฒนาขึ้น จุดสังเกตดังกลาวไดแกการสะทอนถึงจากความรูสึกและการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่มองเห็น “คุณคา” และ “ความสําคัญ” ของการนําหลักสูตรไปสูการสอน ดังเชน 

ความรูสึกของครูทานหนึ่งที่กลาววา “จะนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด” หรืออีก

ความรูสึกที่บอกวา “การอบรมคราวนี้ถือเปนขอเฉลยที่มองเห็นทางที่จะทําในขั้นตอไป” (แบบ

สัมภาษณ : 21 พฤษภาคม 2549) หรือแมแตครูทานหนึ่งที่มีพฤติกรรมของการมีสวนรวมนอยที่สุด

ในกลุม แตจากการสะทอนผลในครั้งนี้พบวาครูทานนี้ไดแสดงความรูสึกวา “คิดวาจะนําความรูใน

คร้ังนี้ไปใชใหเกิดประโยชนแกลูกศิษยอยางเต็มที่” (แบบสัมภาษณ : 21 พฤษภาคม 2549) 

สอดคลองกับการสะทอนผลของผูรวมดําเนินการวิจัยที่ระบุวา คณะครูมีความรูความเขาใจและ

ทักษะในเรื่องที่ไดรับการอบรมดีข้ึนมาก มีการโตตอบ มีการตั้งคําถาม และสามารถนําเสนอ

ผลงานไดทุกคน คณะครูสามารถพัฒนากระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผลงานไดดีข้ึน และเริ่มมีความ

ตระหนักมากขึ้นในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติจริง  

 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : เปนกิจกรรมสวนที่ 2 

ในขั้นตอนของการเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

กําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง แตเกิดขึ้นในชวงของการนํา

ผลผลิตของระบบ คือรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียน A ไปสูการ

ปฏิบัติจริง ทั้งนี้เปนการปรับเปล่ียนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามสภาพการรับรูของคณะครู ซึ่ง

ในทางปฏิบัติยังทําใหเกิดผลดีตามมา ในเรื่องของความรูสึกที่ตอเนื่องของการนําแผนการวิจัยซึ่ง

เปนผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ ไปสูการปฏิบัติไดทันที โดยกิจกรรมในสวนนี้ ผูวิจัยไดรับความ

อนุ เคราะหจาก  รองศาสตราจารย  ดร .  คงศักดิ์  ธาตุทอง  สั งกัดคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ

ถือเปนปจจัยสําคัญของการเสริมพลังอํานาจครูใหสามารถนําขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ

ไปสูการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูไดสําเร็จ กิจกรรมนี้ไดจัดขึ้นที่คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ถือเปนการอบรมนอกสถานที่เปนครั้งแรก ซึ่งเปนไปตามขอเสนอแนะของ

คณะครูที่มีความตองการเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนรู และยังถือเปนการเพิ่มประสบการณ

จากแหลงเรียนรูภายนอกอีกดวย นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดจัดใหผูบริหารและคณะครูไดมีโอกาส

ศึกษาดูงานดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(มอดินแดง) ระดับ
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ประถมศึกษา ผลที่เกิดข้ึนโดยรวมหลังจากสิ้นสุดการอบรม และคณะครูไดใชเวลาในการพัฒนา

งานอีกระยะหนึ่งโดยมีผูวิจัยคอยใหคําแนะนําปรึกษาอยางตอเนื่องแลว พบวา คณะครูทุกคน

สามารถพัฒนาเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนไดสําเร็จ นอกจากนั้นยังแสดงความรูสึกถึงการอบรม

ในครั้งนี้วา มีความนาสนใจมาก ทําใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น และเห็น

วาเปนเรื่องที่สามารถทําไดไมยากจนเกินไป และจากการสนทนากลุมหลังจากทุกคนสามารถ

จัดทําเคาโครงการวิจัยเสร็จแลวตางรูสึกวา “แมวาการทําวิจัยจะเปนเรื่องที่ซับซอนอยูบาง แตก็ถือ

เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินควบคูกันไปกับการเรียนการสอน” (สนทนากลุม A : 18 ตุลาคม 2549)  
 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 
 ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่คณะครูไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และมีความเขาใจในการนํา

หลักสูตรไปสูการเรียนการสอนดวยความมั่นใจ และเห็นถึงความสําคัญมากขึ้นแลว และหลังจากที่

คณะครูไดทดลองนําหลักสูตรไปสูการจัดเรียนการรูไดสักระยะหนึ่งแลว ผูวิจัยจึงเริ่มพูดคุยกับ

ผูบริหารและคณะครูถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช วาจะทราบไดอยางไรวา

หลักสูตรนําไปใชเกิดผลตามจุดเนนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือไมอยางไร ในขั้นตอนนี้ของ

การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จึงเปนขั้นตอนสุดทายที่ตองมีความ

ตอเนื่องกันไปกับ การดําเนินงานตอไปในชวงของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมนิหลกัสตูร

สถานศึกษาดวยตนเอง เพราะตัวปอนที่สําคัญของระบบการประเมิน คือ “หลักสูตรสถานศึกษา” ที่

จัดทําขึ้นภายใตรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารและคณะครทูกุคนไดลงมอื

ปฏิบัติดวยตนเอง การรับรูถึงกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่คอยๆ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงขึ้น พรอมกับความรูสึกถึงความมั่นใจ การกลาตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรที่ตน

พัฒนาขึ้น และการมองเห็นถึงคุณคาของการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง ไดเกิดขึ้นในชวงของการ

กําหนดตัวปอนของระบบ การนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินจึงพรอมที่จะดําเนินตอไป  
 

การปรับแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการกําหนดตัวปอนของระบบการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 จากการดําเนินงานตามแนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ดังปรากฏในรายละเอียดที่นําเสนอผานมาทั้งหมดในชวงนี้ พิจารณาจาก

ขอมูลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดตัวปอนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงเมื่อนําระบบลงสูกลุมเปาหมายการ

วิจัย ซึ่งไดแกสถานศึกษาที่กําลังประสบปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา 

แบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นของการกําหนดตัวปอนไดมีการปรับใหยืดหยุนตาม

บริบทของกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ สามารถนําเสนอใหเห็นถึงระบบการประเมินฯ ที่ไดรับการ

ปรับเปลี่ยนแลว ดังปรากฏใน ภาพประกอบ 42 
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ทําใหทราบถึง 

การสํารวจสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การเตรียมความ

พรอมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

สภาพการ

ดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร 

ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร 

ปญหา 

และ 

อุปสรรค  

หลักสูตร

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 

พรบ.

การศึกษา

แหงชาติ 

พ.ศ. 

2542 

แนวการจัดทํา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

การเสริมสรางกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ขอมูลพื้นฐาน 

เพื่อการพัฒนา 
การมีสวนรวม 

ของชุมชน 

การวิเคราะหศักยภาพ

ของสถานศึกษา การเสริมพลังอํานาจครู 

ทําใหได 

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเองของสถานศึกษา 

นําไปสู 

การปรับปรุงเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนดจุดเนนในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อใชเปนกลยุทธในการ

พัฒนาหลักสูตร อันไดแก 

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

และคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค 

ศึกษารายละเอียดในแตละองคประกอบของเอกสารหลักสูตรฉบับเดิม  

แลวทําการปรับปรุงแกไขในทุกองคประกอบ แลวเรียบเรียงเปนเอกสารเพื่อขออนุมัติใช 

กระบวนการยอนกลับ 

 ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขั้นที่ 2 การเสริมสรางกระบวนทัศน และจดัเตรียม 
      ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

 ขั้นที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตร 
      ไปสูการสอน 

 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใช 

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

สูการปฏิบัติในชั้นเรียน 

เหมาะ

กับ

ผูเรียน 

ลด 

ความ

ซํ้าซอน 

สอดคลอง

กับ

มาตรฐาน 

สัมพันธ 

กับ 

ทองถิ่น 

สนองตอ

จุดเนนของ

สถานศึกษา 

ในระหวางการใชหลักสูตร 

ภาพประกอบ 42 การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลกัสูตรสถานศกึษาดวยตนเองที่ไดรับ  

       การปรับตามบริบทของโรงเรียน A
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 จากภาพประกอบ 42 การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองที่ไดรับการปรับตามบริบทของโรงเรียน A ซึ่งเปนโรงเรียนที่กําลังประสบปญหาในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบแนวทางที่กําหนดไวในแบบจําลองของระบบ พบวา มีการ

ปรับเปลี่ยนที่สําคัญในสองขั้นตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การ

เตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน โดยในขั้นตอนที่ 3 มีการปรับแนวทางการ

ดําเนินงานที่เดิมแลว ในกิจกรรมขั้นตอนนี้โรงเรียนตองมีการจัดทําองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหม

ทั้งหมด ตั้งแตการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป การกําหนดสาระการเรียนรูรายป จัดทํา

คําอธิบายรายวิชา กําหนดหนวยการเรียนรู กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู กําหนดแนวทางการวัด

และประเมินผลการเรียนรู และดําเนินการเรียบเรียงเปนเอกสารหลักสูตรเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตจากการศึกษาถึงรายละเอียดในแตละองคประกอบของหลักสูตรฉบับเดิม ที่

แมจะไมไดดําเนินการจัดทําดวยตนเอง แตพบวารายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในแตละองคประกอบของ

หลักสูตรถือวามีการกําหนดขอมูลที่ถูกตองตามหลักการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยูเชนกัน เพียงแต

รายละเอียดในทุกองคประกอบควรไดรับการปรับปรุงแกไขบางสวน โดยยึดแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

คือ ปรับใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ตองลดความซ้ําซอน

ที่เกิดขึ้นเพื่อใหหลักสูตรมีความกระชับและสื่อความหมายไดชัดเจนมากขึ้น ในทุกองคประกอบตอง

ปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 และตองมีความสัมพันธกับบริบทของทองถิ่น สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของชุมชน รวมทั้งตองสนองตอจุดเนนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามที่ไดระบุไวในวิสัยทัศน

ของสถานศึกษา ซึ่งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการกําหนดตัวปอนดังกลาว ทําใหคณะครูเกิดความรูสึก

วา ไมเปนภาระมากจนเกินไปเพราะไมไดเร่ิมตนโดยที่ไมมีอะไรมาเลย  และเกิดกําลังใจที่จะสามารถ

ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่ไมนานมากนัก  

 สําหรับการปรับเปลี่ยนในขั้นตอนที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการ

สอน โดยมีการปรับการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียน ซึ่งถือวามีสําคัญสําหรับคณะครูในการนําหลักสูตรไปสูการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปน

เครื่องมือในการพัฒนา แตจากสภาพการดําเนินงานที่มีอยูอยางตอเนื่อง กอรปกับมุมมองของครูที่

มีตอการวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน กิจกรรมในสวนนี้จึงชะลอไว และนําไป

ดําเนินการในชวงที่คณะครูไดดําเนินการนําหลักสูตรไปใชแลวระยะหนึ่ง การปรับเปล่ียนดังกลาว 

ที่แมวาผูวิจัยจะคอนขางกังวลวาจะมีผลกระทบตอคุณภาพของตัวปอน แตผลที่เกิดขึ้นจากการ

ปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทําใหคณะครูไดวางแผนการทําวิจัยภายใต

สภาพปญหาของขอมูลที่เกิดขึ้นจริงของการนําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงไปใชในชั้นเรียน 

และมีแนวโนมวาคณะครูจะนําแผนการวิจัยไปสูการปฏิบัติจริง 
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สมมติฐานชั่วคราวเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 จากจุดเริ่มตนที่เปนสัญญาณของการแสดงใหเห็นถึงระดับการรับรูในกระบวนทัศนการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสัมพันธเกี่ยวของกับพลังอํานาจของครูในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสถานศึกษา สะทอนใหเห็นถึงปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการ ซึ่งมีผลตอระดับการรับรูใน

กระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของคณะครู ประการแรก ไดแกกิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ประการที่สอง ปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยกับคณะครู ประการที่สาม ชวงเวลาที่ใชในการจัด

อบรม ประการที่ส่ี การสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นของการ

กําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแลว พบวา มีปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน

ระหวางการดําเนินงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการเสริมพลังอํานาจครูในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A ชัดเจนเพิ่มข้ึนหลายปจจัยคือ  

 1) โอกาสของคณะครูในการไดรับรูถึงความรูสึกของการประสบผลสําเร็จในการทํางาน ซึ่ง

พบวา ในบางชวงของการดําเนินงานที่มีการกําหนดกิจกรรมเปนขั้นยอยๆ เพื่อใหคณะครูสามารถ

พัฒนาผลงานไดสําเร็จในชวงเวลาที่ไมนานนัก เมื่อมีการนําเสนอผลงานตอที่ประชุมจะทําใหคณะ

ครูรูสึกวาตนเองสามารถทําได และสามารถนําเสนอผลงานไดอยางมั่นใจมากขึ้น  

 2) การไดรับรูถึงประโยชนและคุณคาของสิ่งที่กําลังปฏิบัติ เปนอีกปรากฏการณหนึ่งที่

เกิดขึ้นและทําใหคณะครูรูสึกวา กิจกรรมที่ตนเองกําลังดําเนินงานอยูนั้นมีความสําคัญและมี

ประโยชนตอความกาวหนาทั้งตอตนเอง โรงเรียน และนักเรียน ซึ่งความรูสึกดังกลาว ไดสะทอนให

เห็นถึงความตั้งใจของครูในการพัฒนากิจกรรมในขั้นตอนตอไปอยางตอเนื่องมากขึ้น 

 3) การไดรับโอกาสในการเปนสวนหนึ่งของการไดมีสวนรวมตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสถานศึกษา เพราะปรากฏการณดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งในการ

ตัดสินใจนั้น จึงถือเปนความรับผิดชอบของตนเองที่พึงมีตอกลุมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

ขอตกลงที่ไดรวมกันตัดสินใจ 

 4) การไดรับคําแนะนํา และชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนที่ยอมรับ ทําใหคณะครูเกิด

ความชัดเจน และกระจางในความรูนั้นๆ จึงทําใหเกิดความมั่นใจ และมีหลักการที่จะนําความรูนั้น

ไปสูการปฏิบัติไดดวยตนเองอยางมั่นใจมากขึ้น 

 สมมติฐานดังกลาว ถือเปนขอมูลการสะทอนผลที่สําคัญสําหรับผูวิจัย ในการทบทวนแนว

ทางการดําเนินงานในชวงตอไป เพื่อที่จะไดพัฒนากิจกรรม รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยกับ

กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน และสงเสริมใหครูไดเกิดพลังอํานาจใน

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองตอไป 
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     1.2 การนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
 ภายหลังจากผูบริหาร คณะครูโรงเรียน A และผูวิจัยไดรวมกันกําหนดตัวปอนของระบบ

การประเมินฯ จนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงไดสําเร็จ และกําลังดําเนินการ

นําหลักสูตรไปสูการสอน ในขั้นตอนตอไปตามแบบจําลองระบบการประเมินหลักสูตรฯ จึงเปนชวง

ของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง โดยผูวิจัยได

กําหนดแนวทางของการดําเนินงานเพื่อนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินฯ ดวยกัน 6 ข้ันตอน คือ 

ข้ันที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ข้ันที ่2 การ

วิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา ข้ันที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ ข้ันที่ 4 

กําหนดแผนการประเมิน ข้ันที่ 5 ตรวจสอบแผนการประเมิน และ ข้ันที่ 6 ปรับปรุงแผนการประเมิน 

 สําหรับผลของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินฯ ตามแนวทางที่ไดกําหนดไวใน

แบบจําลอง เมื่อนําเขาสูสนามการวิจัยแลว ผูวิจัยไดมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนบางสวนตามบริบทที่

เกิดขึ้นภายในสนามการวิจัย โดยไดบูรณาการขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6 ไวในขั้นตอนเดียวกัน และรวม

เรียกขั้นตอนที่ 4 นี้วา การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน แนวทางที่ปรับใหมนี้

จึงประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา ข้ันที ่3 การ

จัดทําแผนที่กลยุทธ และ ข้ันที่ 4 การกําหนด ตวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน รายละเอียด

ของผลการดําเนินงานในแตละขั้นมีดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 จากผลการดําเนินงานในขั้นของการกําหนดตัวปอน ที่ทําใหผูบริหารและคณะครูโรงเรียน 

A เขาใจและสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงไดจนสําเร็จ จึงถือเปน “ตนทุน” 

สําคัญของการเริ่มตนนํากระบวนการเขาสูระบบ เพราะตัวปอนที่กําลังถูกนําเขาสูกระบวนการนั้น 

ถือวามีคุณภาพ ทั้งนี้มีจุดสังเกตที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพสําคัญของตัวปอนคือ การ

ดําเนินการกําหนดตัวปอนที่เกิดจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร คณะ

ครู ผูวิจัย และผูรวมดําเนินการวิจัย ผลที่เกิดขึ้นจากการไดดําเนินงานเพื่อกําหนดตัวปอนรวมกัน 

นอกจากจะไดหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงแลว ยังทําใหผูบริหารและคณะครูโรงเรียน A 

สวนใหญเกิดความรูสึกมั่นใจและความตองการในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ตนเองได

พัฒนาขึ้น มุมมองที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยเห็นวาการ

พัฒนาหลักสูตรไมใชหนาที่ของครูผูสอน สาระตางๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรควรไดรับการกําหนดโดย

ผูรูผูเชี่ยวชาญเทานั้น แตจากการไดลงมือปฏิบัติจนจัดทําหลักสูตรไดแลวเสร็จ จึงทําใหคณะครู
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สวนใหญเร่ิมมองเห็นวา “เราก็ทําได” และเมื่อเร่ิมมีการนําหลักสูตรไปสูการสอนของคณะครูแต

ละทาน ไดทําใหเกิดปรากฏการณบางอยางที่ทําใหคณะครูหลายทานเริ่มเกิดความรูสึกวา 

หลักสูตรที่ตนเองไดจัดทําจนสําเร็จแลวนั้น แทจริงแลวยังมีอะไรอีกหลายตางที่ตองดําเนินการ

เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุตามความมุงหวังที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร ที่สําคัญหลายคน

เร่ิมเห็นวาหลักสูตรที่ไดจัดทํานั้นยังมีจุดบกพรองอยูเชนกัน “จังหวะของความรูสึก” ดังกลาวจงึเปน 

“ชวงพอเหมาะ” ที่ ผูวิจัยไดเริ่มช้ีประเด็นใหเห็นถึงความสําคัญของการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา ภายใตกิจกรรมตามแผนที่ไดวางไว เพื่อใหผูบริหารและคณะครูเกิดความเขาใจ

เบื้องตนสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การรับรูเกี่ยวกับการประเมิน 2) ความสัมพันธระหวางการ

ประเมินและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ความสําคัญของการประเมินตนเอง ตามแนวทาง

ที่ไดกําหนดไวในเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ก็ไดเร่ิมตนขึ้น โดยมีการนัดหมายกันในทุกวันพุธของแตละสัปดาห หลัง

ส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน ผลจากการดําเนินกิจกรรมในขั้นนี้ 

เมื่อสะทอนจากขอมูลที่ไดจากคณะครู สวนใหญเห็นวาการประเมินไมใชเร่ืองที่นาวิตกกังวล ยิ่ง

เมื่อพิจารณารวมกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดวยแลว ถือวามีความสําคัญและจําเปนที่

ตองมีการประเมินหลักสูตร และถือเปนเรื่องที่ไมตองรอใหคนอื่นมาทําหนาที่ประเมิน แตในฐานะ

ของคนที่ทําหลักสูตรมาดวยตนเอง คนที่ทําหนาที่ไดดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นเอง ผลประโยชนที่ไดยอมตก

มาสูตนเองในการที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังความรูสึกสวน

หนึ่งของคณะครูที่สะทอนถึงมุมมองที่เร่ิมมีตอการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไววา 

“คิดวาเรื่องของการประเมินสามารถนําไปปฏิบัติไดเอง และนาจะพัฒนางานที่รับผิดชอบไดเปนอยาง

ดี” หรืออีกความรูสึกที่ไดกลาวไววา “เร่ืองของการประเมินเปนสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และ

ควรนําไปใชเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา” สวนอีกทานที่สะทอนถึงมุมมองที่มีตอการประเมนิวา

เปนเรื่องสําคัญ ไววา “จากการที่ไมรูอะไรเลย ทําใหไดทราบวา การประเมินผลเปนเรื่องละเอียดออน 

และจะทําใหเรารูแนวทางในการปฏิบัติไดเปนอยางดี” (แบบสัมภาษณ : 14 มิถุนายน 2549)  

 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา 
 หลังจากที่ทุกคนเริ่มมองเห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง จาก

กิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดเร่ิมตนกิจกรรมตามแนวคิดของการประเมินผลงานดวย

เทคนิค Balanced Scorecard โดยรวมกับผูบริหารและคณะครู พิจารณาถึงสิ่งที่กําลังจะมุงประเมินซึ่ง

ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา และโจทยสําคัญที่โรงเรียนตองแสดงใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชก็คือ สามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับจุดเนนที่ไดกําหนดไวหรือไม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นสําคัญตางๆ ที่กําหนดไวในวิสัยทัศน ในการดําเนินงานขั้นกําหนดตัวปอน 
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ซึ่งคณะครูทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน และใชวิสัยทัศนเปนกลยุทธสําคัญในการกําหนด

หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนทองถิ่น และสรางอัตลักษณสําคัญ

ใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษาผานตัวหลักสูตร การสะทอนใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชไดตอบโจทยของประเด็นตางๆ ที่ไดกําหนดไวในวิสัยทัศนหรือไมอยางไร จึงเปน

ประเด็นที่ผูวิจัยไดนําเสนอและนําไปสูกิจกรรมแรกในขั้นตอนนี้ คือการวิเคราะหวิสัยทัศนในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ผลจากการดําเนินกิจกรรมตามเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนา

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ในตอนที่ 2 ข้ันที่ 1 ผลของการวิเคราะหกลยุทธของ

สถานศึกษา พบวา ผลจากการประเมินตนเองของคณะครูทุกคนใหผลการตรวจสอบกลยุทธของ

สถานศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษาอยูในระดับคุณภาพสูงสุด จึงสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของกลยุทธ

ของโรงเรียน A ไดวา วิสัยทัศนของโรงเรียนไดมาจากการวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษาอยางรอบดาน 

โดยผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน รายละเอียดใน

วิสัยทัศนแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการจะใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมในเวลาสามถึงหาป คณะครูทุก

คนเชื่อมั่นวา เมื่อบุคคลภายนอกไดอานวิสัยทัศนของสถานศึกษาแลวจะเกิดความรูสึกศรัทธาและ

เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะวิสัยทัศนของโรงเรียนไดนําเสนอคุณคาที่สะทอนให

เห็นถึงความแตกตางที่ดีกวาเดิมในสายตาของผูที่เกี่ยวของ ส่ิงที่กําหนดไวในวิสัยทัศนสามารถชี้นําทิศ

ทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้นยังมีการกําหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ครอบคลุม

สอดคลองกับวิสัยทัศนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมทั้งยังมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน

และมุงเนนไปผูเรียนเปนหลัก  

 ในชวงของการวิเคราะหกลยุทธของสถานศึกษา ในความรูสึกของผูบริหารและคณะครู

แลวพบวาไมมีความวิตกกังวลกับการตรวจสอบตนเองในจุดนี้ เพราะในทุกรายการประเมินเปนสิ่ง

ที่โรงเรียนไดดําเนินงานผานมาแลวทั้งสิ้น ผลที่ไดจากการวิเคราะหจึงเปนการเพิ่มความมั่นใจ

ใหกับผูบริหารและคณะครูมากขึ้น จากนั้น ผูบริหารและคณะครูทุกคนไดรวมกันดําเนินกิจกรรมใน

สวนที่ 2 คือ การกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูการวางแผนการประเมิน 

ทั้งนี้ มีประเด็นตางๆ ที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศนของโรงเรียน A ทั้งหมด 6 ประเด็น คือ 1) การ

สงเสริมดานคุณธรรม 2) การใหความสําคัญกับชุมชน 3) สงเสริมใหผูเรียนรูจักใชแหลงเรียนรู 4) 

สงเสริมความสามารถทางวิชาการ 5) สนับสนุนวัฒนธรรมทองถิ่น และ 6) สํานึกในเรื่องธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  จากนั้น ผูบริหารและคณะครูรวมกันวิเคราะหกําหนดประเด็นที่มีความสําคญัหรอื

มีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาใหเกิดขึ้น รวมทั้งตองการแสดงใหเห็นถึงผลของการพัฒนาที่

เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชที่มีตอจุดเนนนั้นในวิสัยทัศน บรรยากาศการดําเนิน

กิจกรรมในชวงนี้ มีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง เพราะทุกประเด็นในวิสัยทัศนลวนมี

ความสําคัญและจําเปนตองพัฒนาใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใหได แตจากฐานขอมูลของ



 216 

สถานศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหรวมกันระหวางโรงเรียนกับตัวแทนชุมชน ในชวงเริ่มตนกอน

จัดทําหลักสูตรฉบับปรับปรุง สะทอนใหเห็นวา ชุมชนมีความคาดหวังสูงในดานความสามารถทาง

วิชาการของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคอนขางมีความเปนชุมชน

เมืองมากขึ้น การแขงขันของนักเรียนในทางวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาสใหกับตนเองในความกาวทาง

การศึกษา จึงถือเปนจุดที่โรงเรียนควรสนองตอความตองการและใหความสําคัญเปนลําดับแรก 

นอกจากนั้นแลว ชุมชนยังสะทอนขอมูลบางสวนที่แสดงใหเห็นวายังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนใน

การดําเนินงานเพื่อสงเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอยูบาง กลาวคือ ชุมชนไดตั้งขอ

สงสัยวา คุณภาพทางวิชาการของนักเรียนลดนอยลงหรือไมเพราะไมไดยินขาวคราววานักเรียนมี

ผลการเรียนเปนอยางไรเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่นที่ใกลเคียงกัน หรือการไดรับรางวัล

ความสามารถทางดานวิชาการตางๆ ของนักเรียน ผลการสอบเขาโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็ดูเหมือนวาไมติดอันดับตนๆ ทั้งนี้คณะครูรวมกันวิเคราะหขอมูล

ในสวนนี้ เห็นวาเปนจุดสําคัญที่ทางโรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ กับชุมชน 

เพราะในทางปฏิบัติแลว ในดานการสงเสริมความสามารถทางวิชาการแกนักเรียนแลว ทาง

โรงเรียนไดดําเนินการมาอยางสม่ําเสมอและมีนักเรียนจํานวนมากที่ประสบผลสําเร็จในทาง

วิชาการในระดับตางๆ ผลการสอบเขาเรียนตอโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอที่ผานมา นักเรียนก็

สอบเขาไดเปนอันดับหนึ่งเพียงแตโรงเรียนยังไมไดนําเสนอขอมูลตอชุมชนเทานั้นเอง ในโอกาสนี้

ทางผูบริหารโรงเรียน จึงชี้ประเด็นใหคณะครูไดเห็นวา จะไดใชโอกาสที่กําลังจะประเมินหลักสูตร

สถานศึกษานี้ ในการสะทอนใหเห็นแนวทางอยางชัดเจนในการสงเสริมความสามารถทางวิชาการ

ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ที่ประชุมจึงมีมติกําหนดใหประเด็นการ “สงเสริมความสามารถทางวชิาการ” 

ใชเปนประเด็นหลัก และเปนประเด็น “นํารอง” สําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในรอบนี้ 

 
ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 
 เปาหมายปลายทางสําคัญของขั้นตอนนี้คือ ผูบริหาร คณะครู รวมทั้งผูวิจัยตองรวมมือ

รวมใจในการนําประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน ซึ่งผูบริหารและคณะครูไดลงมติเลือกประเด็น

ของการสงเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเปนประเด็นนํารองสําหรับการประเมินใน

รอบแรก ไปสูการวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนแผนที่กลยุทธตามแนวคิดของเทคนิคการประเมินดวย 

Balanced Scorecard ทั้งนี้ ผูวิจัยไดรวมนําผูบริหารและคณะครูดําเนินกิจกรรมตามเอกสารการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ใน

กิจกรรมที่ตอเนื่องจากขั้นที่แลว บรรยากาศของการดําเนินกิจกรรมในชวงนี้ นอกจากเนนการ

ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแลว ผูวิจัยยังไดนําเสนอ โครง

รางการประเมินตนเองสําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งประกอบไปดวยโครง
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รางแสดงขั้นตอนการประเมินตนเองสําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และโครง

รางแสดงขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาภายใตมุมมองของ Balanced Scorecard เพื่อ

นําเสนอใหคณะครูทุกคนไดเห็นภาพรวมทั้งหมดของการวางแผนการประเมินดวยเทคนิค 

Balanced Scorecard และยังเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของขอบขายงานการใชหลักสูตร

สถานศึกษา เมื่อวิเคราะหภายใตมุมมองทั้ง 4 ตามแนวคิดของเทคนิคการประเมินแบบ Balanced 

Scorecard คือ 1)มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานกระบวนการภายใน 3) มุมมองดานการ

เรียนรูและพัฒนา 4) มุมมองดานลูกคา ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของกระบวนการวางแผนการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ผลการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ สามารถนําเสนอให

เห็นผลงานที่เกิดขึ้นตามลําดับดังนี้ 

 1) การกําหนดมุมมองเพื่อนําไปใชพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน พบวาโรงเรียนมีการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองที่ใชในการพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน ซึ่งไดแก การประเมินผลการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชภายใตประเด็นความสามารถทางวิชาการของนักเรียน และไดปรับเปลี่ยนลําดับของ

มุมมอง และชื่อของมุมมองใหเหมาะสมกับบริบทของสิ่งที่กําลังมุงประเมินมากขึ้น เปน 1) มุมมองดาน

นักเรียน 2) มุมมองดานกระบวนการภายใน 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 4) มุมมองดาน

งบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ  

 เมื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนมุมมองดังกลาวของโรงเรียน พบวาไดใหความสําคัญกับ

มุมมองดานลูกคาเปนลําดับแรก และเปลี่ยนชื่อจากลูกคาเปนนักเรียน ทั้งนี้ภายใตเหตุสําคัญที่วา 

“นักเรียนคือลูกคาที่สําคัญที่สุด” สวนมุมมองที่ 2 และ 3 ยังคงลําดับความสําคัญและชื่อไวคงเดิม 

สวนมุมมองที่ 4 ไดปรับเปล่ียนความสําคัญมาไวในลําดับสุดทาย และปรับเปลี่ยนชื่อมุมมองจาก 

การเงิน เปนงบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ โดยมีเหตุผลสําคัญคือ “เงินไมใช

เปาหมายหลักของการปรับปรุงหลักสูตร” แตก็เปนสิ่งที่ขาดไมได และสิ่งที่นอกเหนือจากเงินซึ่งอยู

ในรูปของงบประมาณแลว การไดรับความสนับสนุนจากเครือขายความรวมมือตางๆ ที่บอยครั้ง

การสนับสนุนดังกลาวไมสามารถตีมูลคาออกมาเปนตัวเงินได แตก็เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนา

หลักสูตรใหประสบผลสําเร็จไดเชนกัน  

 2) การวิเคราะหคําสําคัญภายใตมุมมองที่ไดกําหนดไว ในกิจกรรมนี้ผูวิจัยไดวางแผนให

ทุกคนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและตัดสินใจรวมกันถึงคําสําคัญตางๆ ในแตละมุมมอง ซึ่ง

สะทอนถึงความสามารถทางวิชาการของนักเรียน พบวามีการอภิปรายอยางกวางขวาง ผูวิจัย

พยายามใหทุกคนใชประสบการณและการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนแนวทางใหแตละคนไดรวม

แสดงความคิดเห็น โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหคําสําคัญในมุมมองดานนักเรียนกอน หลังจากที่

เห็นวาทุกคนมีความเขาใจในกระบวนการแลว จึงไดมีการแบงกลุมคณะครูรวมทั้งผูบริหารเปน 4 

กลุม ในแตละกลุมทําหนาที่วิเคราะหคําสําคัญกลุมละ 1 มุมมอง จากนั้นแตละกลุมไดมีการ
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นําเสนอผลการวิเคราะหตอที่ประชุม เพื่อพิจารณารวมกันถึงความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความเปนจริง และความสอดคลองกันของคําสําคัญในแตละมุมมอง ผลจากการวิเคราะหรวมกัน

ในแตละมุมมอง ไดคําสําคัญที่เปนตัวสะทอนความสามารถทางวิชาการของนักเรียนภายใต

มุมมองทั้ง 4 ที่ไดกําหนดไวดงันี้ 

 มุมมองดานนักเรียน:  ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับ

 โรงเรียน 3) คะแนนการสอบ National Test  4) การยอมรับในความสามารถของนักเรียนจาก

 บุคคลภายนอก 5) การสมัครเขาเรียนตอของนักเรียน 6) นิสัยรักการอาน และ 7)รักการเรียนรู 

 มุมมองดานกระบวนการภายใน:  ไดแก 1) การเรียนการสอน และ 2) การบริหารจัดการ 

 มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา:  ไดแก 1) คุณภาพครู 2) ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา 3) 

 ขวัญกําลังใจ 4) ความมีวินัยของครู และ 5) ความเปนผูมีขนบธรรมเนียมของครู 

 มุมมองดานงบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ:  ไดแก 1)งบประมาณ 2) 

 ความคุมทุน และ 3) ความศรัทธาของชุมชน 

 

 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธของคําสําคัญในแตละมุมมอง ทําใหไดตัวแผนที่กลยทุธ โดย

ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยรวมกับผูบริหารและคณะครู ไดวิเคราะหถึงคําสําคัญตางๆ ในแตละมุมมอง วา

แตละคํามีผลกระทบตอคําอ่ืนๆ อยางไร ทั้งผลกระทบตอคําสําคัญที่อยูในมุมมองเดียวกัน และคํา

สําคัญที่อยูกันคนละมุมมอง จากการอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง สามารถกําหนดเปนแผนที่

กลยุทธไดดังภาพประกอบ 43 
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ภาพประกอบ 43 แผนที่กลยุทธสําหรับการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชของโรงเรียน A 

 

 ในการรวมอภิปราย เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธของคําสําคัญในแตละมุมมอง จนได

ออกมาเปนแผนที่กลยุทธเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชภายใต

จุดเนนคือความสามารถทางวิชาการ ซึ่งในแผนที่กลยุทธคณะครูมีมติรวมกัน เรียกจุดเนนนี้วา 

“ความเขมแข็งทางวิชาการ” ทําใหผูบริหารและคณะครูเขาใจถึงคําวา “สมดุล” หรือ “Balance” ซึ่ง

ตองเกิดขึ้นในตัวแผนที่กลยุทธ เพราะถาคําสําคัญใดไดรับผลกระทบยอมมีผลตอคําสําคัญอ่ืนๆ 

เชนกัน ดังนั้นการจะไปถึงเปาหมายปลายทางคือ ความเขมแข็งทางวิชาการ ทุกคําสําคัญของแต

ละมุมมองที่ปรากฏในแผนที่กลยุทธตองอยูในภาวะสมดุล จึงจะทําใหไปถึงเปาหมายไดนั่นเอง 

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงแผนที่กลยุทธของโรงเรียนพบวา มีประเด็นที่เปนขอสังเกต

สําคัญคือ ขนาดของแผนที่กลยุทธที่พบวาคอนขางมีคําสําคัญตางๆ ปรากฏอยูคอนขางมาก และบาง

คําคอนขางมีนัยยะของความหมายที่ใกลเคียงกันหรือจัดอยูในกลุมเดียวกัน เชนคําวา รักการอาน และ 

รักการเรียนรู ในมุมมองนักเรียน เปนตน และเมื่อสังเกต ซึ่งขนาดของแผนที่กลยุทธที่ใหญมาก ถือวามี

ผลกระทบตอการกําหนดแผนการประเมินซึ่งอยูในขั้นตอนตอไป ที่อาจทําใหแผนการประเมินมีรายการ

ผล 
สัมฤทธิ์ 

นร.ที่สรางชื่อเสียง 

ใหกับ รร. 

คะแนน NT การยอมรับ นร. 

จากบุคคลภายนอก 

การสมัคร

เรียนตอ 

รัก 
การอาน 

รัก 
การเรียนรู 

การเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

คุณภาพครู ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา ขวัญกําลังใจ ความมีวินัย ความเปนผูมี 

ขนบธรรมเนียม 

งบประมาณ ความคุมทุน ความศรัทธาของชุมชน 

ความเขมแข็งทางวิชาการ 



 220 

ประเมินและมีส่ิงที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายการประเมินมีรายละเอียดมากเกินไป และ

อาจสงผลตอพลังอํานาจของผูบริหารและคณะครูซึ่งทําหนาที่ทั้งในฐานะผูปฏิบัติและผูการประเมินได 

ถาสิ่งที่กําลังมุงประเมินตองมีการดําเนินงานและใชเวลาเพื่อแสดงใหเกิดผลที่ยาวนานมากเกินไป 

ผูวิจัยจึงไดชี้แนะใหผูบริหารและคณะครูพิจารณาถึงแผนที่กลยุทธที่ไดจัดทําขึ้นอีกครั้ง โดยใหสังเกต

ถึงคําสําคัญที่มีการกระจุกตัวของเสนเปนจํานวนมาก แสดงวาคําสําคัญนั้นมีผลกระทบตอสําคัญอื่นๆ 

หรือไดรับผลกระทบจากคําสําคัญอ่ืนคอนขางสูง ถาเราจะรวมพิจารณาเฉพาะคําสําคัญที่มีผลกระทบ

สูงตอเปาหมายการประเมินในครั้งนี้ นาจะทําใหการวางแผนการประเมินของโรงเรียนมีความกระชับ 

ชัดเจน และไมเปนการเพิ่มภาระของโรงเรียนมากจนเกินไป คณะครูเห็นดวยในแนวความคิดดังกลาว จึง

รวมกันปรับแผนที่กลยุทธใหม โดยคงไวเฉพาะคําสําคัญที่มีความจําเปนและสงกระทบตอเปาหมายของ

การประเมินคอนขางมาก โดยเรียกแผนที่กลยุทธที่ปรับใหมนี้วา แผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน ซึ่งมี

รายละเอียดดังภาพประกอบ 44 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 แผนที่กลยุทธฉบับเรงดวนสําหรับการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชของโรงเรียน A 

 

 ผลจากการทําแผนที่กลยุทธเรงดวน ซึ่งโรงเรียนนําไปใชสําหรับกําหนดแผนการประเมนิใน

ข้ันตอนตอไป มีโครงสรางที่ไมซับซอน ทําใหผูบริหารและคณะครูรูสึกสบายใจขึ้น และเห็นวาการ

ดําเนินงานเพื่อจะไปถึงเปาหมายปลายทางเปนเรื ่องที ่ไมยากนัก อยางไรก็ตามผู ว ิจ ัย  ได

เสนอแนะเพิ ่มเติมว า  คําสําคัญบางคําที ่ไมปรากฏในแผนที ่กลยุทธฉบับเรงดวนนี้ ไมได

หมายความวาทางโรงเรียนจะละเลยหรือไมใหความสําคัญ เพราะคําสําคัญดังกลาวก็ยังมี

ผลกระทบตอความเขมแข็งทางวิชาการของนักเรียนอยูเชนกัน ถือเปนสิ่งที่ทางโรงเรียนยังคงตอง

ความเขมแข็งทางวิชาการ 

ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับ นร. 

จากบุคคลภายนอก 

การเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

คุณภาพครู ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา 

งบประมาณ ความศรัทธาของชุมชน 
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ดําเนินงานอยางตอเนื่องตามปกติ สวนคําสําคัญที่ปรากฏในแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวนนี้ ถือเปน

คําสําคัญที่มีความจําเปนเรงดวนและมีผลกระทบสูงตอการไปถึงเปาหมาย และโรงเรียนมุงที่จะ

ประเมินเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษเพื่อเปนการประเมินนํารองสําหรับการนําหลักสูตรไปใชใน

จุดเนนอื่นๆ ตอไป อยางไรก็ตามปญหาสําคัญของการดําเนินกิจกรรมในสวนนี้ คือการแบงกลุม

การดําเนินงานของคณะครูที่พบวา บทบาทหนาที่ของการทํางานตามปกติของสมาชิกในแตละ

กลุมไมเอื้อตอการวิเคราะหคําสําคัญภายใตมุมมองที่ได รับมอบหมาย เชน มุมมองดาน

งบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ ควรมีสมาชิกที่ทําหนาที่เปนครูการเงิน และครูที่ทํา

หนาที่ชุมชนสัมพันธ หรือมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ควรมีสมาชิกที่ทําหนาที่งานพัฒนา

บุคลากร เปนตน เพราะการมีสมาชิกที่มีบทบาทหนาที่สอดคลองกับธรรมชาติของมุมมอง นาจะชวย

ใหการวิเคราะหสําคัญดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การนําเสนอผลงานตอที่ประชุม

ของทุกกลุม ไดชวยลดใหปญหาที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ เพราะสมาชิกไดรวมใหขอเสนอแนะและ

ปรับเปลี่ยนคําสําคัญใหเหมาะสมมากขึ้น 

 
ขั้นที่ 4 การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน 
 ในขั้นตอนนี้ ผูบริหารและคณะครู รวมทั้งผูวิจัยตองรวมกันนําแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน

มาปรับขยายเพื่อแสดงใหเปนเห็นรายละเอียดของแผนการประเมิน ตามแนวคิดของเทคนิคการ

ประเมินแบบ Balanced Scorecard ที่จะนําทุกคําสําคัญของทุกมุมมองที่ปรากฏในแผนที่กลยุทธ

มากําหนดรายละเอียดตามองคประกอบในตารางบัตรคะแนน (Scorecard) ซึ่งประกอบไปดวย

องคประกอบสําคัญ 5 สวน คือ 1) วัตถุประสงค (Objective) 2) ตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators) 3) ขอมูลฐาน (Baseline Data) 4) เปาหมาย (Target) และ 5) ส่ิงที่จะทํา (Initiatives) 

การกําหนดรายละเอียดตางๆ ในแตละองคประกอบของบัตรคะแนนในรอบนี้ ถึงแมจะเปนการ

กําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษาหรือระดับบริหาร แตจากการที่ผูวิจัยไดเนนใหทุก

ข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีสวนรวมทั้งจากผูบริหารและคณะครูทุกคน การ

กําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษานี้ จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการกําหนด

แนวนโยบายที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมอยางทั่วถึง ทั้งยังเปนประโยชนตอผูบริหาร ใน

การสื่อสารแผนการประเมินจากระดับสถานศึกษาสูระดับผูปฏิบัติตอไปไดโดยงาย เพราะทุก

รายละเอียดที่กําหนดในระดับสถานศึกษาซึ่งเกิดจากปฏิบัติของทุกคน โดยความรูสึกในขณะที่ได

วางแผนในระดับสถานศึกษาอยูนั้น ทําใหคณะครูแตละคนเกิดภาพในใจที่จะวางแผนการทํางาน

ในความรับผิดชอบของตนเองใหสอดรับกับแผนการประเมินที่ไดกําหนดไวในระดับสถานศึกษาไป

พรอมกัน การถายทอดแผนการประเมินจากระดับสถานศึกษาไปสูโครงสรางของการดําเนินงานใน

ระดับตางๆ จึงเปนไปไดโดยไมยากนัก การใชเวลาในการวางแผนก็ไมนานจนเกินไป ในการ
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ดําเนินงานเพื่อกําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษา ผูวิจัยไดวางแผนโดยแบงกลุมคณะ

ครูออกเปน 4 กลุม โดยมีผูบริหารอยูในฐานะที่ปรึกษาของทุกกลุม กําหนดแผนการประเมินกลุม

ละ 1 มุมมอง ตามองคประกอบสําคัญ 5 สวนของบัตรคะแนน การจัดกลุมในรอบนี้มีการ

ปรับเปลี่ยนสมาชิกในแตละกลุมใหม โดยพยายามใหสมาชิกของแตละกลุมมีครูที่ปฏิบัติหนาที่

สอดคลองกับบริบทในแตละมุมมอง เพื่อใหภาพของการกําหนดแผนการประเมินมีความชัดเจน

และรวดเร็วมากขึ้น หลังจากที่แตละกลุมกําหนดแผนการประเมินในแตละมุมมองที่รับผิดชอบ

เสร็จแลว มีการนําเสนอผลงานตอที่ประชุมทีละกลุมเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดรวมแสดง

ความคิดเห็นและตัดสินใจรวมกันในรายละเอียดตางๆ ทั้งในแงความถูกตอง ความเปนไปไดในการ

ปฏิบัติ และความสอดคลองครอบคลุมตามแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน แผนการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาในระดับสถานศึกษาปรากฏดังตาราง 9 ถึง 12 

 

ตาราง 9 แผนการประเมนิฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน A มุมมองดานนักเรียน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1.นักเรียนที่

ประสบผลสําเร็จ

ทางวิชาการ 

รอยละของนักเรียนในแต

ละสาระการเรียนรูและใน

แตละระดับชั้นที่ไดรับ

รางวัลจากการแขงขันทาง

วิชาการในระดับตางๆ 

1. ระดับโรงเรียน 

2. ศูนยเครือขาย 

3. เขตพื้นที่การศึกษา 

4. สูงกวาระดับเขต 

  
 

 

 

 

 

25% 

15% 

5% 

- 

  
 

 

 

 

 

40% 

25% 

6% 

1% 

1. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

แขงขันทางวิชาการภายใน

โรงเรียน 

2. จัดโครงการสงเสริมพัฒนา

นักเรียนที่มีความสามารถทาง

วิชาการในดานตางๆ 

  

2. นักเรียนที่ผาน

เกณฑการประเมิน

ในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู  

1. รอยละของนักเรียนที่

ผานเกณฑการประเมินใน

แตละกลุมสาระการเรียนรู 

2. รอยละของนักเรียนที่มี

ผลการเรียนแตละกลุม

สาระการเรียนรูสูงกวา

เกณฑมาตรฐาน 

80% 

 

 

60% 

100% 

(85%) 

 

80% 

(65%) 

 

  

 1. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2. จัดโครงการพัฒนานักเรียน

ใหมีความรูความสามารถใน

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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ตาราง 10 แผนการประเมินฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน A มุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1. การพัฒนา

คุณภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน 

1. จํานวนแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

2. จํานวนของการผลิตส่ือ

เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ผูเรียนในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

 3. จํานวนครั้งในการใช

แหลงเรียนรูสําหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในแตละกลุมสาระการ

เรียนรู 

4. จํานวนงานวิจัยในชั้น

เรียนในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

60%  

 

 

 

- 

 

 

 

5 ครั้ง/

เทอม 

 

 

 

1 ชิ้น/ป 

 65% 

 

 

 

2 ชิ้น/ป 

 

 

 

10 ครั้ง/

เทอม 

 

 

 

2 ชิ้น/ป 

 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนในแต

ละกลุมสาระการเรียนรู  

2. การพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ 

1. จํานวนครูตอนักเรียน 

 

2. รอยละของความ

เหมาะสมในการจัดครูเขา

สอนและการจัดตาราง

การเรียนการสอน 

3. รอยละของการปฏิบัติ

ไดตามแผนงาน/คําส่ัง  

1 : 24 

 

80% 

 

 

 

60%  

 รักษา

ระดับ 

90% 

 

 

 

70% 

โครงการกํากับติดตามเพื่อให

ไดผลตามเปาหมาย 
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ตาราง 11 แผนการประเมนิฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรยีน A มุมมองดานการเรียนรูและพฒันา 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1. ความเพียงพอ

ของการจัดหาสื่อ

การเรียนการสอน 

1.จํานวนของสื่อที่ไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐบาล

และชุมชน 

50 รายการ

ตอป

การศึกษา 

80 รายการ 

ตอป

การศึกษา 

โครงการจัดซื้อจัดหาสิ่ง

สนับสนุนทางการศึกษา 

2. การพัฒนา

คุณภาพครู 

1. รอยละของครูที่เขารับ

การอบรมสัมมนาในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

2. จํานวนครั้งใน

การศึกษาดูงานของครู 

  80% 

 

 

1 ครั้ง/คน/

เทอม 

100% 

 

  

2 ครั้ง/คน/

เทอม 

1. แผนงานสงเสริมบุคลากร

เขารวมการอบรมสัมมนาทาง

วิชาการ 

2. แผนงานสนับสนุน

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพครู 

 

ตาราง 12 แผนการประเมนิฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรยีน A มุมมองดานงบประมาณและภาคี 

      เครือขายความรวมมือ 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1. ความคุมคาใน

การใชงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผลที่

เกิดขึ้นจากการใช

งบประมาณ 

70% ดีขึ้น

กวาเดิม% 

จัดทําประมาณ

การงบประมาณในหมวดตางๆ 

 

2. การไดรับความ

สนับสนุนจาก

ชุมชน 

1. เงินบริจาค 

 

2. จํานวนของบุคลากร

จากชุมชนที่เขามามีสวน

รวมทางดานวิชาการ 

3. จํานวนของชุมชนที่เขา

มามีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ของสถานศึกษา 

100,000/ป 

 

2 คน/เทอม 

 

 

80% 

  

มากกวา 

100,000/ป 

5 คน/เทอม 

 

 

85% 

 

  

สงเสริมการสรางภาคีเครือขาย

ความรวมมือจากชุมชน 
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 จากแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน A ดังปรากฏ

ในตาราง 9 ถึง 12 ซึ่งตามแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา ในขั้นตอนที่ 4 ของการนํากระบวนการเขาสูระบบ ที่ระบุใหมีการกําหนด

แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับแรก จากระดับสถานศึกษา ไปสูระดับ

ที่สองคือ ระดับสายชั้นหรือระดับกลุมสาระการเรียนรู จนถึงระดับที่สาม คือระดับผูปฏิบัติหรือ

ระดับครูผูสอนแตละคน ซึ่งจากการพิจารณาตามโครงสรางการบริหารงานดานหลักสูตรของ

โรงเรียน A แลว พบวาการกําหนดแผนการประเมินในระดับที่สองควรมีการสื่อสารลงมาที่กลุม

ระดับกลุมสาระการเรียนรู เนื่องจากโรงเรียนมีหองเรียนในแตละระดับชั้นเพียง 1 หองเรียน การ

ถายทอดงานจึงไมมีระบบของหัวหนาสาย แตจะเปนการดําเนินนโยบายโดยตรงไปที่กลุมสาระการ

เรียนรูแตละกลุม  

 สําหรับการกําหนดแผนการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรู ผูบริหารไดเสนอแนะวา 

ควรมีการกําหนดใหคณะครูไดแบงกลุมกันทํางาน โดยพิจารณาตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนทํา

หนาที่รับผิดชอบอยูเปนหลัก ในการกําหนดแผนการประเมินในขั้นตอนนี้กลุมจึงคอนขางเล็ก คือ

แตละกลุมมีจํานวน 1 ถึง 2 คน คณะครูบางทานแสดงออกถึงความวิตกกังวลเล็กนอยที่ตอง

ทํางานในกิจกรรมนี้ตามลําพัง ซึ่งผูวิจัยไดกลาวใหกําลังใจ และขอใหทุกคนนึกถึงการกําหนด

แผนการประเมินฯ ในระดับสถานศึกษาที่ผานมา ซึ่งในชวงนั้นหลายคนไดสะทอนใหเห็นวา ตัวเรา

ตองวางแผนทําอะไรบางเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายในระดับสถานศึกษา สวนขั้นตอนนี้ เปนสิ่งที่

ตนเองตองการดําเนินงานภายใตกลุมสาระที่ไดรับมอบหมาย แลวหลังจากนั้นสมาชิกจะไดรวมกัน

ตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในกลุมสาระการเรียนรูที่ผูวิจัยไดเขาไปชวยเหลือ

มากกวาในกลุมอ่ืน ไดแกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งในระหวางการใหคําแนะนําไดพยายามใหกําลังใจ และเนนใหครู

ไดกําหนดรายละเอียดตางๆ ภายใตการตัดสินใจของตนเอง โดยในชวงนี้บางกลุมที่ไดดําเนินงาน

เสร็จเรียบรอยแลวก็ไดเขามาชวยเหลือและใหคําแนะนําแกกลุมที่ยังดําเนินงานไมเรียบรอย แมวา

อาจใชเวลามากกวาสาระการเรียนรูอ่ืนๆ แตก็สามารถดําเนินงานจนสําเร็จตามเปาหมาย อยางไรก็

ตามในชวงนี้ ครูที่รับผิดชอบกําหนดแผนการประเมินหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ตองทําหนาที่ดูแลมารดาซึ่งกําลังปวยหนัก และตองเดินทางไปมาระหวางโรงพยาบาลซึ่งอยูในตัว

จังหวัด และบางชวงก็ตองขอลาหยุดราชการ ในระหวางนี้ ครูที่ รับผิดชอบในสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ซึ่งคอนขางมีความเขาใจในระดับดีและสามารถกําหนดแผนการประเมินในสาระที่ตน

รับผิดชอบเรียบรอยแลว ไดเขามาชวยดําเนินงานตอในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จนกระทั่ง

มารดาของครูที่รับผิดชอบในกลุมสาระคณิตศาสตรไดเสียชีวิต และหลังจากเสร็จส้ินภารกิจในงาน

ฌาปนกิจศพมารดาแลว ก็ไดรีบกลับมาดําเนินงานตอจนแลวเสร็จเชนกัน 
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 รายละเอียดของแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับกลุมสาระการเรียนรู ซึ่ง

ประกอบไปดวยแผนการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดัง

ตัวอยางของแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งปรากฏใน

ตาราง 13 ถึง 16 

 

ตาราง 13 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

      นักเรียน ของโรงเรียน A 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 

ส่ิงที่จะทํา 

1. นักเรียนที่

ประสบ

ผลสําเร็จทาง

วิชาการ ใน

กลุมสาระการ

เรียนรู

ภาษาไทย 

รอยละของนักเรียนในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทยที่

ไดรับรางวัลจากการแขงขัน

ทางวิชาการในระดับตางๆ 

     1. ระดับโรงเรียน 

     2. ระดับศูนยเครือขาย 

     3. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

     4. ระดับสูงกวาเขตพื้นที่  

         การศึกษา 

 

 

 

 

25% 

10% 

5% 

- 

 

 

 

 

40% 

15% 

8% 

1% 

1. โครงการแขงขันความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 

- กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 

- กิจกรรมรักการอาน รอยแกว

และรอยกรอง 

- กิจกรรมนักเขียนนอย 

- กิจกรรมคัดลายมืองาม 

2. นักเรียนที่

ผานเกณฑ

การประเมิน

ในกลุมสาระ

การเรียนรู

ภาษาไทย 

1. รอยละของนักเรียนที่ผาน

เกณฑการประเมินในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. รอยละของนักเรียนที่มีผล

การเรียนรูในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 

70% 

 

 

60% 

80% 

 

 

65% 

2. โครงการวัดและประเมินการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุมสาระภาษาไทย 

3.โครงการประกวดผลงานรัก

การอาน (บันทึกการอาน) 

4.โครงการสอนซอมเสริม

นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกวา

เกณฑมาตรฐาน 

5. กิจกรรมจัดทําแบบสรุป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 14 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

      กระบวนการภายใน ของโรงเรียน A 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 

ส่ิงที่จะทํา 

1. การพัฒนา

คุณภาพการ

จัดการเรียน

การสอนใน

กลุมสาระการ

เรียนรู

ภาษาไทย 

1. จํานวนแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

 

2. จํานวนการผลิตส่ือเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

3. จํานวนครั้งในการใช

แหลงเรียนรูในการจัด

กิจกรรมกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

 

4. จํานวนงานวิจัยในชั้น

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

60%  

ของแผน

ทั้งหมด 

 

 

- 

 

 

 

5 ครั้ง/ป 

 

 

 

 

1 เร่ือง/ป 

65%  

ของแผน

ทั้งหมด 

 

 

2 ชิ้น/ป 

 

 

 

10 ครั้ง/ป 

 

 

 

 

2 เร่ือง/ป 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําแผนการเรียนรูเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

2. โครงการภูมิปญญาชาวบาน 

3. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

4. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

5. โครงการผลิตส่ือ/จัดทํา

ทะเบียนสื่อ 

  

2. การพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ 

1. จํานวนครูตอนักเรียน 

 

 

2. รอยละของความ

เหมาะสมในการจัดครูเขา

สอนและการจัดตารางการ

เรียนการสอนในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย 

 

3. รอยละของการปฏิบัติ

ไดตามแผนงาน/คําส่ัง ที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

1:25 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

60%  

ของการ

มอบหมาย

ทั้งหมด 

รักษา

ระดับ 

 

90% 

 

 

 

 

 

70%  

ของการ

มอบหมาย

ทั้งหมด 

6. โครงการกํากับ ติดตาม การวัด

และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

7. โครงการนิเทศภายใน 
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ตาราง 15 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

      การเรียนรูและพัฒนา ของโรงเรียน A 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 

ส่ิงที่จะทํา 

1. ความเพียงพอ

ของการจัดหาสื่อ

ในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

จํานวนสื่อการเรียนการ

สอนที่ไดรับการสนับสนุน

จากรัฐ และชุมชนในกลุม

สาระภาษาไทย 

50 

รายการ/ป 

 

 80 

รายการ/ป 

 

 

1. โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อ

การเรียนการสอนในกลุม

สาระภาษาไทย 

 

2. การพัฒนา

คุณภาพครูในกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

1. รอยละของครูที่เขารับ

การอบรมดานการจัดการ

เรียนการสอนในกลุม

สาระภาษาไทย 

2. จํานวนครั้งใน

การศึกษาดูงานของครู   

ในดานภาษาไทย 

80% 

 

 

 

1 ครั้ง/คน/

เทอม 

100% 

 

 

 

2 ครั้ง/

คน/เทอม 

2. โครงการสงเสริมใหครูรับ

การอบรมในสาระภาษาไทย 

3. โครงการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการสอน 

4. กิจกรรมการจัดทําแบบ

รายงานนําผลการอบรมมาสู

การปฏิบัติของครู 

 

ตาราง 16 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

      งบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ ของโรงเรียน A 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/

ส่ิงที่จะทํา 

1. ความคุมคา

ในการใชงบ 

ประมาณใน

สาระภาษาไทย 

1. การจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน 

2. ความพึงพอใจของผลงาน

ที่เกิดขึ้น 

(80%) 

 

(70%) 

(85%) 

 

ดีกวาเดิม 

1. โครงการจัดทําประมาณ

การใชงบประมาณในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. โครงการจัดซื้อจัดจาง

ตามโครงการ 

2. การไดรับ

ความสนับ 

สนุนจาก

ชุมชนใน 

สาระ

ภาษาไทย 

1. เงินบริจาค 

2. จํานวนชุมชนที่เขามามีสวน

รวมดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3. จํานวนของชุมชนที่เขามามี

สวนรวมในกิจกรรมภาษาไทย 

10,000/ป 

2 คน/เทอม 

 

 

40% 

มากกวาเดิม 

5 คน/เทอม 

 

 

60% 

3. โครงการสงเสริมความรวมมือ

จากภาคีเครือขายชุมชน 

4. กิจกรรมหองสมุด 

5. กิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 

6. กิจกรรมการประกวดการ

อานรอยแกวรอยกรอง 
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 ในการถายทอดแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาจากระดับสถานศึกษาสูระดับกลุม

สาระการเรียนรู คณะครูไดแบงภาระรับผิดชอบจัดทําแผนการการประเมินในระดับสถานศึกษา  

ผูวิจัยไดเสนอแนะใหนําเสนอผลการกําหนดแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในแตละกลุม

สาระการเรียนรู พรอมกับรวมกันตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการประเมินฯ ดวยเทคนิค 

Balanced Scorecard ผลการรวมกันตรวจสอบตนเอง พบวา ผลการประเมินอยูในระดับดี โดย

ผูบริหารและคณะครูสวนใหญเห็นวา แผนการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรูมีความ

สอดคลองกับแผนการประเมินในระดับสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่กําหนดไวสะทอนถึงการนําไปสู

วัตถุประสงคตามกลยุทธได มีความชัดเจน สามารถสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันได และนําไปสู

การปฏิบัติไดจริง ในสวนของเปาหมายที่กําหนดไวพบวามีความเปนไปไดในการที่จะนําไปปฏิบัติ

จนบรรลุตามเปาหมาย เพราะเปนการกําหนดเปาหมายภายใตขอมูลฐานที่มีอยูจริงในปจจุบัน 

การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือส่ิงที่จะทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และผลทีไ่ดจาก

การปฏิบัติจะสามารถนําไปสูวัตถุประสงคตามกลยุทธได   

  การถายทอดแผนการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรูไปสูผูปฏิบัติหรือคณะครูแตละ

คน ผลจากการไดพิจารณารวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และผูวิจัย ทุกฝายเห็นวา แผนการ

ประเมินหลักสูตรที่ไดกําหนดไวในระดับกลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดในแตละองคประกอบที่ใน

ระดับผูปฏิบัติสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติพรอมกับประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองใน

ภาระที่ตนรับผิดชอบอยูได จากการสะทอนผล รวมถึงการสังเกตถึงอารมณความรูสึกของคณะครู 

พบวา เมื่อถึงในขั้นตอนนี้ทุกคนรับรูถึงเปาหมายปลายทางที่จะรวมลงมอืนาํแผนการประเมนิไปสูการ

ปฏิบัติอยางชัดเจน ทุกฝายเห็นรวมกันวา การกําหนดแผนการประเมินในระดับผูปฏิบัติของแตละคน

ใหครอบคลุมตามภาระงานในสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบนั้น ใหนําแผนการประเมินในระดับกลุม

สาระการเรียนรูเฉพาะในสวนของสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบมารวบรวมไว และใหใชแผนการ

ประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรูเปนแนวทางในการพัฒนาและประเมินการนําหลักสูตรไปใชของ

ตนเอง ดังตัวอยางเชน ครูทานหนึ่งที่สอนประจําชั้นในระดับประถมศึกษาปที่ที่ 3 ซึ่งทําหนาที่สอนใน

รายวิชาหลัก 3 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนการ

ประเมินในระดับผูปฏิบัติของครูทานนี้จึงไดแกแผนการประเมินในกลุมสาระการเรียนรูที่ครอบคลมุใน 

3 สาระการเรียนรูดังกลาว ผลจากการตัดสินใจรวมกันในการกําหนดแผนการประเมินในระดับผู

ปฏิบัติ ทําใหทุกคนรูสึกวาลดภาระงานลงมาก ไมตองทําวางแผนการทํางานซ้ําซอน เปนการ

ประหยัดเวลา และรูสึกมีความสุขมากขึ้น ทุกคนเพียงแตทบทวนและตรวจสอบแผนการประเมินใหม

อีกครั้ง โดยใหมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ลดความซ้ําซอนของแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสิ่งที่จะ

ทํา ซึ่งในหลายสวนสามารถนํามารวมทําเปนกิจกรรมเดียวกัน หรือทําพรอมกันได ทําใหลดความ

ซ้ําซอนของแผนการประเมินของครูแตละคน และยังสอดคลองกับการปฏิบัติงานของตนมากขึ้น 
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 ในขั้นตอนนี้  เมื่อพิจารณายอนกลับไปที่ตัวแบบจําลองของระบบ  ในขั้นการนํา

กระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองนั้น จากบริบทของเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนที่ 4 คือการกําหนดแผนการประเมิน ทําใหผูวิจัยเห็นวา การรอจน

ใหเสร็จกิจกรรมจนคณะครูสามารถกําหนดแผนการประเมินไดแลวเสร็จในทุกระดับ ถึงเขาสู

กิจกรรมขั้นที่ 5 คือตรวจสอบแผนการประเมิน แลวนําผลที่ตรวจสอบมาทําการปรับปรุงแผนการ

ประเมิน ซึ่งอยูในขั้นตอนที่ 6 อาจทําใหคุณภาพของแผนการประเมินในระดับบนที่ถูกถายทอดสู

ระดับลางนั้น มีขอบกพรองเกิดขึ้นได ดวยขั้นตอนของการกําหนดแผนการประเมินที่ตองมีการ

ส่ือสารและถายทอดแผนการประเมินหลายระดับ ในแตละระดับจึงควรไดรับการตรวจสอบและ

ปรับปรุงแผนการประเมินกอนถูกนําไปถายทอดสูระดับอ่ืนตอไป ซึ่งผลของการดําเนินงานใน

กิจกรรมขั้นที่ 4 นี้ ทําใหผูบริหารและคณะครูไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งเปนผลผลิตของระบบการประเมิน ที่เร่ิมตนจากการกําหนดตัวปอนสําคัญซึ่งไดแก 

หลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นไดนําตัวปอนเขาสูกระบวนการของระบบ ซึ่งประกอบไปดวย

กระบวนการสําคัญ คือการประเมินตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ เทคนิคการ

ประเมินผลงานแบบ Balanced Scorecard ซึ่งเมื่อผานกระบวนการของระบบการประเมินฯ จึงทํา

ใหไดผลผลิตสําคัญของระบบคือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียน 

A ที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ และศึกษาถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นตามมาตอไป 

 
การปรับแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการนํากระบวนการเขาสูระบบการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 ภายใตการดําเนินงานตามแนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ซึ่งผูวิจัย ผูบริหาร คณะครู และผูรวมดําเนินการวิจัย 

ไดรวมกันปรับแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการทํางาน ทั้งนี้

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ แนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง พบวามีการปรับเปลี่ยนแบบจําลองของระบบในขั้นการนํากระบวนการเขา

สูระบบที่สําคัญใน ข้ันตอนที่ 3, 4, 5, และ 6 โดยในขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ ใน

กิจกรรมสุดทาย ทางโรงเรียนไดตัดสินใจที่จะปรับแผนที่กลยุทธใหเปนแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน 

และใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนการประเมินในขั้นตอไป สวนในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งไดบูรณาการ 

กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 และ 6 จากแบบจําลอง มารวมกันไวในขั้นตอนที่ 4 นี้ กลาวคือ จาก

แนวทางที่ไดกําหนดใหข้ันตอนที่ 4 เปนกิจกรรมเพื่อกําหนดแผนการประเมินจากระดบัสถานศกึษา 

สูระดับกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับสายชั้น จนถึงระดับผูปฏิบัติ ซึ่งในโรงเรียนมีจํานวนชั้นเรียน

เพียงชั้นละ 1 หองเรียน การถายทอดแผนการประเมินจึงถูกสื่อสารสูกลุมสาระการเรียนรูโดยตรง 
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โดยในระดับผูปฏิบัติ คณะครูแตละคนนําแผนการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรู โดย

รวบรวมแผนการประเมินเฉพาะในสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบสอนอยู เปนแผนการประเมิน

หลักสูตรของตนเอง นอกจากนี้ ในขั้นตอนกอนการสื่อสารแผนการประเมินในระดับสถานศึกษาสู

ระดับสาระการเรียนรู ไดมีการตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและลดความ

ซ้ําซอนในแตละองคประกอบ เชนเดียวกัน หลังจากมีการกําหนดแผนการประเมินหลักสูตรฯ ใน

ระดับกลุมสาระการเรียนรูแลว จะมีการตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ลด

ความซ้ําซอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในกลุมสาระเดียวกันและขามกลุมสาระ รวมทั้งใหเกิดความ

สอดคลองกับแผนการประเมินฯ ในระดับสถานศึกษา สวนการรวบรวมแผนการประเมินในระดับผู

ปฏิบัติของครูแตละคน เพื่อใชเปนแผนการประเมินในระดับผูปฏิบัตินั้น ไดมีการตรวจสอบเพื่อให

เกิดความเหมาะสมตามสภาพการปฏิบัติงานของตนเองเชนกัน สวนการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอน

ที่ 4 ทําใหไดผลผลิตของระบบ คือรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองโรงเรียน A 

ที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ ดังแสดงในภาพประกอบ 45 
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ภาพประกอบ 45 การนาํกระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศกึษาดวยตนเองที ่

      ไดรับการปรับตามบริบทของโรงเรยีน A 

 ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

การรับรูเกี่ยวกับ 

การประเมิน 

ความสัมพันธระหวางการประเมินและ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญของการ

ประเมินตนเอง 

ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา พิจารณาสิ่งที่กําลังจะประเมิน 

การวิเคราะหวิสัยทัศน 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

เพื่อนําไปสูการวางแผนการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ ประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

กําหนดมุมมองเพื่อนําไปใช

พิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน 
วิเคราะหคําสําคัญภายใต

มุมมองที่ไดกําหนดไว 

เช่ือมโยงความสัมพันธของคํา

สําคัญในแตละมุมมอง 
แผนที่กลยุทธ 

แผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน 

กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนด 

วัตถุ 

ประสงค 

กําหนด 

ตัว 

ช้ีวัด 

วิเคราะห

ขอมูล

พื้นฐาน 

กําหนด 

เปา 

หมาย 

กําหนด 

สิ่งที ่

จะทํา 

ระดับ 

สถาน 

ศึกษา 
ตรวจสอบ  

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

กําหนด 

วัตถุ 

ประสงค 

กําหนด 

ตัว 

ช้ีวัด 

วิเคราะห

ขอมูล

พื้นฐาน 

กําหนด 

เปา 

หมาย 

กําหนด 

สิ่งที ่

จะทํา 

ระดับ 

กลุมสาระ

การเรียนรู 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ 

รวบรวมแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ตามสาระการเรียนรูที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ 

ระดับ 

ผูปฏิบัติ 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่พรอมสูการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4 การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการระเมิน 
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การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของปจจัยที่มีผลตอการเสริมพลังอํานาจครูในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระหวางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา จนนําไปสูผลผลิตคือ รูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งเปนผลของกิจกรรมในกระบวนการตางๆ ของระบบ สะทอนใหเห็น

ปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง “จุดเริ่มตน

ของความรูสึก” ของการเกิดพลังอํานาจในการพัฒนาหลักสูตรอันเปนผลจากการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้ขอมูลจากการสะทอนผล และการสังเกตปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง

ผูวิจัยกับคณะครูโรงเรียน A พบวากิจกรรมที่ไดดําเนินผานมาและสงผลตอพลังอํานาจครู ไดแก

การสรางโอกาสของการไดรับความชวยเหลือและพึ่งพารวมกันในกลุม เปนสัญญานเริ่มตนของ

การสามารถพึ่งพากันเองภายในกลุมได ดังความรูสึกของครูทานหนึ่งที่กลาวถึงความสําคัญของ

ผูบริหารและเพื่อนรวมงานที่ทําใหงานในสวนที่ตนรับผิดชอบสามารถดําเนินไปไดจนสําเร็จไววา 

“สําหรับผูบริหารขอขอบคุณมากถาไมไดรับความชวยเหลือก็คงไมรูอะไรหลายๆ อยางเชนนี้เลย 

และเพื่อนรวมงานก็ใหความรวมมือเปนอยางดีในการขอความชวยเหลือในเรื่องที่ไมเขาใจ” (แบบ

สัมภาษณ : 5 กรกฏาคม 2549) ในทิศทางเดียวกันของคนที่มีโอกาสไดใหความชวยเหลือคนอ่ืน ที่

นอกจากจะมีโอกาสไดเติมพลังใหกับคนอื่นแลว ยังถือเปนการเติมพลังใหกับตนเองอีกดวยเชนกัน 

ดังที่ครูทานหนึ่งที่มีโอกาสไดชวยเหลือครูทานอื่น ไดกลาวถึงความรูสึกไววา “ถือเปนโอกาสดี

สําหรับโรงเรียนและบุคลากร เพราะนอกจากไดความรูและประสบการณแกตัวเองแลว ยังไดให

คําปรึกษาแกคนใกลชิดดวย” (แบบสัมภาษณ : 5 กรกฏาคม 2549) การปฏิบัติและแสดง

พฤติกรรมตอกันภายในกลุมดังกลาว ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในชวงนี้ที่ทําใหการ

ดําเนินงานสามารถดําเนินไปดวยดี 

 ปจจัยสําคัญประการตอมา เปนผลสืบเนื่องจากตัวเทคนิคการประเมินผลงานดวย 

Balanced Scorecard ที่เนนการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการกําหนดแผนการประเมินที่ตองอาศัย

ขอมูลจากภายในของตัวองคกรเอง และขอมูลตางๆ นั้น ตองไดรับการวิเคราะห และตัดสินใจดวย

ตัวเอง การไดลงมือวางแผนการประเมินดวยเปาหมายปลายทางที่กําหนดขึ้นรวมกันตัง้แตในระดบั

สถานศึกษา จนถึงระดับผูปฏิบัตินั้น จึงเปนการกําหนดความคาดหวังของการประเมินที่เกิดจาก

แรงขับภายในของผูปฏิบัติเอง ดังความรูสึกของครูทานหนึ่งที่กลาวถึงการวางแผนการประเมินโดย

อาศัยเทคนิคการประเมินผลงานดวย Balanced Scorecard ไววา “ไดรับมาก เพราะมีการใช

มุมมองดานตางๆ มาประยุกตเขาดวยกัน ทําใหการจัดทําหลักสูตรเปนไปตามความตองการของ

ทองถิ่นจริง และสามารถนํามาจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดผลสูงสุด” หรืออีกคนหนึ่งที่ไดกลาว

วา “สามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเองได ทําใหไดความรู เกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุ
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เปาหมายที่กําหนดไวไดดวยตนเอง” เชนเดียวกับอีกความรูสึกที่กลาวถึงความคาดหวังของตนเอง

หลังจากที่ไดกําหนดแผนการประเมินหลักสูตรดวยตนเองเรียบรอยไววา “ถาเราทําไดตามที่เรา

วางแผนไวจะประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก” กับอีกคนที่สามารถสะทอน

ความรูสึกที่ชัดเจนมากขึ้นถึงพลังอํานาจที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาไววา 

“สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติดวยตัวเอง และสามารถปฏิบัติตาม

โครงการตางๆ ไดตามเปาหมายที่วางไว” (แบบสัมภาษณ : 5 กรกฏาคม 2549) 

 
     1.3 การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
 ในชวงกอนที่โรงเรียน A จะนําผลผลิตของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษาไปสูการปฏิบัติ โดยแมวาการสะทอนผลหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการนํา

กระบวนการเขาสูระบบการประเมินฯ ไดแสดงใหเห็นวาผูบริหารและคณะครูมีความพรอมที่จะ

ดําเนินการตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว แตเพื่อใหผูบริหารและคณะครูเกิดความมั่นใจใน

แผนการประเมินหลักสูตรฯ ที่ไดพัฒนาขึ้นดวยตนเอง ผูวิจัยจึงไดเร่ิมนํากลไกควบคุมเขาสูระบบ

การประเมิน ดวยวิธีการประเมินอภิมาน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน 4 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน ข้ันที่ 2 วางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการประเมินอภิมาน และ ข้ันที่ 4 นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน การ

ดําเนินกิจกรรมทั้ง 4 ข้ัน ไดดําเนินควบคูกันไปในชวงสุดทายของการนํากระบวนการเขาสูระบบฯ 

หลังจากที่โรงเรียนไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองแลว และในชวงที่

โรงเรียน A นํารูปแบบการประเมินไปสูการปฏิบัติจริง ผลของการดําเนินงานภายใตการนํากลไก

ควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา นําเสนอ

รายละเอียดในแตละขั้นไดดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 
 หลังจากสิ้นสุดข้ันตอนตามกิจกรรมการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ข้ันตอนตอไปเปนชวงที่ผูบริหารและคณะครูนํา

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ภายใตจุดเนนที่ทําการประเมินคือ “ความ

เขมแข็งทางวิชาการ” ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเริ่มตนจากการปฏิบัติตามแผนการประเมินในระดับผู

ปฏิบัติของคณะครูแตละคน บรรยากาศของการนําแผนไปสูการปฏิบัติโดยทั่วไปพบวา ครูบางคน

เร่ิมรายงานผลสิ่งที่ตนไดปฏิบัติตามแผนงานที่ไดระบุไว เพราะเปนแผนงานที่ไดดําเนินงานอยูแลว 

บางคนก็กําลังวางแผนที่จะลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่ไดระบุไว ในขณะที่บางคนยังไมไดเร่ิมตน
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ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวก็มี อยางไรก็ตาม หลังจากทิ้งชวงเวลาใหคณะครูไดนําแผนการ

ประเมินหลักสูตรของตนเองไปสูการปฏิบัติผานไปสักระยะหนึ่ง ซึ่งบางคนเริ่มรายงานใหเห็นผล

ของการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือส่ิงที่จะทํา ตามที่ไดระบุ

ไวในแผนการประเมินของตนเอง ในชวงเวลาดังกลาว ผูวิจัยเริ่มไดชี้เห็นถึงประเด็นของความ

นาเชื่อถือของผลการประเมินที่เกิดขึ้นวา ในฐานะที่เราเปนผูพัฒนาหลักสูตรเอง นําหลักสูตรไปใช

เอง วางแผนการประเมินเอง นําแผนการประเมินไปสูการปฏิบัติเอง และรายงานผลที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติตามแผนการประเมินนั้นดวยตัวเอง ความนาเชื่อถือจะทําใหผูเกี่ยวของมีความมั่นใจใน

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  

 ในขั้นตอนแรกนี้ ผูวิจัย และผูบริหารพรอมดวยคณะครูโรงเรียน A จึงไดรวมกันสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูวิจัยนํามาใชเปนกลไกควบคุมระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความนาเชื่อถือและเกิดคุณคากับผลการประเมิน โดยการสราง

ความเขาใจรวมกันตามเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินอภมิาน (Meta Evaluation) 

เพื ่อใหคณะครูไดเขาใจถึงความหมาย หลักการของการประเมินอภิมาน บทบาทของการ

ประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุมของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และเกณฑการ

ประเมินอภิมาน เมื่อคณะครูสวนใหญรับรูและเขาใจถึงหลักการประเมินอภิมาน และเห็นวาเปนวิธี

ที่ทําใหแผนการประเมินหลักสูตรฯ รวมทั้งการรายงานผลการประเมินหลักสูตรฯ มีความนาเชื่อถือ

และมีคุณคามากขึ้น  จากนั้นผูวิจัยจึงไดวางแผนการประเมินอภิมานรวมกับคณะครู ดัง

รายละเอียดในขั้นที่ 2 

  
ขั้นที่ 2 วางแผนการดําเนินการประเมินอภิมาน 
 การวางแผนการประเมิน ไดกําหนดการดําเนินงานเปนสองระยะคือ ระยะแรกดําเนินการ

ในชวงสุดทายกอนนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ และคาบเกี่ยวไป

จนถึงชวงการดําเนินงานตามแผนการประเมินหลักสูตรของคณะครูแตละคน โดยการประยุกต

แนวคิดของการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนามาใชในการตรวจสอบแผนการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในระหวางการดําเนินการประเมิน ระยะที่สอง เปนการ

ประยุกตแนวคิดการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปมาใชในการตรวจสอบรายงานผลการประเมิน

หลักสูตรฯ ทั้งนี้ที่ประชุมไดรวมกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินอภิมาน คือ “เพื่อประเมิน

ความเหมาะสมของแผนการประเมินหลักสูตรดวยตนเอง และเพื่อตรวจสอบถึงการดําเนินการ

ประเมินใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว รวมทั้งสรุปใหเห็นถึงความถูกตองและความนาเชื่อถือ

ของผลการประเมิน”  พรอมกับกําหนดผูทําหนาที่ในการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ซึ่ง

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูทุกคน ผูวิจัย และผูรวมดําเนินการวิจัย สําหรับการผูประเมิน
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อภิมานเชิงรวมสรุป ไดแก ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชนและผูปกครอง ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล และ

ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขาย โดยไดกําหนดเครื่องมือการประเมินอภิมานทั้งการ

ประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ผูวิจัยพรอมดวยผูบริหาร

และคณะครูรวมกับปรับปรุงแบบประเมินอภิมานตามเกณฑการประเมินอภิมานของ Stufflebeam 

(1999)  โดยกําหนดเปนแบบตรวจสอบรายการที่ใหผูประเมินตอบวาใชหรือไมใช ดังตัวอยางใน

ตาราง 17 และ 18 (ตัวอยางเครื่องมือการประเมินอภิมานทั้งฉบับปรากฏดังภาคผนวก ฉ) 

 

ตาราง 17 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards)   

P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ (Service Orientation)   

1 ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช โดยคํานึงถึงความตองการจําเปนของผูถูกประเมิน   

2 ชวยใหแนใจวาผูรับผลประโยชนจากหลักสูตร ไดรับประโยชนที่ควรไดรับ   

3 สงเสริมการบริการที่เปนเลิศ   

 

ตาราง 18 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) 

P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ (Service Orientation) 

1 ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช โดยคํานึงถึงความตองการจําเปนของสถานศึกษา   

2 ระบุจุดเดนของการนําหลักสูตรไปใช ที่ตองสรางเสริมใหดียิ่งขึ้น   

3 ระบุจุดที่ควรพัฒนาของการนําหลักสูตรไปใชเพื่อแกไข   
 

 
ขั้นที่ 3 ดําเนินการประเมินอภิมาน และขั้นที่ 4 นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน 
 หลังจากที่ ผูวิจัย ผูบริหารและคณะครูไดรวมกําหนดวัตถุประสงคการประเมินอภิมาน 

กําหนดผูประเมินอภิมาน และกําหนดเครื่องมือประเมินอภิมานแลว ข้ันตอนตอไปจึงเปนชวงของ

การดําเนินการประเมินอภิมาน โดยใชเครื่องมือการประเมินอภิมาน และผูประเมินอภิมานตามที่

ไดระบุไว โดยการดําเนินการประเมินอภิมานไดมีการดําเนินงานในสองชวงคือ ชวงแรก อยูในชวง

ของการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนไดนํารูปแบบการประเมิน
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หลักสูตรสถานศึกษาฯ ไปสูการปฏิบัติไดระยะหนึ่ง ชวงที่สอง อยูในชวงของการประเมินอภิมาน

เชิงรวมสรุป ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนการประเมินจนครบหนึ่งภาคเรียน 

ภายหลังการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลการประเมินอภิมานทั้งสองชวงนี้ 

 1) ผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา: ตามเกณฑการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา พบวารายการประเมินตามมาตรฐานการประเมินในแตละดาน สวนใหญไดรับการ

ประเมินวามีการระบุไวในแผนการประเมินฯ ทั้งนี้มีบางรายการที่ระบุวา “ยังไมมี” การระบุไวใน

แผนการประเมิน ซึ่งไดแก 
 มาตรฐานดานการใชประโยชน   
 - มีการระบุเกี่ยวกับการใหผูมีสวนไดสวนเสียไดระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 - มีการเผยแพรขอคนพบการประเมินผานทางสือที่หาไดงาย 
 มาตรฐานดานความเปนไปได 
 - ถามีความเปนไปได มีการใชประโยชนจากพลังการเมืองในการประสานงานอยาง      

   หลากหลายเพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายของการประเมิน 
 มาตรฐานดานความเหมาะสม 
 - รายงานผลลัพธตางๆ ที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งที่เปนและไมเปนจุดเนนของการประเมิน 

 - นิยามผูฟงที่มีสิทธิรับทราบผลการประเมินอยางชัดเจน 
 มาตรฐานดานความถูกตอง 
 - มีการระบุสถานการณที่ไมเปนปกติอยางสม่ําเสมอ 

 - มีการกําหนดและบรรยายถึงหลักสูตรของโรงเรียนอื่นซึ่งไดดําเนินการในชวงเวลา 

   เดียวกันและในสภาพแวดลอมเดียวกัน 

 - ตรวจทานและตรวจสอบตารางตางๆ ของขอมูลที่ได 

 - มีมาตรการปองกันการบิดเบือนรายงานทั้งโดยเจตนาและไมไดเจตนา 

 - ตั้งงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินการประเมินอภิมานภายใน

   และทําการประเมินอภิมานภายนอก (หากสามารถทําได) 

 จากผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา สะทอนขอมูลอันเปนประโยชนตอการปรบัปรุง

แผนการประเมินและการดําเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฯ ไดหลายประเด็น แตอยางไรก็

ตาม คณะครูสวนใหญรูสึกมีความมั่นใจมากขึ้นในแผนการประเมินหลักสูตรของตนเอง เพราะตาม

รายการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาที่ปรากฏ สวนใหญไดมีการปฏิบัติและดําเนินการอยาง

ชัดเจน อยางไรก็ตามในประเด็นที่ยังไมมีการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน ผูบริหารและคณะครู

ไดรวมกันวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไข ทั้งนี้ในหลายรายการที่ระบุวาไมไดปฏิบัตินั้น ตามความเปน

จริงแลวมีการปฏิบัติเพียงแตยังไมไดไปปรากฏในรายงานการประเมินเทานั้น รวมถึงความผิดพลาด
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ของการกรอกขอมูลที่ยังขาดการตรวจสอบความถูกตอง และบางครั้งทําใหมีการสื่อความหมายไดไม

ตรงกัน ซึ่งก็เปนจุดที่ทําใหคณะครูตองใหความสําคัญของการนําเสนอแผนการประเมินและรายงาน

การประเมินใหมีความสมบูรณมากขึ้น แตในขณะเดียวกันในบางรายการประเมนิ กอ็ยูในบริบททีอ่าจ

ไมจําเปนตองปฏิบัติ เชน เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณสําหรับการประเมินอภิมาน ซึ่งในความเปนจริง

แลวสถานศึกษาไมจําเปนตองจัดสรรงบประมาณในสวนนี้มากมาย เพราะโรงเรียนไมใชองคกรขนาด

ใหญ และการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาครั้งนี้ก็เปนการประเมินอภิมานภายในเทานั้น แตใน

ขณะเดียวกัน ผลการประเมินหลายขอก็ทําใหคณะครูตองเพิ่มความตระหนักมากขึ้นในการ

ดําเนินงานประเมิน เชน การใหองคกรทางการเมืองไดเขามามีสวนผลักดันใหการนําหลักสูตรไปใช

สามารถดําเนินไปไดตามเปาหมายของการประเมิน ซึ่งถือเปนประเด็นที่โรงเรียนควรพิจารณาถึง

แนวทางที่จะใหองคการบริหารสวนตําบลไดเขามามีสวนรวมในการประเมิน ทั้งนี้ผูบริหารและคณะ

ครูมองถึงเหตุการณในอนาคตเมื่อมีการปรับโครงสรางการใหบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาจ

ตองอยูในความดูแลของทองถิ่น การเตรียมการในเรื่องดังกลาวจึงถือเปนประเด็นที่โรงเรียน A ให

ความสําคัญ และตองปรับปรุงแกไขจุดบกพรองดังกลาว  

 2) ผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป : หลังจากแผนการประเมินหลักสูตรไดถูกนําไปสูการ

ปฏิบัติ โดยในรอบแรกของการประเมินซึ่งที่ประชุมไดรวมกันกําหนดถึงรอบการประเมินในคร้ังแรกนี้ 

โดยกําหนดใหมีระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนการประเมินประมาณ 5 เดือน ซึ่งหมายถึงเมื่อ

ส้ินสุดภาคเรียนตน จะตองมีการสรุปและรายงานผลการประเมินเปนครั้งแรก โดยหลังจากที่โรงเรียน 

A ไดสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช

เสร็จเรียบรอย ซึ่งอยูในชวงตนภาคเรียนที่สอง และทางโรงเรียนไดใชโอกาสของการนําเสนอรายผล

การประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชตอสาธารณชน เปนชวงของการประเมินอภิมานเชงิรวม

สรุปไปพรอมกัน โดยไดมีการเชิญผูประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ซึ่งเปนบุคคลภายนอกไดเขามารวม

รับฟงและใหขอเสนอแนะพรอมกับทําการประเมินอภิมานในชวงเวลาดังกลาวไปพรอมกัน ทั้งนีผู้วจิยั

ไดประสานกับทางคณะครูใหสงรายงานการประเมินฯ และแบบประเมินอภิมานใหกับผูประเมินอภิ

มานไปลวงหนากอนที่จะมีการนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุม โดยผูประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป

ทั้งหมดประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก จํานวน 1 คน 2) ตัวแทนจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 1 คน 3) ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน 4) ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา

จากศูนยเครือขาย จํานวน 2 คน 5) ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 6 คน  

 ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปสามารถสรุปใหเห็น 

“จุดที่ควรปรับปรุง” รายงานผลการประเมินใหมีความชัดเจน เหมาะสม และเกิดคุณคามากขึ้น 

จําแนกตามมาตรฐานการประเมินในแตละดานดังนี้  
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 มาตรฐานดานการใชประโยชน : ผลการประเมินพบวา ควรมีการระบุผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการประเมินใหชัดเจนมากกวานี้ และโรงเรียนควรมีการเผยแพรผลการประเมินที่ไดรับการ

อนุมัติ ผานทางสื่อสาธารณะ 

 มาตรฐานดานความเปนไปได : ผลการประเมินพบวา ควรมีการใชประโยชนจากพลัง

ชุมชนในการประสานงานอยางหลากหลายเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายใหมากกวานี้ 

 มาตรฐานดานความเหมาะสม : ผลการประเมินพบวา ในบางตัวชี้วัดของการประเมินอาจ

ยังไมไดเปนผลจากการประเมินของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผลการประเมินในมุมมองดาน

งบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ และควรมีการเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม

สําหรับขอวิจารณตางๆ ของรางรายงานการประเมินใหมากกวานี้  

 มาตรฐานดานความถูกตอง : ผลการประเมินพบวา ในการนําเสนอรองรอยหลักฐานการ

ประเมินควรมีระบบการสืบคนที่เหมาะสมและงายตอการติดตามใหมากกวานี้  

 ผูบริหารและคณะครูเห็นวา ผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป จากผูประเมินอภิมานจาก

ภายนอกเปนประโยชนตอการปรับปรุงรายงานการประเมินใหมีความเหมาะสม และเกิดคุณคาตอ

การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชมากขึ้น ทําใหเกิดความมั่นใจในผลการประเมินที่

เกิดจากดําเนินงานการประเมินทั้งในฐานะของผูปฏิบัติและผูประเมินตนเองไปพรอมกันวา 

สามารถทําใหเกิดความเชื่อถือจากผูเกี่ยวของทุกฝายไดจริง การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการประเมิน

เพื่อพัฒนาการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชที่เกิดขึ้นจากตนเอง ถือวามีความสําคัญตอการ

ดําเนินงานหลักสูตรใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดไป  

 
การปรับแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 การดําเนินงานตามแนวทางการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ตามที่เกิดขึ้นในสนามการวิจัย คอนขางเปนไปตามแนวทางที่ไดกําหนดไวใน

แบบจําลองของระบบการประเมินฯ ทั้งนี้มีจุดของการปรับเปลีย่นใหเกดิความชดัเจนมากขึน้ในขัน้ที ่2 

การวางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน กลาวคือ การกําหนดผูประเมินอภิมาน สําหรับการ

ประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา เปนการประเมินอภิมานโดยนักประเมินภายใน สวนการประเมิน

อภิมานเชิงรวมสรุป เปนการประเมินอภิมานโดยนักประเมินภายนอก และในขั้นที่ 3 ดําเนินการ

ประเมินอภิมาน ซึ่งถาพิจารณาจากแนวทางของแบบจําลองระบบการประเมินฯ อาจทําใหเขาใจได

วา การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป สามารถดําเนินการ

แบบคูขนานกันไปได ซึ่งผลจากการปฏิบัติในสนามการวิจัยแลว การประเมินอภิมานเชิงกาวหนา 

ตองไดรับการประเมินกอนเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินอภิมานมาใชในการปรับปรุงแผนการ
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ประเมินใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสงผลโดยตรงตอคุณภาพของรายงานการประเมนิ ทีส่ะทอน

จากการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปซ่ึงไดดําเนินการหลังจากโรงเรยีนจดัทาํรายงานการประเมนิเปนที่

เรียบรอยแลว การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่ปรับตาม

บริบทของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน A ปรากฏดังภาพประกอบ 46 
 

 
 

ภาพประกอบ 46 การนาํกลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศกึษาดวยตนเองที ่

      ไดรับการปรับตามบริบทของโรงเรยีน A 

 ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 

ความหมาย หลักการ 

ของการประเมินอภิมาน 

บทบาทการประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุม 

ของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

อภิมาน 

 ขั้นที่ 2 วางแผนการดําเนินงาน 
     การประเมินอภิมาน 

วางแผนการประเมินอภิมาน 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดผูประเมินอภิมาน กําหนดเครื่องมือประเมินอภิมาน 

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา การประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

 ขั้นที่ 3 ดําเนนิการประเมินอภิมาน 

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

รายงายผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา รายงายผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

 ขั้นที่ 4 นําผลการประเมินอภิมาน 
      ไปใชประโยชน 

ปรับปรุงแผนการประเมินและ 

การดําเนินงานประเมิน 

ปรับปรุง 

รายงานผลการประเมิน 

ภายใน ภายนอก 

สถานศึกษาดําเนินการประเมินครบรอบการ

ประเมิน และจัดทํารายงานการประเมินแลวเสร็จ 
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     1.4 ผลลัพธของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษา 
 การนําเสนอถึงผลลัพธของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายของการวิจัยที่เปนกรณีศึกษาของสถานศึกษาที่กําลัง

ประสบปญหาในการพัฒนาหลักสูตร เปนการศึกษาวิเคราะหถึงปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก

การที่โรงเรียนนําผลผลิตของระบบ คือรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสู

การปฏิบัติจนครบรอบการประเมิน เพื่อใหไดขอสรุปของผลกระทบตางๆ ที่สงผลตอความเปน

พลวัตของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ดัง “รองรอยแหงความเปนพลวัต”  

ที่ปรากฏตามรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

รองรอยสําคัญอันเปนหลักฐานแสดงความเปนพลวัตการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

ปรากฏอยูภายในรายละเอียดตางๆ ของรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนํา

หลักสูตรสถานศึกษา ในเบื้องตน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียดในความเปนพลวัตการพัฒนา

หลักสูตรอันเปนผลจากการนําผลผลิตของระบบซึ่งไดแกรูปแบบการประเมินผลการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชไปสูการปฏิบัติของโรงเรียนควบคูไปกับรายงานผลการประเมินฯ 

  ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ไดมีการประมวลผลการประเมินในระดบั

ผูปฏิบัติซึ่งไดแกคณะครูแตคน สูผลการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรู จนถึงผลการประเมนิ

ในระดับสถานศึกษา ภายใตจุดเนนในการประเมินคือ ความเขมแข็งทางวิชาของนักเรียน โรงเรียน

ไดนําเสนอผลการประเมินในระดับสถานศึกษาที่เกิดจากการประมวลผลการประเมินในระดับกลุม

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปรากฏผลการประเมินภายใตมุมมอง

ตางๆ ดังตาราง 19 ถึง 22 ทั้งนี้เครื่องหมายดอกจันทร (*) ตามที่ปรากฏในชองผลการดาํเนนิงาน มี

ความหมายดังนี้คือ  

 พิมพจํานวนดอกจันทร 3 ครั้ง ทายผลการประเมินนั้น หมายความวา ผลการดําเนินงาน

นั้นบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการประเมินแลว  

 พิมพจํานวนดอกจันทร 2 คร้ัง ทายผลการประเมินนั้น หมายความวา ผลการดําเนินงาน

นั้นยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการประเมิน แตมีผลการประเมินตามเปาหมายที่

กําหนดไวตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป ซึ่งหมายความวา กําลังจะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดในเวลา

อันใกล 

 พิมพจํานวนดอกจันทร 1 คร้ัง ทายผลการประเมินนั้น หมายความวา ผลการดําเนินงาน

นั้นยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการประเมิน และมีผลการประเมินตามเปาหมายที่

กําหนดไวนอยกวารอยละ 50 ซึ่งหมายความวายังตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการพัฒนาใหบรรลุ

ตามเปาหมาย และผูเกี่ยวของตองใหความใสใจเปนพิเศษ การนําเสนอผลการประเมินการนํา
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หลักสูตรไปใชของโรงเรียน A ภายใตมุมมองที่ใชการประเมิน 4 มุมมอง คือ มุมมองดานนักเรียน 

มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา และมุมมองดานงบประมาณและ

ภาคีเครือขาย พรอมกับนําเสนอผลกระทบที่มีตอความเปนพลวัตของหลักสูตรในแตมุมมอง ดังนี้ 

 
 1.4.1 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดาน
นักเรียน” ของโรงเรียน A และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน A ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองนักเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 19 

 

ตาราง 19 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน A  

      ภายใตมมุมองดานนกัเรียน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.นักเรียนที่

ประสบผลสําเร็จ

ทางวิชาการ 

รอยละของนักเรียนในทุกกลุมสาระ

การเรียนรูและในแตละระดับชั้นที่

ไดรับรางวัลจากการแขงขันทาง

วิชาการในระดับตางๆ 

1. ระดับโรงเรียน 

2. ศูนยเครือขาย 

3. เขตพื้นที่การศึกษา 

4. สูงกวาระดับเขต 

  
 

 

 

 

25% 

15% 

5% 

- 

  

 

 

 

 

40% 

25% 

6% 

1% 

 

 

 

 

 

76 คน (42.94%)*** 

37 คน (20.90%)** 

9 คน (5.08%)** 

(0%)* 

2. นักเรียนที่ผาน

เกณฑการประเมิน

ในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู  

1. รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการ

ประเมินในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

 

2. รอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน

ในทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวา

เกณฑมาตรฐาน 

80% 

 

 

 
60% 

100% 

(85%) 

 

 
80% 

(65%) 

100% *** 

 

 

 
71.19% ** 

ตัวเลขในวงเล็บที่ระบุในชองเปาหมาย หมายถึงเปาหมายในระยะสั้น 

 

 จากผลการประเมินฯ ในมุมมองดานนักเรียน ตามที่ปรากฏในตารางที่ 19 เมื่อสังเกตจาก

วัตถุประสงคตามกลยุทธ ซึ่งสะทอนถึงความคาดหวังของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ภายใต

จุดเนนของการประเมินที่วา “ความเขมแข็งทางวิชาการ” ของนักเรียน โดยระบุไวในกลยุทธขอแรก
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วา “นักเรียนที่ประสบผลสําเร็จทางวิชาการ” และในขอสอง “นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินใน

แตละกลุมสาระการเรียนรู” และเมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนการประมวลผลการ

ประเมินเมื่อส้ินภาคเรียนที่หนึ่ง ปการศึกษา 2549 พบวา จากตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ขอ มีผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายทั้งหมด 2 ขอ โดยมี 3 ขอ ที่คาดวากําลังจะบรรลุตามเปาหมาย

เพราะมีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายแลวมากกวารอยละ 50 และมีเพียง 1 ตัวชี้วัด ที่มี

ผลการดําเนินงานยังไมถึงรอยละ 50 ของเปาหมายที่กําหนดไว ไดแก รอยละของนักเรียนในทุก

กลุมสาระการเรียนรูและในแตละระดับช้ันที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการในระดับสูงกวา

ระดับเขต อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบระหวางผลการดําเนินงานกับขอมูลปจจุบัน พบวา ยกเวน

ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานยังไมถึงรอยละ 50 เพียงขอเดียวเทานั้นที่มีผลการดําเนินงานนอยกวา

ขอมูลปจจุบัน นอกนั้นมีผลการดําเนินงานสูงกวาขอมูลปจจุบัน 

 ผลการประเมินดังกลาว สะทอนภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรไป

ใช โดยสะทอนจากมุมมองดานนักเรียน ซึ่งถือเปนผลผลิตสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยมีจุดเนนอยูที่การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว จึงถือเปนผลที่เกิดขึ้นจากตัวรูปแบบการประเมินฯ ที่คณะครูทุกคนไดรวมวางแผนและ

ดําเนินตามแผนที่กําหนดไวจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขึ้น และปรากฏใหเห็นตามผล

การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สะทอนใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการใช

หลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูโรงเรียน A สามารถสะทอนใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรียนรู ที่ได

ฉายภาพถึงตัวแผนงาน โครงการ และสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองนักเรียน ดัง

รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 20 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการนําหลักสูตรไปใชในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยของโรงเรียน A เมื่อส้ินสุดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ที่สะทอนภาพของ

ความเคลื่อนไหวการนําหลักสูตรไปใช ตามที่ระบุไวในชองของแผนงาน โครงการ และสิ่งที่ได

ดําเนินการแลว แมวาผลการประเมินในหลายตัวชี้วัดจะยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว แตก็

ถือเปนสิ่งที่สําคัญที่ครูผูรับผิดชอบสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตองพิจารณาถึงแผนงาน 

โครงการ และสิ่งที่จะตองดําเนินการตอไปในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อขยับผลการดําเนินงานให

สามารถบรรลุตามเปาหมายใหสูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งจุดนี้ คณะครูไดสะทอนใหเห็นถึงความคิดที่เปน 

“สัญญลักษณ” สําคัญของความเปนพลวัตในการพัฒนาหลักสูตรในวงรอบของการประเมินที่อาจ

เกิดขึ้นในภาคเรียนตอไปไววา “เทอมหนาคงตองมาดูวา แผนงานที่วางไวมันตอบโจทยตัวชี้วัดหรือ

เปลา สงสัยอาจจะตองมีการปรับแผนงาน” (สนทนากลุม A : 6 ธันวาคม 2549) 
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ตาราง 20 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ 

      โรงเรียน A ภายใตมุมมองดานนักเรียน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

1.นักเรียนที่

ประสบ

ผลสําเร็จทาง

วิชาการ 

รอยละของนักเรียนใน

สาระการเรียนรูภาษาไทย

ที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทางวิชาการใน

ระดับตางๆ 

1. ระดับโรงเรียน 

2. ศูนยเครือขาย 

3. เขตพื้นที่การศึกษา 

4. สูงกวาระดับเขต 

  
 

 

 

 

 

40% 

25% 

6% 

1% 

  

 

 

 

 

 

19.77% *(35 คน) 

3.39% *(6 คน) 

0.56% *(1 คน) 

- 

A 3 

A 10 

A 12 

-โครงการแขงขันความ

เลิศทางวิชาการ 

-โครงการประกวดทอง

บทอาขยานในสายชั้น 

ป. 1 

-โครงการเขียนบรรยาย

เร่ืองจากภาพ 

-กิจกรรมลายมืองาม 

 

1. รอยละของนักเรียนที่

ผานเกณฑการประเมินใน

กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย 

 

100% 

(85%) 

 

 

 

  
100% *** 

100% *** 

100% *** 

 

 

 

  A 3 

A 10 

A 12 

 

 

 

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

การเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

  

2. นักเรียนที่

ผานเกณฑ

การประเมิน

ในกลุมสาระ

การเรียนรู

ภาษาไทย 
2. รอยละของนักเรียนที่มี

ผลการเรียนในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยสูง

กวาเกณฑมาตรฐาน 

80% 

(65%) 

 

  

54.80% **  

(97 คน) 
A 3 

A 10 

A 12 

  
 

  
 1.4.2 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดาน
กระบวนการภายใน” ของโรงเรียน A และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน A ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 21 
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ตาราง 21 ผลการประเมนิการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใชในระดับสถานศกึษาของโรงเรียน A  

      ภายใตมมุมองดานกระบวนการภายใน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนา

คุณภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน 

1. จํานวนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู 

2. จํานวนของการผลิตส่ือเพื่อสงเสริม

การเรียนรูผูเรียนในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู 

 3. จํานวนครั้งในการใชแหลงเรียนรู

สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนในทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

60%  

 

 
- 

 

 

5 ครั้ง/

เทอม 

 

1 ชิ้น/ป 

 65% 

 

 
18 ชิ้น/ป 

 

 

90 ครั้ง/

เทอม 

 

18 ชิ้น/ป 

 

753(19.31%) * 

 

 
41 ชิ้น *** 
 

 

79 ครั้ง/เทอม ** 
 

 
1 ชิ้น *  (แตทุกคน

จัดทําเคาโครงวิจัย

แลว และกําลัง

ดําเนินการวิจัย) 

2. การพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ 

1. จํานวนครูตอนักเรียน 

2. รอยละของความเหมาะสมในการ

จัดครูเขาสอนและการจัดตารางการ

เรียนการสอน 

3. รอยละของการปฏิบัติไดตาม

แผนงาน/คําสั่ง หรือบรรลุตาม

เปาหมาย 

1 : 24 
80% 

 

 

 

60%  

 1 : 24 
90% 

 

 

 

70% 

1 : 24 *** 

มากกวา 90% *** 
 
 

 
45% * 

 

  จากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน A 

ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคตามกลยุทธ 2 ขอ ซึ่งไดแก 

“การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน” และ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ” 

ภายใตจุดเนนของการประเมิน “ความเขมแข็งทางวิชาการ” ทั้งนี้ คณะครูไดกําหนดตัวชี้วัดภายใต

วัตถุประสงคตามกลยุทธทั้งหมด 7 ขอ ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัดแลวทั้งสิ้น 3 ขอ มีตัวชี้วัด 1 ขอ ที่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายเกินกวารอยละ 

50 และอีก 3 ขอ ที่มีผลการดําเนินตามเปาหมายไมถึงรอยละ 50 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลการ

ดําเนินของตัวชี้วัด ที่มีผลการดําเนินงานยังไมถึงรอยละ 50 ของเปาหมายทีกําหนดไว โดยเฉพาะ
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ตัวชี้วัดภายใตวัตถุประสงคตามกลยุทธ ขอที่ 1 “จํานวนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู” และขอที่ 4 “จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู” ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่คณะครูคอนขางมีความกังวลมาตั้งแตเร่ิมดําเนินงานตามแผนการประเมิน

ที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ตัวชี้วัดขอที่ 1 เปนสวนหนึ่งในกิจกรรมขั้นกําหนดตัวปอนที่ผูวิจัยไดดําเนินงาน

โดยอาศัยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอก ซึ่ง

จากการสังเกตในระหวางที่คณะครูกําลังดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ตนเองไดระบุไวในแผนการ

ประเมินของตน พบวา คณะครูสวนใหญพยายามจัดทําแผนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญมากขึ้น ซึ่งจากเดิมแผนการจัดการเรียนรูที่มีมักจะจัดทําในลักษณะของการคัดลอกจาก

แผนสําเร็จที่มีวางจําหนายตามทองตลาด แตเมื่อไดรับความรูความเขาใจ และไดฝกปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลวก็เร่ิมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้น โดยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี้ไดสะทอนถึงพฤติกรรมการวางแผนการจัดการเรียนรูที่

สําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก คณะครูกลุมหนึ่ง ไดนําแผนการจัดการเรียนรูเดิมที่มีอยูแลวมา

ทบทวน และปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามที่

ไดรับการอบรมมา เนื่องจากขอมูลปจจุบันที่กําหนดไวในแผนการประเมินที่ระบุวามีแผนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีอยูถึงรอยละ 60 ควรมีการปรับเปลี่ยน เพราะการกําหนด

ขอมูลดังกลาวเกิดจากการตีความโดยยังไมไดพิจารณาถึงตัวบงชี้ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตดูจาก

ปริมาณของแผนที่มีมากกวา ประการที่สอง คณะครูอีกกลุมหนึ่ง พยายามจัดทําแผนการจัดเรียนรู

ข้ึนใหมดวยตนเอง ซึ่งถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงทั้งสองลักษณะจะยังไมสามารถทําใหผลการ

ดําเนินงานบรรลุไดตามเปาหมายในชวงภาคเรียนที่ 1 แตคณะครูสวนใหญ ตางมีความรูสึกวา 

ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และถือเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการภายใน

ที่สําคัญของโรงเรียน ในขณะที่ตัวชี้วัดตัวที่ 4 ในวัตถุประสงคตามกลยุทธขอแรกเชนกัน ที่พบวา

ผลการดําเนินอยูภาวะที่สรางความกังวลใจใหกับคณะครู ซึ่งจากการสอบถามผูบริหารและคณะ

ครู ในชวงหลังจากดําเนินงานตามแผนการประเมินไปไดประมาณครึ่งเทอมการศึกษา เกี่ยวกับ

ตัวชี้วัดที่รูสึกวาเปนหวงมากและกังวลใจมากที่สุดก็คือตัวชี้วัดที่ 4 ในชวงเวลาดังกลาว ผูวิจัยไดนาํ

ยุทธศาสตรของการมีสวนรวมแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียน(Whole School Approach) ตามแนวคิด

ของ ทิศนา แขมมณี (2548). ที่เนนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยทุกคนมีสวนรวม

ในการกําหนดปญหาและจุดเนนในการพัฒนารวมกัน เพื่อใหทุกคนไดดําเนินการแกปญหาหรือ

พัฒนาในสิ่งที่รับรูรวมกันทุกฝาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดชี้แนะแกคณะครู ถึงเรื่องการวิจัยที่ทุกคนเห็น

วาเปนตัวชี้วัดสําคัญที่สงผลถึงความเขมแข็งทางวิชาการของนักเรียน แตจากการรายงาน

ความกาวหนาของผลการดําเนินงานที่ผานมาของตัวชี้วัดนี้ยังไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงที่เปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไวได แตถามีการขับเคลื่อนใหตัวชี้วัดขอนี้เกิดผลขึ้นได โดยทุกคนรวมไป
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พรอมๆ กัน นาจะเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหทุกคนคลายความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได ดังนั้นผูวิจัยจึงได

ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียน ซึ่งผลจากการอบรมทําให คณะครูทุกคนสามารถพัฒนาเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนไดคนละ 

1 เ ร่ือง โดยหลังจากนั้น มี 1 คนที่นําเคาโครงการวิจัยไปสูการปฏิบัติจนสามารถรายงาน

ผลการวิจัยไดเสร็จในชวงของการสรุปผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช สวนคณะ

ครูทานอื่นกําลังอยูในชวงระหวางของการนําแผนการวิจัยไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ถาพิจารณาตามผลการดําเนินงานจะอยูในระดับตํ่า แตแนวโนมของการ

ขยับสูงขึ้นของผลการประเมินในขอนี้ก็คอนขางมีแนวโนมสูงดวยเชนกัน ในขณะที่ความวิตกกังวล

ที่มีตอตัวชี้วัดดังกลาวก็ลดระดับลงดวยเชนกัน  

 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สะทอนใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารและคณะครูโรงเรียน A สามารถสะทอนใหเห็นภาพไดชัดเจน

มากขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการ

เรียนรู ที่ไดฉายภาพถึงตัวแผนงาน โครงการ และส่ิงที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองดาน

กระบวนการภายใน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 22 

 จากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของครูในการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชในวงรอบของการประเมินครั้งแรกนี้ ซึ่งตามรายงานการประเมินไดระบุถึง

แผนงาน โครงการ และส่ิงที่คณะครูที่รับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดดําเนินการ

ผานมาในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 ผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏในผลการประเมินรอบนี้ 

ถือเปนตัวเทียบ (Benchmark) สําคัญของการวางแผนการประเมินในภาคเรียนที่สอง ที่คณะครู

จะตองพิจารณาถึงแผนงาน โครงการ หรือส่ิงที่จะทําตามที่ระบุไวในแผนการประเมินวามีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งจะทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกิดการขับเคลื่อนในวงรอบ

ตอไปของการประเมิน 
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ตาราง 22 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูศิลปะของโรงเรียน  

      A ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการมาแลว 

1. การพัฒนา

คุณภาพการ

จัดการเรียน

การสอน 

1. จํานวนแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญใน กลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ 

 

2. จํานวนของการผลิตส่ือ

เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ผูเรียนในกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ 

 

 3. จํานวนครั้งในการใช

แหลงเรียนรูสําหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ 

 

4. จํานวนงานวิจัยในชั้น

เรียนในกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ 

 65% 

 

 

 

 
 

5 ชิ้น/ป 
 

 

 
 
 

12 ครั้ง/ป 
 

 

 

 

 
 

2 ชิ้น/ป 

 

(13.89%) * 

10 แผน 

40 แผน 
 
 
 

2 ชิ้น 

5 ชิ้น 

(7 ชิ้น) *** 
 

 
5 ครั้ง 

7 ครั้ง 

(12 ครั้ง) *** 
 

 

 
ยังไมมี * 

 

 
A 3 

A 4 

 

 
 

A 4 

A 3  

 

 

 
  
A 4 

A 3 

 

 

 

  
 

A 4 

A 3 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
โครงการประกวดสื่อกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ 

 

 

 
โครงการเรียนรูดูงานดาน

ศิลปะนอกสถานที ่
 

 

 

 
โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทําวิจัยใน

ชั้นเรียน 

2. การพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ 

1. จํานวนครูตอนักเรียน 

 

 

2. รอยละของความ

เหมาะสมในการจัดครูเขา

สอนและการจัดตาราง

การเรียนการสอน 

 

3. รอยละของการปฏิบัติ

ไดตามแผนงาน/คําส่ัง  

 รักษา

ระดับ 

 

90% 

 

 

 

 
 

70% 

รักษา 

      ระดับ *** 

 

100% *** 

 

 

 
 

56.25% ** 

A 4 

A 3 

 
A 4 

A 3 

 

 

 
 

A 4 

A 3 

(เปนโครงการในระดับ

สถานศึกษา) 
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 1.4.3 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดานการ
เรียนรูและพัฒนา” ของโรงเรียน A และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน A ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 23 

 

ตาราง 23 ผลการประเมนิการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใชในระดับสถานศกึษาของโรงเรียน A  

      ภายใตมมุมองดานการเรียนรูและพฒันา 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ความเพียงพอ

ของการจัดหาสื่อ

การเรียนการสอน 

1.จํานวนของสื่อที่ไดรับการสนับสนุน

จากรัฐบาลและชุมชน 

50 

รายการ

ตอป

การศึกษา 

 

 80  

รายการ 

ตอป

การศึกษา 

 

70 รายการ ** 

2. การพัฒนา

คุณภาพคร ู

1. รอยละของครูที่เขารับการอบรม

สัมมนาในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

2. จํานวนครั้งในการศึกษาดูงานของ

ครู 

  80% 

 

 
1 ครั้ง/

คน/

เทอม 

100% 

 

 
 2 ครั้ง/คน/

เทอม 

100% *** 

 

 
2 ครั้ง/คน *** 

 

 จากตาราง 23 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษา

ของโรงเรียน A ในมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งประกอบไปดวยวัตถุประสงคตามกลยุทธ 2 

ขอ คือ “ความเพียงพอของการจัดหาสื่อการเรียนการสอน” และ “การพัฒนาคุณภาพครู” และเมื่อ

พิจารณาตัวชี้วัด ซึ่งรวมทั้งหมด 3 ขอ พบวาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวจํานวน 2 ขอ และยัง

ไมบรรลุตามเปาหมายจํานวน 1 ขอ แตก็มีผลการประเมินที่บรรลุตามเปาหมายมากกวารอยละ 50 

ซึ่งผลการประเมินดังกลาว สามารถสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานตามแผนการประเมินเพื่อใหเกิดผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ที่แมวาบาง

ตัวชี้วัดจะบรรลุตามเปาหมายแลวก็ตาม แตก็ถือจุดสําคัญของสถานศึกษาที่ผูวิจัยไดเสนอแนะไว

วา ในรอบการประเมินตอไปคงตองพยายามรักษามาตรฐานเดิมใหคงไว เพื่อที่จะไดรักษาสมดุล

ของตัวแผนที่กลยุทธที่จะนําไปสูเปาหมายคือความเขมแข็งทางวิชาการของนักเรียนไวใหไดมาก

ที่สุด ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูโรงเรียน A 
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สามารถสะทอนใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรียนรู ที่ไดฉายภาพถึงตัวแผนการ โครงการ และสิ่งที่ได

ดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 24 

 

ตาราง 24 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ 

      โรงเรียน A ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการมาแลว 

1. ความเพียง 

พอของการ

จัดหาสื่อการ

เรียนการสอน 

1.จํานวนของสื่อที่ไดรับ

การสนับสนุนจาก

รัฐบาลและชุมชน 

 65 

รายการ

ตอปการ 

ศึกษา 

  0 * A 5 -โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อ

การเรียนการสอนในกลุม

สาระวิทยาศาสตร 

-โครงการจัดทําทะเบียนสื่อ 

2. การพัฒนา

คุณภาพคร ู

1. รอยละของครูที่เขา

รับการอบรมสัมมนาใน

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 
 

2. จํานวนครั้งใน

การศึกษาดูงานของครู 

100% 

 

 

  
 
 

2 ครั้ง/

คน/

เทอม 

100% *** 

 

 

 

 
 

2 ครั้ง *** 

 A 5 

 

 

 

 
 

A 5 

-โครงการสงเสริมใหครู

เขารับการอบรมในกลุม

สาระวิทยาศาสตร 
 

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการสอน 

(กทม. และโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 

 จากตาราง 24 ซึ่งสะทอนภาพของการปฏิบัติงานภายใตแผนการประเมินในมุมมองดาน

การเรียนรูและพัฒนาของครูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งพบวา ในตัวชี้วัด 3 ขอ ที่บรรลุตาม

เปาหมายแลวมีจํานวน 2 ขอ และที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายมีจํานวน 1 ขอ คือจํานวนสื่อที่ไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลและชุมชน  โดยที่ผลการดําเนินงานระบุวา  ในสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรไมไดรับการสนับสนุนเลยในรอบการประเมินที่ผานมา แมวาขอมูลดังกลาวจะสะทอน

ใหเห็นวา ตัวชี้วัดนี้ไมเกิดการเคลื่อนไหวใดๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของสิ่งที่กําลังมุง

ประเมินคือความเขมแข็งทางวิชาการของนักเรียน แตอยางไรก็ตาม ขอมูลสวนนี้ก็ถือเปน

สารสนเทศสําคัญสําหรับสถานศึกษา โดยเฉพาะในระดับนโยบายที่จะไดใชเปนขอมูลในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อกระจายความทั่วถึงของสื่อการเรียนการสอนไปยังสาระการเรียนรูอ่ืนใน
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ภาคเรียนตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของความเคลื่อนไหวในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

นําไปสูตัวชี้วัดดังกลาวในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ดวยเชนกัน 
 

 1.4.4 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดาน
งบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ” ของโรงเรียน A และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน A ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองดานงบประมาณและภาคเีครอืขายความ

รวมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 25 
 

ตาราง 25 ผลการประเมนิการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใชในระดับสถานศกึษาของโรงเรียน A  

      ภายใตมมุมองดานงบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ความคุมคาใน

การใชงบประมาณ 

รอยละของความพึงพอใจของผลที่

เกิดขึ้นจากการใชงบประมาณของ

บุคลากรแตละคน 

70%   สูงขึ้น

กวาเดิม 

78.89% *** 

2. การไดรับความ

สนับสนุนจาก

ชุมชน 

1. จํานวนทรัพยสินที่ไดรับบริจาค 

 
 

2. จํานวนของบุคลากรจากชุมชนที่เขา

มามีสวนรวมทางดานวิชาการ 
 

3. รอยละของชุมชน(ผูปกครอง)ที่เขา

มามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

สถานศึกษา 

100,000/

ป 
 

2 คน/

เทอม 
 

80% 

  

มากกวา 
100,000/ป 

 

5 คน/เทอม 

 

 

85% 

 

  

78,500 บาท ** 
 
 

2 คน * 
 
 

ประมาณ 50% ** 

 

 แมวาสถานศึกษาจะมิไดเปนองคกรที่มุงหวังผลในเรื่องของเงินหรืองบประมาณเปนหลัก แต

ก็ถือเปนปจจัยตัวหนึ่งที่ขาดไมได แตในขณะเดียวกันการไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน

ก็ถือเปนสวนผลักดันใหการจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สามารถดําเนินไปไดตามความมุงหวังไปไดเชนกัน แมจะไมไดอยูในรูปของตัวเงินหรืองบประมาณก็

ตาม ดังเชนผลการประเมินในมุมมองที่ 4 ที่พบวามีตัวชี้วดัทีบ่รรลตุามเปาหมายแลวจาํนวน 1 ขอ คอื 

รอยละของความพึงพอใจของผลที่เกิดขึ้นจากการใชงบประมาณของบุคลากรแตละคน สวนอีก 3 ขอ

ยังไมบรรลุตามเปาหมาย แตขอมูลในชองของผลการดําเนินงานก็สะทอนใหเห็นถึงความพยายาม

ของสถานศึกษาที่จะดําเนินงานใหเกิดผลตามที่ไดกําหนดเปาหมายไว ทั้งนี้สามารถสะทอนภาพของ
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การดําเนินงานที่เปนผลจากการดําเนินงานตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไวไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรียนรู ที่ไดฉาย

ภาพถึงตัวแผนงาน โครงการ และสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองดานงบประมาณและภาคี

เครือขายความรวมมือ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 26 

 

ตาราง 26 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ 

      โรงเรียน A ภายใตมุมมองดานงบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

1. จํานวนของบุคลากร

จากชุมชนที่เขามามีสวน

รวมทางดานวิชาการ 

5 คน/

เทอม 

 

2 คน * A 10 - โครงการภูมิปญญา

ชาวบาน 

     

1. การไดรับ

ความสนับ 

สนุนจาก

ชุมชน 

2.  จํานวนของชุมชน

(ผูปกครอง) ที่เขามามี

สวนรวมในกิจกรรม

ภาษาไทย 

60%  

  
50.28% ** 

(89 คน) 
A 10 - กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที่ 

 

 จากตาราง 26 สามารถสะทอนใหเห็นภาพความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยที่พยายามดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ รวมทั้งกิจกรรมตางที่ไดกําหนดไวใน

แผนการประเมินการนําหลักสูตรสถานไปใช เชนโครงการภูมิปญญาชาวบาน และกิจกรรม

หองสมุด และเชนเดียวกับในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ อีกเชนกันที่ตองผลักดันโครงการตางๆ ที่ได

กําหนดไวในแผนการประเมินใหเกิดการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อไปสูเปาหมายปลายทางเดียวกันคือ

การตอบโจทยของการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชที่บรรลุตามจุดเนนที่ไดกําหนดไว

ในวิสัยทัศนของสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

 จากผลลัพธที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา หรือกลาวคือ การที่โรงเรียน A นํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเอง ไปสูการปฏิบัติตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว ไดปรากฏผลถึงความเคลื่อนไหวใน

กิจกรรมตางๆ ทางดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปนพลวัตที่

เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน A โดยเมื่อพิจารณาตามรายงาน

ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน A ภายใตมุมมองทั้ง 4 ดัง
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รายละเอียดที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปใหเห็นถึงความเปนพลวัตที่เกิดขึ้นกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ไดดังภาพประกอบ 47 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 ความเปนพลวัตของหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย      

         ตนเองในระดับประถมศึกษา กรณีโรงเรียน A 

 

 จากภาพประกอบ 47 แสดงถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นกับโรงเรียน A นัน้ เปนผล

จากที่โรงเรียนนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งเปนผลผลิตที่เกิดข้ึน

ภายใตระบบการประเมินฯ และภายหลังการดําเนินงานตามแผนการประเมินฯ ซึ่งปรากฏผลตาม

รายงานผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ภายใตมุมมองทั้ง 4 ดาน พบวา ภายใต

ผลผลิตของ

ระบบการ

ประเมินฯ 

รูปแบบการ

ประเมิน

หลักสูตร

สถานศึกษา

ดวยตนเอง

ของ

โรงเรียน A 

การ

ดําเนินงาน

ตาม

แผนการ

ประเมินฯ

ภายใต

มุมมองทัง้ 

4 ดาน 

ความเปน

พลวัตของ

หลักสูตร

สถานศึกษา 

มุมมองดานนักเรียน 
 

- นักเรียนทีประสบผลสําเร็จทาง  

  วิชาการ 

- นักเรียนที่มีผลการเรียนผาน

เกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

- แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

  เปนสําคัญ 

- การผลิตสื่อเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
- การใชแหลงเรียนรู 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

มุมมองดานการเรียนรูและ
พัฒนา 
 

- การจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
- การอบรมสัมมนาของครู 
- การศึกษาดูงานของครู 
 

มุมมองดานงบประมาณและ
ภาคีเครือขายความรวมมือ 
 

- ความคุมคาในการใชงบประมาณ 
- การไดรับความสนับสนุนจาก 

  ชุมชน 
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มุมมองนักเรียน แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียนซึ่งเปนผลิตผลของ

หลักสูตรที่เปนตัวสะทอนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานตามแผนการ

ประเมิน ซึ่งผูบริหารและคณะครูตองมีการกําหนดแผนงานโครงการตางๆ เพื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายของการประเมิน สวนมุมมองดานกระบวนการภายใน แสดงใหเห็นวาผูบริหารและคณะ

ครูตองมีการนํากระบวนการตางๆ ที่จะทําใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุตามเปาหมายของแผนการ

ประเมิน ตั้งแตการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การผลิตสื่อเพื่อสงเสริมการ

เรียนรู การใชแหลงเรียนรู รวมถึงการวิจัยในชั้นเรียน ในสวนของมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

ไดสะทอนใหเห็นภาพของการเคลื่อนไหวของการเรียนรูและการพัฒนาของผูบริหารและคณะครูที่

ไดดําเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน มีการจัดการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อให

กระบวนการนําหลักสูตรไปใชของครูบรรลุตามเปาหมาย สําหรับมุมมองดานงบประมาณและ

เครือขายความรวมมือ แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวทางดานการใชงบประมาณ และการไดรับ

ความสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งมีสวนชวยในการสนับสนุนในการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียน ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดจากการนําแผนการประเมินไปสูการปฏิบัติ มีผลตอความเปนพลวัต

ของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและมีผลตอการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาก็ไดกอใหเกิดผลสะทอนกลับสูการแผนการประเมินหลักสูตร ซึ่งคณะครูจะตองมีการ

ทบทวนการวางแผนการประเมินในรอบตอไป เพื่อใหการขับเคลื่อนหลักสูตรดําเนินไปไดอยาง

ตอเนื่องไมหยุดนิ่งภายใตแผนการประเมินที่มีลักษณะยืดหยุนและสามารถดําเนินการประเมิน

ภายใตการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากตัวผูปฏิบัติเอง 

 
     1.5 ขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากจุดเริ่มตนที่ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการรับรูในกระบวนทัศนของการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งอยูในชวงของการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ที่เปนสัญญาณแรกของการสะทอนใหเห็นถึงพลัง

อํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และในระหวางการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูวจิยั 

ผูชวยวิจัย และกลุมเปาหมาย ตามแนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมิน ไดทําให

ผูวิจัยเกิดขอสมมติฐานของปจจัยที่มีผลตอการเสริมพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และเมื่อถึงในชวงของการวิจัยที่กลุมเปาหมาย ไดมีการตรวจสอบตนเองโดยอาศัย

กลไกของการควบคุม จนกระทั่งนําผลผลิตที่ได คือตัวรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเองไปสูการปฎิบัติจริงตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปของปจจัย
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ที่มีผลตอพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดความเปนพลวัต ซึ่งประกอบไป

ดวยปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ ภายใตบริบทที่เกิดขึ้นในพื้นที่การวิจัยแหงนี้ดังนี้ 

 1) กระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซึ่งถือเปนกิจกรรมหลักของการนําองคประกอบ

ตางๆ ของระบบการประเมินฯ เขาสูพื้นที่การวิจัย สะทอนใหเห็นถึงปจจัยยอยที่มีผลตอการสงเสรมิ

ใหเกิดพลังอํานาจในตัวครูที่ชัดเจน 3 ประการ คือ  

 ประการแรก กระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติที่มีความตอเนื่อง มีความสม่ําเสมอในการ

ดําเนินกิจกรรมในแตละระยะ แตขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสมและสภาพของบริบทที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 

 ประการที่สอง  ชวงเวลาที่ เหมาะสมของการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ที่ ไมควรสงผล

กระทบกระเทือนตอการทํางานตามปกติของกลุมเปาหมาย รวมทั้งไมควรมีผลตอการประกอบกิจ

ธุระสวนตัวของกลุมเปาหมายดวยเชนกัน 

 ประการที่สาม การจัดลําดับของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ตองมีการกําหนด

เปาหมายไวเปนระยะสั้นๆ ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมไมนานนัก กลุมเปาหมายก็สามารถบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนดไวได และถือเปนการเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายไดพบกับโอกาสของการ

ประสบผลสําเร็จดวยตนเองอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  

 ประการที่ส่ี ลักษณะของผลงานที่เกิดขึ้น อันเปนผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติตองสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงคุณคาและประโยชนที่กลุมเปาหมายสามารถสัมผัสจับตองไดอยางเปนรูปธรรม 

หรือสามารถนําผลงานที่พัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติไดจริง 

 2) กระบวนการมีสวนรวม : เปนอีกปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจในการตัดสินใจใดๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของครู ซึ่งในระหวางการดําเนินการวิจัยไดสะทอน

ปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยยอย 2 ประการที่อยูภายใตกระบวนการมีสวนรวม คือ 

 ประการแรก ภายใตกระบวนการทํางานตองสรางบรรยากาศของการทํางานรวมกันของ

ทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียกับการประเมินผลหลักสูตร โดยภายใตบรรยากาศของการทํางาน

รวมกันที่รูสึกไดถึงความชวยเหลือและพึ่งพากันภายในกลุม ถือเปนพลังสําคัญทั้งตอตัวผูใหความ

ชวยเหลือที่ไดแสดงศักยภาพของตนเองในการชวยเหลือผูอ่ืนได ในขณะเดียวกันฝายที่เปนผูไดรับ

ความชวยเหลือก็จะไมรูสึกโดดเดี่ยว และมีเพื่อนที่อยูใกลคอยใหคําปรึกษาไดทุกเวลา 

 ประการที่สอง ทุกๆ การตัดสินใจที่ถึงแมวาในบางครั้งอาจมีคนใดคนหนึ่งที่อาจทราบ

คําตอบหรือเห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกตอง แตพลังของกลุมอาจไมสามารถเกิดขึ้นได ถาการ

ตัดสินใจใดๆ นั้นเกิดข้ึนจากบุคคลใดเพียงบุคคลหนึ่งเทานั้น ดังนั้นดวยกระบวนการที่ขับเคลื่อน

จากพลังของกลุมอยางแทจริง จึงตองสามารถทําใหสมาชิกทุกคนของกลุมไดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่กําลังพิจารณารวมกัน 
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 3) รูปแบบการประเมิน : ดวยเทคนิคของการประเมินที่ผูวิจัยไดนําแนวคิดของเทคนิคการ

ประเมินผลงานดวย Balanced Scorecard มาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนในระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ดวยตัวเทคนิคดังกลาวเองไดสะทอน

ภาพของการเกิดพลังขึ้นในตัวครูที่สังเกตเห็นไดชัดเจน มีอยูดวยกัน 3 ประการ 

 ประการแรก รูปแบบของการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อพัฒนา มากกวาการประเมิน

เพื่อรวมสรุป ทําใหผูปฏิบัติซึ่งอยูในฐานะของผูประเมินในคราวเดียวกัน สามารถมองเห็นแนว

ทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาใหไดตามเปาหมายไปพรอมกับผลการประเมินที่เกิดขึ้นในแตละ

ระยะของการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว 

 ประการที่สอง ความยืดหยุนของรูปแบบการประเมิน เปนอีกปจจัยที่ทําใหผูปฏิบัติที่อยูใน

ฐานะของผูประเมินดวยนั้น ไมเกิดความตึงเครียดจนเกินไป การสามารถปรับเปล่ียนในแตละ

องคประกอบของแผนการประเมินใหสอดคลองกับบริบทจริงของสนามการประเมิน ยังสรางความ

ผอนคลายกับผูปฏิบัติที่ไมเกิดความรูสึกวาตองแขงขันกับใคร แตเปนการแขงขันกับตัวเอง ตาม

เปาหมายที่ไดกําหนดขึ้นมาดวยตนเองเชนกัน 

 ประการที่สาม รูปแบบการประเมินที่ใหความสําคัญของการประเมินตนเองจากตัวผู

ปฏิบัติ และมีการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบรวมกันถึงแผนการประเมินรวมถึงผลการประเมินที่

เกิดขึ้นดวย ทั้งจากการประเมินเพื่อตรวจสอบกันเองภายในและภายนอกสถานศึกษา เพราะผลที่

ไดจากการตรวจสอบไดสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปฏิบัติไดมองเห็นคุณคาของการประเมินที่ตนเอง

ไดดําเนินงานผานมามากขึ้น 

 4) ผูวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัย : ในฐานะของตัวผูวิจัยเปนเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งของ

การวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งผูรวมดําเนินการวิจัย ถือเปนปจจัยที่มีผลตอการเสริมพลังอํานาจให

เกิดขึ้นในตัวกลุมเปาหมาย จากการสะทอนผลของกลุมเปาหมายสามารถระบุปจจัยที่เกี่ยวของได 

2 ประการคือ 

 ประการแรก การมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวาง ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และกลุมเปาหมาย ที่ตอง

แสดงถึงความเปนกันเอง มีความอดทนตอการไมชี้นําใหกลุมเปาหมายเปนไปตามที่ผูวิจัยคาดหวัง 

รวมทั้งตองยึดหลักประชาธิปไตยเมื่อตองมีการตัดสินใจใดๆ เกิดขึ้นทุกครั้ง รวมทั้งตองไวตอทุกๆ 

ความรูสึกที่เกิดขึ้นกับตัวกลุมเปาหมายทุกคน  

 ประการที่สอง ผูวิจัยตองอยูในฐานะของผูใหคําแนะนําชวยเหลือกลุมเปาหมายไดอยาง

ใกลชิดในทุกโอกาส รวมทั้งตองคอยเสริมกําลังใจกับกลุมเปาหมายทุกคนที่สามารถดําเนินกิจกรรมได

สําเร็จตามเปาหมาย 

 5) ผูบริหารสถานศึกษา : ถึงแมวาผูบริหารสถานศึกษา สําหรับการวิจัยในครั้งนี้จะอยูทั้ง

ในบทบาทของสมาชิกในกลุมเปาหมายครั้งนี้ รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของผูรวมดําเนินการวิจัย แต
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ดวยบทบาทสําคัญในฐานะผูนําองคกร ยอมมีผลโดยตรงตอพลังอํานาจในตัวครูในฐานะ

ผูใตบังคับบัญชา โดยพฤติกรรมของผูบริหารที่คณะครูสะทอนใหเห็นและมีผลตอความรูสึกของครู

ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรไดแก 

 ประการแรก การไดรับความสนับสนุนในการทํางานอยางตอเนื่องในทุกกระบวนการ ทัง้ใน

ดานทรัพยากรตางๆ รวมถึงการใหกําลังใจยกยองผูผลิตผลงานไดตามเปาหมาย  

 ประการที่สอง ความสามารถในการเปนที่ปรึกษาไดในเรื่องที่กําลังประสบปญหาในการ

ดําเนินงานใหแกคณะครูได ถือเปนความเชื่อมั่นศรัทธาของครูที่มีตอผูบริหารที่สามารถเปนที่พึ่งพิง

ในเรื่องที่ตนกําลังประสบปญหาอยูได และไดรับการชวยเหลือจนสามารถดําเนินงานไดสําเร็จ ถือ

เปนเสียงสะทอนจากผูปฏิบัติที่ทําใหเกิดกําลังใจในการทํางานเปนอยางยิ่ง 

 

ตอนที่ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 การนําเสนอรายละเอียดของผลที่ เกิดขึ้น จากการนําระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาลงสูพื้นที่การวิจัย คือโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยใชชื่อสมมติวา “โรงเรียน B” ปรากฏผลตามขั้นตอนของ

การกําหนดองคประกอบของระบบการประเมินไดดังนี้ 

 
     2.1 การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
 ภายใตการวิเคราะหรายละเอียดของบริบทของโรงเรียน B โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวของ

กับสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดังที่ปรากฏในบทที่ 4 เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา

รวมกับแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

คือ การกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งประกอบไปดวย

แนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบ 5 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษา

ขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้ันที่ 2 การเสริมสรางกระบวนทัศน และจัดเตรียม

ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้ันที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ข้ันที่ 4 การ

เตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน และขั้นที่ 5 การประเมินผลการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางบริบทของโรงเรียน B และแนวทางการ

กําหนดตัวปอนของระบบพบวา บริบทของสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B ที่

ผานมา มีการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง สอดคลองตามแนวทางการ

กําหนดตัวปอนของระบบการประเมินฯ กลาวคือ โรงเรียน B มีการสํารวจสภาพปญหาตนเอง
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เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรที่พบวายังไมสามารถจัดทําหลักสูตรไดตนเอง แมวาจะไดรับคําแนะนํา

จากหนวยงานที่เกี่ยวของแลวก็ตาม จึงไดตัดสินใจเขารวมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน   

กระบวนการที่ เ กิ ดจากความร วมมื อกั บ สํ านั ก ง านการประถมศึ กษาอํ า เภอ  และ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงเรียน B สามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดสําเร็จลุลวง

ดวยตนเองในทุกขั้นตอน และนําหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

คณะครูบางสวนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการนํา

หลักสูตรไปใช แตยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายของการประเมินอยางชัดเจน ภายใตความ

เขมแข็งของการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูอยางคอนขางชัดเจน แมเมื่อบุคลากรบางคนที่ไดจัดทํา

หลักสูตรในบางสาระการเรียนรูไดยายไปปฏิบัติหนาที่ยังสถานศึกษาอื่นก็ตาม แตบุคลากรที่ยาย

มาใหมจะไดรับการถายทอดจากคณะครูในโรงเรียนถึงรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตรสถานศึกษา

ที่ตองรับผิดชอบ ดังนั้น สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B รวมถึงสภาพการนํา

หลักสูตรไปใชที่เกิดขึ้น จึงกลาวไดวา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B สามารถเปนตัวปอน

ของระบบการประเมินฯ ครั้งนี้ได และพรอมที่จะนําตัวปอนดังกลาว เขาสูกระบวนการของระบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาตอไป 

 
     2.2 การนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
  ภายหลังการตรวจสอบตัวปอนของระบบการประเมินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเอง และพบวาเปนตัวปอนที่สามารถนําเขาสูข้ันตอนตอไปตามแบบจําลองระบบการ

ประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งไดแกการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ผลของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินตามแนวทางที่กําหนดไวในแบบจาํลอง 6 

ตอน ไดมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนบางสวนตามบริบทที่เกิดขึ้นภายในสนามการวิจัย โดยบูรณาการ

ข้ันตอนที่ 4, 5 และ 6 ไวในขั้นตอนเดียวกัน แนวทางที่ปรับใหมนี้จึงประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ข้ันที ่2 การ

วิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา ข้ันที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ และ ข้ันที่ 4 

การกําหนด ตวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน รายละเอียดของผลการดําเนินงานในแตละ

ข้ันตอนมีดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 ภายใตการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง โดยกิจกรรมชวงแรกเปนการสราง
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มโนทัศนเพื่อใหผูบริหารและคณะครูเห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พบวา

ภายหลังการดําเนินกิจกรรมซึ่งผูวิจัยใชการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ เพื่อรับรู

ถึงแนวคิดพื้นฐานของผูบริหารและคณะครูเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ไดสะทอนใหเห็น “ตนทุน” สําคัญของผูบริหารและคณะครูที่มีตอการประเมินหลักสูตรวา เปนเรื่อง

สําคัญและทางโรงเรียนไดพยายามดําเนินการตลอดมา เพียงแตยังขาดหลักในการปฏิบัติที่ชัดเจน 

เปนการประเมินไปตามความคิดเห็น ตามความรูสึกของแตละคนที่เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรค

ตางๆ ก็ดําเนินการแกไขปญหาไปตามสภาพ ดังที่ครูทานหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ

การนําหลักสูตรไปใชไววา “ปญหาของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กับการนําไปใชที่ไม

สอดคลองกัน” (สนทนากลุม B : 5 มิถุนายน 2549) ดังนั้น ทรรศนะของผูบริหารและคณะครทูีม่ตีอ 

ความสําคัญของการประเมินกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงเห็นวามีความจําเปนและควร

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังการรับรูของครูทานหนึ่งที่มีแนวคิดตอการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาไววา “...การปรับหนวยการเรียนรู การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน จะตองปรับที่ตัว

หลักสูตรไปพรอมๆ กัน ตัวหลักสูตรจริงๆ ไมใชส่ิงที่อยูคงที่หรือหยุดนิ่ง แตตองถูกปรับเปลี่ยนอยู

ตลอดเวลา เพื่อความเหมาะสม และเพื่อจะไดเกิดประโยชนสูงสุด” (สนทนากลุม B : 5 มิถุนายน 

2549) ความรูสึกดังกลาว ยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของครูในฐานะผูจัดทําหลกัสูตรทีอ่ยู

ในฐานะของผูประเมินที่ควรดําเนินควบคูกันไป อยางไรก็ตาม คณะครูบางสวนยังคงมีความรูสึก

เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรที่คงไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ดังที่ครูทานหนึ่งไดกลาวไว

ในแบบสัมภาษณวา “เกี่ยวกับการปรับสาระการเรียนรูที่บางครั้งคิดวามันจะปรับไมได และไมกลา

ที่จะปรับเพิ่มสาระที่จําเปนตอการเรียนของนักเรียนซึ่งเรายังไมไดกําหนดไวในหลักสูตร” (แบบ

สัมภาษณ : 5 มิถุนายน 2549) แตนัยยะของความรูสึกดังกลาวมิไดหมายความวา “ไมรูวาจะ

ปรับปรุงอยางไร” แตเปนความรูสึกของการ “ไมกลาที่จะปรับปรุง” ทั้งนี้เพราะเห็นวารายละเอียดที่

กําหนดไวแลวในหลักสูตรเปนสิ่งที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนได สอดคลองกับขอมูลจากผูบริหาร

สถานศึกษาที่กลาววา “ครูมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไวกับตนเอง แตยังไมนํามาแสดง

พรอมกันเพื่อปรับหลักสูตรอยางเปนทางการ” (สัมภาษณ B1 : 5 มิถุนายน 2549) แตภายหลังการ

พูดคุยกันถึงประเด็นของผูทําหนาที่ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงประโยชนที่ไดจาก

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแลว คณะครูที่มีความรูสึกวาเรื่องของการประเมินหลักสูตรเปน

เร่ืองที่ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ไดสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปวา “การ

ปรับหลักสูตรของสถานศึกษาไมกลาทํา เขาใจวาขั้นตอนในการปรับจะยุงยาก แตหลังจากไดรับ

การอบรมไดรับคําชี้แจงจากทานศึกษานิเทศก (ผูรวมดําเนินการวิจัย) ทําใหทราบวาสามารถปรับ

ไดและควรใหมีรองรอย” หรือจากทรรศนะของครูอีกคนที่กลาววา “หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได

แมวาเราไมใชผูทําหลักสูตรเองก็ตาม” (แบบสัมภาษณ : 12 มิถุนายน 2549) 
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ตนทุนทางพลังอํานาจครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรดวยตนเอง ระหวางผูวิจัย ผูรวม

ดําเนินการวิจัย ผูบริหารและคณะครู ไดสะทอนถึงพื้นฐานทางกระบวนทัศนที่มีตอการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่ชัดเจน และถือเปนพลัง

อํานาจที่มีอยูเปนทุนเดิมอยูแลวของผูบริหารและคณะครู ที่ตองการขับเคลื่อนหลักสูตรที่ตน

พัฒนาข้ึนใหเกิดคุณภาพเหมาะสมตามสภาพของการนําหลักสูตรไปใช ขอมูลจากการสะทอนผล

สามารถแสดงใหเห็นถึงตนทุนทางพลังอํานาจของผูบริหารและคณะครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของตนเอง ดังภาพประกอบ 48 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 48 ตนทุนทางพลังอํานาจของโรงเรียน B ที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 จากภาพประกอบ 48 สะทอนใหเห็นถึงตนทุนทางพลังอํานาจของผูบริหารและคณะครู

โรงเรียน B ที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

ความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเอง เปนปจจัยเริ่มตนสําคัญที่ทํา

ใหคณะครูเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานที่ตนไดพัฒนาขึ้น และสงผลตอความตองการที่จะนํา

หลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน ซึ่งถือเปนปจจัยตอมา และในขณะที่นําหลกัสูตร

ไปสูการสอน ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้น จึงสงผลตอความ

ตองการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน และถือเปนตนทุนสําคัญของพลังอํานาจครูในการ

พลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความรู

ความสามารถ

ในการจัดทํา

หลักสูตร

สถานศึกษาได

ดวยตนเอง 

การนํา

หลักสูตรที่

พัฒนาขึ้น

ไปสูการ 

ปฏบัติจริง

ในช้ันเรียน 

ความตองการที่

จะแกปญหาที่

เกิดขึ้นจากการนํา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

ไปใช 

ตนทุนทางพลังอํานาจ 
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอมูลดังกลาวถือเปนการสะทอนผลสําคัญสําหรับผูวิจัยในการวาง

แผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป เพื่อใหการนํากิจกรรมตางๆ ไปสูการปฏิบัติรวมกันกับ

ผูบริหารและคณะครูไดสอดคลองและสัมพันธกับตนทุนทางพลังอํานาจที่มีอยูเดิม 

 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา 
 หลังจากผูบริหารและคณะครูมีความเขาใจพื้นฐานและเห็นความสําคัญของการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองแลว จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินกิจกรรมในข้ันที่ 2 ตามแนวทางที่

กําหนดไวในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสตูร

สถานศึกษาดวยตนเอง โดยชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับผูบริหารและคณะครูไดเห็นถึง

รายละเอียดของเทคนิคการประเมินดวย Balanced Scorecard ที่จะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการในการขับเคลื่อนตัวปอนคือหลักสูตรสถานศึกษา จนไดผลลัพธของระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา คือรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ที่จะนําไปสูการปฏิบัติตอไป กิจกรรมขั้นตอไปคือการวิเคราะหความ

เหมาะสมทางกลยุทธในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนไดจัดทําไว ซึ่งไดแกวิสัยทัศน ภารกิจ และ

เปาหมายที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจในกลยุทธที่กําหนดขึ้น 

ผูบริหารและคณะครูทุกคนไดรวมกันทบทวนกลยุทธของสถานศึกษา ตามแบบตรวจสอบรายการ

ในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งพบวา สมาชิกสวนใหญใหผลการประเมินตนเองที่

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อนํามาวิเคราะหในภาพรวมแลวผูบริหารและคณะครู

เห็นวา จุดเนนของสถานศึกษาสามารถนําไปใชเปนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ วิสัยทัศนของโรงเรียนไดมาจากการวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษาอยาง

รอบดาน ผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งไดแกผูบริหาร คณะครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน

และผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน โดยที่

วิสัยทัศนที่กําหนดไว สมาชิกเห็นวาสามารถแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการจะใหเกิดขึ้นไดในอนาคต

ที่ไมไกลเกินไป และเห็นวาบุคคลภายนอกเมื่อไดอานวิสัยทัศนของสถานศึกษาแลว ทําใหเกิด

ความรูสึกศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประเด็นในวิสัยทัศนไดนําเสนอ

คุณคาที่สะทอนถึงความแตกตางหรือรูปแบบใหมที่ดีกวาในสายตาของผูที่เกี่ยวของและสามารถ

ชี้นําใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนภารกิจที่ไดกําหนดไว สมาชิกเห็นวามี

ความครอบคลุมตามวิสัยทัศนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง ดานเปาหมายพบวามีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจ มุงเนนหรือใหความสําคัญไปที่ตัวผูเรียนเปนหลัก รวมทั้ง

สะทอนใหเห็นถึงการกําหนดเกณฑที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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 ระหวางการตรวจสอบวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย พบวาคณะครูบางทานมีมุมมองที่

แตกตางกันอยูบางในบางประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นที่วา “ทานคิดวาเมื่อบุคคลภายนอกได

อานวิสัยทัศนของสถานศึกษาแลว จะเกิดความรูสึกศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน” โดยคณะครูทานหนึ่งกลาววา “ไมแนใจวาชุมชนจะมองอยางไร เพราะตัวเราเราก็วา

นาจะทําใหชาวบานเชื่อมั่นศรัทธาได แตจริงๆ แลวชุมชนรูสึกอยางไรก็ยังไมเคยสอบถามโดยตรง” 

(สนทนากลุม B : 19 มิถุนายน 2549) ภายหลังการอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง กอรปกับ

ขอมูลที่ผูวิจัยไดรับจากตัวแทนชุมชนและรวมสะทอนกับคณะครู ทําใหหลายฝายมองเห็นวา

ประเด็นดังกลาวนาจะเกิดขึ้นไดกับผูเกี่ยวของ และหลังจากที่สมาชิกทุกคนมีความคิดเห็นที่

สอดคลองกันแลว และแสดงถึงความมั่นใจในกลยุทธของสถานศึกษาที่ไดนํามาใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาหลักสูตร จากนั้น ผูบริหารและคณะครูทุกคนไดรวมกันดําเนินกิจกรรมในสวนที่ 2 คือ 

การกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูการวางแผนการประเมิน ภายใต

วิสัยทัศนของโรงเรียน B ที่วา “ปฏิรูปการเรียนรู กาวสูเทคโนโลยี มีคุณธรรมเลิศ ชูเชิดภูมิปญญา

ทองถิ่น ปลอดสิ้นสิ่งเสพติด” ทั้งนี้ มีประเด็นตางๆ ที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศนของโรงเรียน B ทัง้หมด 

5 ประเด็น คือ 1) การปฏิรูปการเรียนรู 2) การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การพัฒนา

คุณธรรมผูเรียน 4) การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน และ 5) การขจัดและสรางภูมิ

ตานทานสิ่งสพติดใหแกผูเรียน จากนั้นผูบริหารและคณะครูรวมกันวิเคราะหถึงประเด็นที่มี

ความสําคัญหรือมีความจําเปนเรงดวนที่สุดในการพัฒนา จากการอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง 

ไดขอสรุปอยูที่ประเด็นแรก “การปฏิรูปการเรียนรู” ดวยเหตุผลสําคัญสองประการคือ ประการแรก 

เปนประเด็นที่โรงเรียนใหความสําคัญและสนับสนุนตลอดมา คณะครูก็มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

นับต้ังแตมีการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นการนําประเด็นที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศน

ดังกลาวมาใชเปนกรอบในการวางแผนการประเมิน จะทําใหเห็นทิศทางการปฏิรูปการเรียนรูของ

โรงเรียนที่ชัดเจนมากขึ้น และเปนการสะทอนใหเห็นภาพของการดําเนินงานที่ผานมาไดอยางเปน

รูปธรรม เพราะที่ผานมาในทรรศนะของผูบริหารเห็นวา “ก็มีแตทําๆ กัน แตยังไมไดศึกษากันอยาง

จริงๆ จังๆ วาทําอะไรไปไดมากนอยแคไหน ไอผลที่เกิดก็พอจะมองเห็น แตก็ยังไมมีอะไรมายืนยัน

ใหเปนหลักฐานชัดเจนได ตรงนี้ก็นาจะเปนโอกาสดี” (สัมภาษณ B 1 : 19 มิถุนายน 2549) 

ประการที่สอง คณะครูและผูบริหารเห็นรวมกันวา การปฏิรูปการเรียนรู ถือเปนหัวใจของการจัด

การศึกษา ถาสามารถตอบโจทยในประเด็นนี้ได ประเด็นอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในวิสัยทัศนก็คงไมยาก

นักที่จะนําไปสูการวางแผนการประเมินเพื่อหาคําตอบในรอบการประเมินตอไป 
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ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 
 เปาหมายปลายทางสําคัญของขั้นตอนนี้คือ ผูบริหาร คณะครู รวมทั้งผูวิจัยตองรวมมือ

รวมใจในการนําประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน ซึ่งทางผูบริหารและคณะครูไดลงมติเลือก

ประเด็นของการปฏิรูปการเรียนรูเปนประเด็นนํารองสําหรับการประเมินในรอบแรก การดําเนินงาน

ข้ันตอไปคือการวิเคราะหประเด็นจากวิสัยทัศนเพื่อกําหนดเปนแผนที่กลยุทธ ซึ่งเปนไปตามแนวคดิ

ของเทคนิคการประเมินดวย Balanced Scorecard ทั้งนี้ ผูวิจัยไดรวมนําผูบริหารและคณะครู

ดําเนินกิจกรรมตามเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ในกิจกรรมที่ตอเนื่องจากขั้นที่แลว บรรยากาศของการดําเนินกิจกรรม

ในชวงนี้ นอกจากการดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแลว 

ผูวิจัยไดนําเสนอ โครงรางการประเมินตนเอง(Self-Evaluation Profile) สําหรับการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งประกอบไปดวยโครงรางแสดงขั้นตอนการประเมินตนเอง

สําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และโครงรางแสดงขอบขายงานการใช

หลักสูตรสถานศึกษาภายใตมุมมองของ Balanced Scorecard เพื่อนําเสนอใหคณะครูทุกคนได

เห็นภาพรวมทั้งหมดของการวางแผนการประเมินดวยเทคนิค Balanced Scorecard และยัง

เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของขอบขายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวิเคราะหภายใต

มุมมองทั้ง 4 ตามแนวคิดของเทคนิคการประเมินแบบ Balanced Scorecard คือ 1)มุมมองดาน

การเงิน 2) มุมมองดานกระบวนการภายใน 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 4) มุมมองดาน

ลูกคา ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของกระบวนการวางแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ผลการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ สามารถนําเสนอใหเห็นผลงานที่เกิดขึ้นตามลําดับดังนี้ 

 1) การกําหนดมุมมองเพื่อนําไปใชพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน พบวาโรงเรียนมีการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองที่ใชในการพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน ซึ่งไดแก การประเมินผลการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชภายใตประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู และไดปรับเปลี่ยนลําดับของมุมมอง และชื่อของ

มุมมองใหเหมาะสมกับบริบทของสิ่งที่กําลังมุงประเมินมากขึ้น เปน 1) มุมมองดานนักเรียน 2) 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 4) มุมมองดานทรัพยากร 

เมื่อพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองดังกลาวของโรงเรียน ซึ่งไดปรับเปลี่ยนมุมมองดานลูกคา

โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรก และเปลี่ยนชื่อจากลูกคาเปนนักเรียน เพราะถือวา “ผลลัพธที่

เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการเรียนรู” สุดทายแลวตองพิจารณาจากตัวนักเรียนเปนสําคัญ สวนมุมมอง

ที่ 2 และ 3 ยังคงลําดับความสําคัญและชื่อไวคงเดิม สวนมุมมองที่ 4 ไดปรับเปลี่ยนความสําคัญ

จากลําดับแรกมาไวในลําดับสุดทาย และปรับเปลี่ยนชื่อมุมมองจาก การเงิน เปน ทรัพยากร โดย

ผูบริหารและคณะครูใหเหตุผลวา ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร นอกจากงบประมาณที่เปนตัว

เงินแลว ยังตองอาศัยสิ่งอื่นที่ไมใชเงิน เชน ความรวมมือจากชุมชน การไดรับความดูแลเอาใจใส
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จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และเหตุผลสําคัญที่สุดที่คณะครูไดแสดงทรรศนะไวก็คือ “เงินไมใช

เปาหมายปลายทางสุดทายของการปฏิรูปการเรียนรู” (บันทึกสนาม : 19 มิถุนายน 2549)  

 2) การวิเคราะหคําสําคัญภายใตมุมมองที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยวางแผนใหทุกคนมีสวนรวม

ในการวิเคราะหและตัดสินใจรวมกันถึงคําสําคัญตางๆ ในแตละมุมมอง ที่สะทอนถึงการปฏิรูปการ

เรียนรู พบวามีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยผูวิจัยพยายามใหทุกคนใชประสบการณและการ

ปฏิบัติงานที่ผานมาเปนแนวทางใหสมาชิกทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็น โดยเริ่มตนจากการ

วิเคราะหคําสําคัญในมุมมองดานนักเรียน แลวเรียงลําดับตอไปจนครบทั้ง 4 มุมมอง โดยทุกคนมี

สวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นไปพรอมๆ กัน ผลจากการวิเคราะหรวมกันในแตละมุมมอง 

สามารถสรุปถึงคําสําคัญที่เปนตัวสะทอนใหเห็นถึงการปฏิรูปการเรียนรูภายใตมุมมองทั้ง 4 ที่ได

กําหนดไวดังนี้ 

 มุมมองดานนักเรียน:  ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) โครงงานและแฟมสะสม

 งานของนักเรียน 3) นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 4) การใฝรูใฝเรียนของนักเรียน 

 มุมมองดานกระบวนการภายใน:  ไดแก 1) การบริหารงานบุคคล 2) คุณภาพการสอนของครู 3) การ

 พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู 4) การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 5) การใหบริการดาน

 อาคารสถานที่ 

 มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา:  ไดแก 1) การพัฒนาบุคลากร 2) ขวัญและกําลังใจของ

 บุคลากร 

 มุมมองดานทรัพยากร:  ไดแก 1) การระดมทรัพยากร 2) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

 3) การใชงบประมาณอยางคุมคา 

 

 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธของคําสําคัญในแตละมุมมอง ผลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง

ความสัมพันธของคําสําคัญดังกลาว ทําใหไดตัวแผนที่กลยุทธ โดยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยรวมกับ

ผูบริหารและคณะครูวิเคราะหถึงคําสําคัญตางๆ ในแตละมุมมอง วาแตละคํามีผลกระทบตอคําอ่ืน

อยางไร ทั้งผลกระทบตอคําสําคัญที่อยูในมุมมองเดียวกัน และคําสําคัญที่อยูกันคนละมุมมอง 

จากการอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง สามารถกําหนดเปนแผนที่กลยุทธไดดังภาพประกอบ 49 
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ภาพประกอบ 49 แผนที่กลยุทธสําหรับการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชของโรงเรียน B 

 

 ระหวางกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธของคําสําคัญตางๆ ภายใตมุมมองทั้ง 4 ที่

โรงเรียนใชเปนกรอบในการวางแผนการประเมินตามแนวคิดของ Balanced Scorecard การ

อภิปรายรวมกันของคณะครูทําใหแตละคนมองเห็นความสําคัญของคําตางๆ ที่อยูในแตละมุมมอง 

ลวนแตมีผลกระทบตอการไปถึงเปาหมายคือ “การปฏิรูปการเรียนรู” วาถาคําใดคําหนึ่งไมสามารถ

ดําเนินงานใหบังเกิดผลไดแลว ยอมสงความไมสมดุลที่จะเกิดตามมาในมุมมองตางๆ และสุดทาย

ยอมมีผลตอการไปถึงเปาหมายปลายทาง เชนเดียวกัน ถาทุกคําสําคัญในทุกมุมมองไดรับความ

สนใจและมีการดําเนินงานไปดวยกันแลว แผนที่กลยุทธฉบับนี้ก็เหมือนกับ “ลายแทง” ที่จะนําไปสู 

การปฏิรูปการเรียนรู 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงงาน/แฟมสะสม นักเรียนที่สรางชื่อเสียง การใฝรูใฝเรียน 

คุณภาพการสอน 

การบริหารงานบุคคล สื่อและแหลงเรียนรู สารสนเทศ บริการอาคารสถานที่ 

การพัฒนาบุคลากร ขวัญและกําลังใจ 

การระดมทรัพยากร การมีสวนรวม การใชงบประมาณอยางคุมคา 
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“ขุมทรัพย” นั่นเอง จากการสังเกตถึงคําสําคัญตางๆ ตามที่ปรากฏในแผนที่กลยุทธของโรงเรียน B 

พบวา การกระจายตัวของเสนที่แสดงความสัมพันธของคําสําคัญตางๆ คอนขางใกลเคียงกัน จึง

สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของแตละคําภายใตมุมมองตางๆ ที่มีผลกระทบตอกันในระดับที่

ใกลเคียงกัน ผลการวิเคราะหแผนที่กลยุทธของผูบริหารและคณะครูที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหจากบรรยากาศของการนําเสนอคําสําคัญตางๆ สวนใหญแลวเปนการนําเสนอในสิ่งที่

ตนเองไดมีการปฏิบัติอยูแลวเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู การกําหนดคําสําคัญและการเชื่อมโยง

ความสัมพันธจนเกิดเปนแผนที่กลยุทธดังกลาวจึงเกิดขึ้นจากประสบการณในการดาํเนนิงานทีผ่าน

มา ดังนั้นทุกคําสําคัญจึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะของเสนที่มีการ “เชื่อมโยง” และ “กระจุกตัว” ใน

ระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนคําวา “คุณภาพการสอน” ที่คอนขางมีความเดนชัดทั้งในแง

ของผลกระทบที่มีตอคําสําคัญคําอื่น รวมทั้งเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคําสําคัญอ่ืนดวยเชนกัน 

และดวยลักษณะของแผนที่กลยุทธดังกลาว จึงนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารและคณะครู

รวมกันที่จะนําแผนที่กลยุทธดังกลาวไปใชสําหรับกําหนดแผนการประเมินตอไป โดยไมมีการ

จัดทําแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน ทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคนเห็นพองกันวา “ทุกคําสําคัญในแผนที่

กลยุทธเปนสิ่งที่โรงเรียนไดพยายามปฏิบัติอยูแลว จึงไมใชเร่ืองที่ยากเกินไปสําหรับการจะตอบ

โจทยใหเห็นถึงผลการดําเนินงานในทุกสวนของแผนที่กลยุทธ” (บันทึกสนาม : 26 มิถุนายน 2549)  

 
ขั้นที่ 4 การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน 
 ข้ันตอนนี้ ผูบริหารและคณะครู รวมทั้งผูวิจัยรวมกันวิเคราะหแผนที่กลยุทธ เพื่อแสดงให

เห็นถึงรายละเอียดของแผนการประเมิน ตามแนวคิดของเทคนิคการประเมินแบบ Balanced 

Scorecard ที่นําคําสําคัญของทุกมุมมองที่ปรากฏในแผนที่กลยุทธมากําหนดรายละเอียดตาม

องคประกอบในตารางบัตรคะแนน ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 5 สวน คือ วัตถุประสงค 

ตัวชี้วัด ขอมูลฐาน เปาหมาย และแผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา การกําหนดรายละเอียดในแตละ

องคประกอบของบัตรคะแนนในรอบนี้ แมวาเปนการกําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษา

หรือระดับผูบริหาร แตการที่ในทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีสวนรวมทั้งจาก

ผูบริหารและคณะครูทุกคน การกําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษานี้ จึงเปนการสะทอน

ใหเห็นถึงการกําหนดแนวนโยบายที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมอยางทั่วถึง ทั้งยังเปน

ประโยชนตอผูบริหาร ในการสื่อสารแผนการประเมินจากระดับสถานศึกษาสูระดับผูปฏิบัติตอไป

ไดงายขึ้น เพราะทุกรายละเอียดที่กําหนดในระดับสถานศึกษาซ่ึงเกิดจากการใหขอมูลของทุกคน  

ความรูสึกในขณะที่ไดวางแผนในระดับสถานศึกษาอยูนั้น ทําใหคณะครูแตละคนเกิดภาพในใจที่

จะวางแผนการทํางานในความรับผิดชอบของตนเองใหสอดรับกับแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว

ในระดับสถานศึกษาไปพรอมกัน การถายทอดแผนการประเมินจากระดับสถานศึกษาไปสู
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โครงสรางของการดําเนินงานในระดับตางๆ จึงเปนไปไดโดยไมยากนัก และยังประหยัดเวลาในการ

วางแผน  การดําเนินงานเพื่อกําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษา ผูวิจัยไดวางแผนโดย

แบงกลุมคณะครูออกเปน 4 กลุม มีผูบริหารอยูในฐานะที่ปรึกษาของทุกกลุม แตละกลุมรวม

กําหนดแผนการประเมินกลุมละ 1 มุมมอง ตามองคประกอบสําคัญ 5 สวนของบัตรคะแนน 

หลังจากแตละกลุมกําหนดแผนการประเมินในแตละมุมมองที่รับผิดชอบเสร็จแลว ไดมีการ

นําเสนอผลงานตอที่ประชุมทีละกลุมเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็นและ

ตัดสินใจรวมกันในดานความถูกตอง ความเปนไปไดในการปฏิบัติ และความสอดคลองครอบคลุม

ตามแผนที่กลยุทธ แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B

ปรากฏดังตาราง 27 ถึง 30 

 

ตาราง 27 แผนการประเมินฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B มุมมองดานนกัเรียน 
 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1.จํานวน

นักเรียนที่มีผล

การเรียนผาน

เกณฑของ

โรงเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่

ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 3 

ขึ้นไปในแตละกลุมสาระการ

เรียนรู 

69.12% 75% 1. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางนอย

คนละ 1 กลุมสาระ 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. จัดกิจกรรมรักการอาน 

4. จัดกิจกรรมประกวดแขงขันทาง

วิชาการ 

 2. คุณภาพของ

โครงงานหรือ

แฟมสะสมงาน

นักเรียน 

1. รอยละของนักเรียนที่

จัดทําโครงงานหรือแฟม

สะสมผลงานผานเกณฑการ

ประเมินในระดับดี 

2. จํานวนนักเรียนที่จัดทํา

โครงงานหรือแฟมสะสม

ผลงาน 

0% 

 

 

 
 

0% 

50% 

 

 

 
 

1 คน /1 

ชิ้น/ภาค 

1. การจัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน 

2. การสงเสริมการพัฒนาแฟม

สะสมงานของนักเรียน 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

3. นักเรียนที่

สรางชื่อเสียง

ใหกับโรงเรียน 

รอยละของนักเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จ  

1. ในระดับสถานศึกษา 

2. สูงกวาระดับสถานศึกษา 

  

 
50% 

13.29% 

 

 
70% 

20% 

1. จัดกิจกรรมประกวดแขงขันทาง

วิชาการในโอกาสตาง ๆ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภาค

เรียนละ  1  ครั้ง 

3. สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรม

การแขงขันในระดับตาง ๆ  

4. นักเรียนมี

ความใฝรูใฝ

เรียน 

1. รอยละของนักเรียนที่มี

บันทึกการอานไดตามเกณฑ

ของโรงเรียน 

2. รอยละของจํานวน

นักเรียนที่เขาใชหองสมุด 

70% 

 

 
26% : วัน 

90% 

 

 
40% 

1. จัดกิจกรรมวางทุกงานอานทุก

คนวันละ 15  นาที 

2. การศึกษาคนควาจาก

หองสมุด/แหลงเรียนรู 
 

 
 

ตาราง 28 แผนการประเมินฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B มุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1. บุคลากร

ไดรับการมอบ 

หมายงานตรง

ตามความรู  

ความถนัดและ

ประสบการณ 

ความเหมาะสมของการจัด

บุคลากรเขาทําการสอนตรง

กับความรูความสามารถและ

ความถนัด  

75% 85% 1. แตงตั้งบุคลากรตามความรู  

ความถนัดและประสบการณ 

2. การสงเสริมบุคลากรเขารับการ

พัฒนาในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

สอน  

2. ครูจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

1. รอยละของครูที่จัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรูที่

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2. รอยละของครูที่มีผลงาน

การวิจัย จํานวน 1 เร่ือง/ป

การศึกษา 

3. รอยละของครูที่จัดกิจกรรม

การสอนซอมเสริม 

65% 

 

 

80% 

 

 

 

60% 

80% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

1. โครงการพัฒนากระบวนการ

เรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  โครงการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงาน 

3. โครงการวิจัยทางการศึกษา 

4.  โครงการสอนซอมเสริม 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

3. การจัดหาสื่อ

และแหลง

เรียนรูสนับ 

สนุนการเรียน

การสอน 

1. รอยละของครูที่สามารถ

ผลิตและจัดหาสื่อประกอบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. จํานวนวิทยากรจากชุมชนที่

เขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนการสอน 

3.  จํานวนแหลงเรียนรู 

3.1 ส่ือการเรียนรูในหองสมุด 

   

   3.2 อินเตอรเน็ต 

   3.3 ภูมิปญญาทองถิ่น 

   3.4 อุทยานการศึกษา 

60% 

 

 
3คน/ป 

 

 
 
 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 5% 

1 จุด 

48 ชิ้น 

1 ที่ 

100% 

 

 
มากกวา 3

คน/ป 
 
 

 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 6% 

10 จุด 
มากกวาเดิม 

มากกวาเดิม 

1. โครงการผลิตและจัดหาสื่อการ

เรียนรู 

2.  โครงการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยและมรดกทองถิ่น 

3. โครงการอุทยานการศึกษา 

4. โครงการจัดมุมหนังสือและ

หองสมุดโรงเรียน 

4. การพัฒนา

ระบบสาร 

สนเทศดวย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

1. ระบบสารสนเทศของ

โปรแกรม SMISและโปรแกรม  

Student  มีความถูกตอง

สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ไม

สมบูรณ 

สมบูรณ

ครบถวน

และเปน

ปจจุบัน 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในโรงเรียน 

 

ตาราง 29 แผนการประเมนิฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรยีน B มุมมองดานการเรียนรูและพฒันา 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1. การพัฒนา

บุคลากร 

1.จํานวนเวลาที่บุคลากรไดรับ

การอบรม  
 

2. จํานวนครั้งที่บุคลากรได

ศึกษาดูงาน 

30 

ชั่วโมง 
 

1ครั้ง/ป/

คน 

สูงกวา 30 

ช่ัวโมง/ป/คน 

 

2 ครั้ง/ป/

คน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

2. การสงเสริม

ขวัญและ

กําลังใจในดาน

วิชาการ 

1. รอยละของงบประมาณที่

สนับสนุนในการอบรม 

2. จํานวนสื่อ ICT ที่สนับสนุนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

50% 

 
- 

70% 

 
อยางนอย

สาระฯ ละ 2 

รายการ 

1. โครงการสวัสดิการคาเบี้ยเลี้ยง 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

และวัสดุการศึกษา 

3. โครงการผลิต/จัดหาสื่อการเรียนรู 
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ตาราง 30 แผนการประเมนิฯ ในระดับสถานศึกษาของโรงเรยีน B มุมมองดานทรัพยากร 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1. ชุมชนมีสวน

รวมในการจัด

กิจกรรม 

รอยละผูปกครองนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

57% 65% 1. การสงเสริมและประชาสัมพันธ

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ 

2. การระดม

ทรัพยากรเพื่อ

การสนับสนุน

การศึกษา 

การไดรับการสนับสนุนใน

ดานตางๆ จากชุมชน/

ผูปกครอง 

1. เงินบริจาค (บาท) 

2. วัสดุ-อุปกรณ 

3. ครุภัณฑ 

4. กําลังคน 

 

 

 
15,886  

 715 ชิ้น 

1 ชิ้น 

96 คน 

 

 

 
 30,000 

800 ชิ้น 

2 ชิ้น 

150 คน 

1. โครงการชุมชนสัมพันธ 

2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

3. ความคุมคา

ของการใช

ทรัพยากร 

1. รอยละของแผนงาน/

กิจกรรม/โครงการที่สามารถ

ดําเนินการไดผลคุมคาตาม

วัตถุประสงค/งบประมาณ 

80 % 
 

 

 

90 % 1. การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม

อยางตอเนื่อง 

  

 

 

 จากแผนการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ภายใตมุมมองทั้ง 4 ของโรงเรียน 

B ประกอบไปดวยวัตถุประสงคตามกลยุทธจํานวน 13 ขอ และมีตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคทั้งสิ้น 28 ตัวชี้วัด การดําเนินงานรวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และผูวิจัย ในการ

กําหนดแผนการประเมินในระดับสถานศึกษานี้ ทางสมาชิกทุกคนเห็นวาควรมีการแบงงานทํากัน

เปนกลุม โดยแบงคณะครูออกเปน 4 กลุม แตละกลุมรับผิดชอบกําหนดแผนการประเมินกลุมละ 1 

มุมมอง ตามแนวทางที่ไดกําหนดรวมกันในแผนที่กลยุทธ แลวจึงนําเสนอตอที่ประชุมรวมกัน 

บรรยากาศในชวงของการพัฒนาแผนการประเมินในระดับสถานศึกษานี้ พบวา คณะครูสามารถ

พัฒนางานไดตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว โดยคณะครูทุกคนรวมทั้งผูบริหาร ไดนําแผนการ

ประเมินที่ไดกําหนดไว มาพิจารณารวมกันกอนที่จะถึงเวลานัดหมายกับผูวิจัย และไดมีการ

ปรับปรุงรวมกันทั้งในแงของความเหมาะสม สอดคลอง รวมถึงความซ้ําซอนตางๆ เมื่อถึงเวลานัด

หมาย ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมในขั้นตอไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้น เพราะแผนการประเมิน

ดังกลาวไดผานการพิจารณารวมกันแลวจากคณะครู ผูวิจัยเพียงแตรับฟงและรวมเสนอแนะในบาง

ประเด็นเทานั้น  
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 จากขอมูลการสะทอนผลในชวงนี้ พบวา ผูบริหารและคณะครูมีความเขาใจในการวาง

แผนการประเมินที่ดี สังเกตไดจากแผนการประเมินที่คอนขางมีความสอดคลองสัมพันธกันในทุก

องคประกอบ คณะครูสวนใหญบอกวาเปนเรื่องที่ไมยากมากนัก เพราะรายละเอียดตางๆ ที่กําหนด

ในแผนการประเมินลวนเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามปกติของโรงเรียนอยูแลว ดังที่ครู

ทานหนึ่งไดกลาวไววา “ความรูและทักษะที่ไดจากการอบรมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได เพราะ

แตละหัวขอลวนแตนํามาจากสภาพของโรงเรียนที่ตองการหรือที่เปนอยู” สอดคลองกับความรูสึก

ของครูอีกทานหนึ่งที่กลาววา “เพราะในตัวชี้วัด วัตถุประสงคตามกลยุทธ แผนงานโครงการ ทุก

อยางที่ทางโรงเรียนชวยกันระดมความคิดนั้น เปนสิ่งที่จะทําได หรือบางอยางก็มีอยูแลว หรือ

ปฏิบัติกันอยูแลว” (แบบสัมภาษณ : 3 กรกฎาคม 2549)  

 ภายหลังการทบทวนแผนการประเมินการนําหลักสูตรไปใชในระดับสถานศึกษารวมกันอีก

คร้ังแลว ผูวิจัยไดทบทวนถึงขั้นตอนตอไปของการจัดทําแผนการประเมินที่จะตองมีการถายทอด

แผนการประเมินในระดับสถานศึกษาไปสูระดับสาระการเรียนรูหรือระดับสายชั้น จนถึงในระดับผู

ปฏิบัติตอไป พบวาผูบริหารและคณะครูรับรูและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองอยางรวดเร็ว 

และไดลงมือวางแผนการทํางานในขั้นตอนตอไปทันที ผูบริหารและคณะครูเห็นวา การถายทอด

แผนการประเมินในระดับสถานศึกษา ไดถูกสื่อสารไปสูคณะครูโดยอัตโนมัติอยูแลว เพราะการ

ดําเนินงานที่ผานมาทุกคนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน การกําหนดแผนการประเมินในระดับตอไป

จึงเปนเพียงการพิจารณารวมกันวา จะดําเนินการกําหนดแผนการประเมินภายใตโครงสรางใด ซึ่ง

ที่ประชุมตกลงรวมกันวา ควรมีการถายทอดไปที่ระดับกลุมสาระการเรียนรูมากกวาระดับสายชั้น 

เพราะโรงเรียนเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก การถายทอดคําสั่งหรือแผนการดําเนินงานตางๆ ที่ผาน

มาของโรงเรียนจึงเปนไปตามโครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูมากกวาระดับสายชั้น จากนั้น

คณะครูไดแบงกลุมการทํางานตามสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบเปนหลัก ยกเวนในสวนของ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ทุกคนตองกําหนดแผนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามภาระหนาที่

ที่ตนรับผิดชอบ แลวจึงนําขอมูลจากทุกคนมารวบรวมกันอีกครั้งหนึ่ง  

 รายละเอียดของแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับกลุมสาระการเรียนรู ซึ่ง

ประกอบไปดวยแผนการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดัง

ตัวอยางของแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งปรากฏใน

ตาราง 31 ถึง 34 
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ตาราง 31 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

      นักเรียนของโรงเรียน B 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1.1  จํานวนนักเรียน

ที่มีผลการเรียน

ภาษาไทยผาน

เกณฑของโรงเรียน 

รอยละของ

นักเรียนที่ไดระดับ

ผลการเรียน

ภาษาไทยตั้งแต 3 

ขึ้นไป 

65% 75% 1. ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

ภาษาไทยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

อยางนอย  1  คน  อยางตอเนื่อง(SC1) 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง (SC2) 

3. จัดกิจกรรมรักการอาน (SC1) 

         -  ตอบปญหาสารานุกรม 

         -  ภาษาไทยวันละคํา 

         -  เสียงตามสาย 

         -  กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 

         -  นิทานหรรษา 

1.2  ครูและนักเรียน

มีโครงงานหรือแฟม

สะสมผลงานในวิชา

ภาษาไทยที่มี

คุณภาพ 

1. รอยละของ

นักเรียนที่จัดทํา

โครงงานหรือแฟม

สะสมผลงานวิชา

ภาษาไทยผาน

เกณฑการประเมิน

ระดับดี 

2. จํานวนนักเรียน

ที่จัดทําโครงงาน

หรือแฟมสะสม

ผลงานวิชา

ภาษาไทย 

0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

50% 

 

 

 

 

 

 

1คน/1ชิ้น/

ภาคเรียน 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานในสาระภาษาไทย  อยาง

นอย  1  โครงงาน (SC4) 

2. นักเรียนจัดทําโครงงานหรือแฟม

สะสมผลงานในสาระภาษาไทย  อยาง

นอยคนละ 1 ชิ้นงาน (SC4) 
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ตาราง 31 (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

1.3  นักเรียนที่สราง

ชื่อเสียงใหกับ

โรงเรียน 

รอยละของนักเรียน

ที่ประสบความ 

สําเร็จในวิชา

ภาษาไทย  

1. ในสถานศึกษา 

ระดับดีขึ้นไป 

- ผลการเรียน

ระดับ 4 

- ผลการประกวด

แขงขัน 

2. สูงกวาระดับ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

28..57% 

 

16% 

 

2 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

20% 

 

มากกวา  

2 กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมประกวดแขงขันทาง

วิชาการในกลุมสาระภาษาไทย(SC5)

 -  คัดลายมือ 

 - เลาเรื่องจากภาพ 

 - เรียงความ 

 - เขียนบรรยายภาพ 

               -  การอานทํานองเสนาะ 

2. จัดกิจกรรมชุมนุมภาษาไทย 

ปละ  1  ภาคเรียน (SC6) 

3. สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมการ

แขงขันภาษาไทยในระดับตางๆ (SC5) 

      -  ระดับโรงเรียนในวันสุนทรภู 

      -   ความเปนเลิศทางวิชาการใน

ระดับศูนยเครือขาย  

1.4  นักเรียนมีความ

ใฝรูใฝเรียน 

1. รอยละของ

นักเรียนที่มีบันทึก

การอานไดตาม

เกณฑของโรงเรียน 

2. รอยละของ

จํานวนนักเรียนที่

เขาใชหองสมุด 

70% 

 

 

 

26% : วัน 

 

 

90% 

 

 

 

40% : วัน 

1. จัดกิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน

วันละ 15  นาที (SC1) 

2. การศึกษาคนควาจากหองสมุด/

แหลงเรียนรู (SC3) 
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 ตาราง 32 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

       กระบวนการภายในของโรงเรียน B 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

2.1 บุคลากรไดรับ

มอบหมายงานตรง

ตามความรู  ความ

ถนัดและ

ประสบการณ 

ความเหมาะสมของการ

จัดบุคลากรเขาทําการ

สอนตรงกับความรู

ความสามารถและ

ความถนัด 

100 % 100 % 1. แตงตั้งบุคลากรตามความรู

ความถนัดและประสบการณ 

2. การสงเสริมบุคลากรเขารับการ

พัฒนาในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

สอน 

2.2 ครูจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

1. รอยละของครูที่จัด

กิจกรรมตามแผนการ

จัดการเรียนรูภาษาไทย

ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2. จํานวนที่ครูทํา

ผลงานการวิจัยในสาระ

ภาษาไทย จํานวน 1 

เร่ือง/ปการศึกษา 

3. จํานวนครั้งที่ครูจัด

กิจกรรมการสอนซอม

เสริมในสาระภาษาไทย 

65% 

 

 

 

1 เร่ือง 

 

 

 

20 ครั้ง 

80% 

 

 

 

2 เร่ือง/ป/

คน 

 

 

40 ครั้ง 

 

1. โครงการวิจัยทางการศึกษา(SC8) 

2. โครงการพัฒนากระบวนการ

เรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(SC1) 

3. โครงการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงาน(SC4) 

4. โครงการสอนซอมเสริม(SC9) 

 

2.3 การจัดหาสื่อ

และแหลงเรียนรู

สนับสนุนการเรียน

การสอนภาษาไทย 

1. จํานวนสื่อที่ครูผลิต

และจัดหาสื่อใช

ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู

ภาษาไทย 

2. จํานวนแหลงเรียนรู 

  2.1  อินเตอรเน็ต 

  2 .2 ภูมิปญญาทองถิ่น 

  2.3  อุทยานการศึกษา 

30 ชิ้น 

 

 

 

 

 

1 จุด 

13  ชิ้น 

1 ที่ 

50 ชิ้น 

 

 

 

 

 

10 จุด 

50 ชิ้น 

มากกวา

เดิม 

1. โครงการผลิตและจัดหาสื่อการ

เรียนรู (SC10) 

2. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย

และมรดกทองถิ่น 

3. โครงการอุทยานการศึกษา
(SC11) 

4. โครงการหองสมุดมีชีวิต (SC3) 
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ตาราง 33 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

       การเรียนรูและพัฒนาของโรงเรียน B 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา 

3..1 การพัฒนา

บุคลากร 

1.จํานวนเวลาที่

บุคลากรไดรับการ

อบรม 

2. จํานวนครั้งที่

บุคลากรศึกษาดูงาน 

30ชั่วโมง 

 

 

1 ครั้ง/ป/

คน 

สูงกวา 30

ชั่วโมง/ป 

 

 2 ครั้ง/ป/

คน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร(SC7) 

3.2  สงเสริมขวัญ

และกําลังใจในดาน

วิชาการ 

1. รอยละของ

งบประมาณที่สนับสนุน

การอบรมในกลุมสาระ

ภาษาไทย 

2. จํานวนสื่อ ICT ที่

สนับสนุนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนกลุมสาระภาษาไทย 

50% 

 

 

 

10 ชิ้น 

70% 

 

 

 

25  ชิ้น 

1. โครงการสวัสดิการคาเบี้ยเลี้ยง
(SC12) 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

และวัสดุการศึกษา(SC13) 

3. โครงการผลิตและจัดหาสื่อการ

เรียนรู(SC10) 

   

  

ตาราง 34 แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับสาระการเรียนรูภาษาไทย มุมมองดาน 

       ทรัพยากรของโรงเรียน B 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ที่ทํา 

4.1 ชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมการเรียนรูใน

สาระภาษาไทย 

รอยละผูปกครองที่เขา

รวมกิจกรรม 

-  วันแมแหงชาติ 

-  วันเด็กแหงชาติ 

57% 65% 1. การสงเสริมและประชาสัมพันธ

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ(SC14) 

4.2 ระดมทรัพยากร

เพื่อการสนับสนุน

การศึกษา 

การไดรับการสนับสนุน

ในดานตาง ๆ จาก

ชุมชน/ผูปกครอง 

   1. เงินบริจาค(บาท) 

   2. วัสดุ-อุปกรณ 

   3. ครุภัณฑ 

   4. กําลังคน 

 

 

 

15,886 

715 ชิ้น 

1 

96 คน 

 

 

 

30,000 

800 ชิ้น 

2 ชิ้น 

150 คน 

1. โครงการชุมชนสัมพันธ(SC14) 

2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา (SC15) 
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ตาราง 34 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ที่ทํา 

4.3  ความคุมคาของ

การใชทรัพยากร 

 

1. รอยละของแผนงาน/

กิจกรรม/โครงการที่

สงเสริมการจัดการ

เรียนรูที่สามารถ

ดําเนินการไดผลคุมคา

ตามวัตถุประสงค/

งบประมาณ 

2. จํานวนครั้งที่นําสื่อ

วัสดุอุปกรณที่มีอยูไป

ใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใน

สาระภาษาไทย 

80% 

 

 

 

 

 

 

8 ครั้ง/

สัปดาห 

90% 

 

 

 

 

 

 

10 ครั้ง /

สัปดาห 

1. การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  อยาง

ตอเนื่อง(SC16) 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(SC1) 

 

 

  

 เมื่อผูบริหารและคณะครูกําหนดแผนการประเมินการนําหลักสูตรไปใชในระดับสาระการ

เรียนรู รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเสร็จส้ินแลว ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อตรวจสอบ

รวมกันอีกครั้งในประเด็นของความถูกตองเหมาะสม จากนั้น ผูวิจัยไดเสนอแนะใหคณะครูได

ตรวจสอบแผนการประเมินในแตละกลุมสาระการเรียนรูตามรายการประเมินเพื่อการตรวจสอบ

แผนการประเมิน Balanced Scorecard ตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ืองการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานดวยตนเอง ผลจากการตรวจสอบตนเองของ

สมาชิกทุกคน พบวาแผนการประเมินฯ ที่ไดจัดทําขึ้นอยูในระดับดี โดยมีความคิดเห็นรวมกันใน

ประเด็นตางๆ ดังนี้คือ 1) แผนการประเมินฯ ในระดับกลุมสาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับ

แผนการประเมินในระดับสถานศึกษา 2) ตัวชี้วัดมีความสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค

ตามกลยุทธ มีความชัดเจน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 3) เปาหมายที่กําหนดไวมีความ

เปนไปไดที่จะปฏิบัติ เพราะเปนการกําหนดเปาหมายโดยพิจารณาจากขอมูลฐานที่เปนปจจุบัน 4) 

การกําหนดแผนงาน โครงการ และส่ิงที่จะทํา มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคตามกลยุทธ และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตาม ในระหวางการสรุปผลการตรวจสอบแผนการประเมินใน

ระดับสาระการเรียนรูรวมกัน ที่แมวาผลการประเมินในภาพรวมจะอยูในระดับดีก็ตาม แตคณะครู

บางทานก็ไดตั้งขอสังเกตในบางประเด็นเกี่ยวกับแผนการประเมินไววา “บางตัวชี้วัดของแผนการ
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ประเมินในบางกลุมสาระการเรียนรู ก็ไมแนใจวากําหนดเปาหมายสูงเกินไปหรือเปลา เพราะขอมูล

ฐานบางตัวก็ไมแนใจวาเปนปจจุบันหรือไม” (สนทนากลุม B : 10 กรกฎาคม 2549) ขอสังเกต

ดังกลาวจึงเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหสมาชิกไดรวมอภิปรายกันอยางกวางขวาง และไดขอสรุป

รวมกันเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายในแตละตัวชี้วัดคือ การกําหนดเปาหมายในแผนการประเมิน

ระดับกลุมสาระการเรียนรู ขอใหยึดตามเปาหมายตามแผนการประเมินในระดับสถานศึกษาเปน

หลัก ทั้งนี้ไมควรต่ํากวาเปาหมายแตกําหนดไดสูงกวาเปาหมายในระดับสถานศึกษา แมวาบาง

ตัวชี้วัดในแผนการประเมินระดับกลุมสาระการเรียนรูจะหางจากเปาหมายในระดับสถานศึกษาอยู

มากก็ตาม เพราะการกําหนดเปาหมายในระดับกลุมสาระการเรียนรูที่ต่ํากวาในระดับสถานศึกษา

นั้น สมาชิกเห็นพองตองกันวา อาจทําใหหลงลืมไปวาเปาหมายรวมที่แทจริงนั้นอยู ณ ตําแหนงใด 

นอกจากนั้นแลว สมาชิกคนหนึ่งไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ แผนงาน โครงการ และสิ่งที่จะทํา ที่

กําหนดไวในแผนการประเมินของแตละกลุมสาระการเรียนรู หลายสวนที่มีความสอดคลอง 

สัมพันธกัน และนาจะดําเนินการรวมกันได จึงนาจะมีการจัดกลุมของแผนงานตางๆ เขาดวยกัน 

และกําหนดสัญลักษณไวเปนขอสังเกตวา แผนงาน โครงการ และสิ่งที่จะทํานั้นอยูในกลุมเดียวกัน 

เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการใหการดําเนินงานที่ความคลายคลึงกันดําเนินไปพรอมกนัได ทัง้นีท้ี่

ประชุมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว และตกลงรวมกันวา ขอใหผูรับผิดชอบไดกลับไปวิเคราะห

แผนงาน โครงการ และสิ่งที่จะทําที่ไดกําหนดไวในแผนการประเมินระดับกลุมสาระการเรียนรู

เพิ่มเติม สําหรับสัญลักษณที่แสดงถึงกลุมโครงการที่มีความสัมพันธสอดคลองกัน สมาชิกได

รวมกันกําหนดสัญลักษณและความหมายไวดังนี้ 
 SC 1 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู  SC 10 โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู 

         ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   SC 11 โครงการอุทยานการศึกษา 

 SC 2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  SC 12 โครงการสวัสดิการคาเบี้ยเลี้ยง 

 SC 3 โครงการหองสมุดมีชีวิต   SC 13 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ 

 SC 4 โครงการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน            การศึกษา  

 SC 5 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง SC 14 โครงการชุมชนสัมพันธ             

         วิชาการ    SC 15 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 SC 6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      SC 16 โครงการนิเทศภายใน 

 SC 7 โครงการพัฒนาบุคลากร  SC 17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน 

 SC 8 โครงการวิจัยทางการศึกษา            โรงเรียน  

 SC 9 โครงการสอนซอมเสริม                 

  ภายหลังจากที่สมาชิกทุกคน มีความคิดเห็นตรงกันในผลการตรวจสอบแผนการประเมิน

การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรียนรูแลว ผูวิจัยไดเสนอถึงการดําเนิน

กิจกรรมขั้นตอไป คือการกําหนดแผนการประเมินในระดับผูปฏิบัติหรือแผนการประเมินของคณะ

ครูแตละคนนั่นเอง ทั้งนี้เมื่อสมาชิกทุกคนไดรวมพิจารณาถึงกระบวนการทํางานในขั้นตอนของการ
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กําหนดแผนการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งคอนขางเปนการกําหนดขอมูลภายใตการ

ปฏิบัติงานของครูแตละคนที่รับผิดชอบสอนในสาระการเรียนรูนั้นอยูแลว ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะถึง

แนวทางการจัดทําแผนการประเมินในระดับผูปฏิบัติวา ควรพิจารณาภายใตความรับผิดชอบใน

ภาระหนาที่การสอนของตน เชน อาจารยทานหนึ่งรับผิดชอบสอน 4 สาระการเรียนรู ดังนั้น

แผนการประเมินในระดับผูปฏิบัติของอาจารยทานนี้ก็จะประกอบไปดวยแผนการประเมินในระดับ

กลุมสาระการเรียนรู 4 สาระ เพียงแตควรมีการปรับรายละเอียดบางสวนใหสอดคลองกับบริบทใน

ชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบสอนอยู และในบางตัวชี้วัดที่ไมไดอยูในภาระงานสอนหลักเชน ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับจํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่แผนการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรูตางก็กําหนดไว

เชนกัน ซึ่งในทางปฏิบัติคงไมสามารถเปนไปไดที่ครูคนเดียวจะทําวิจัยไดครอบคลุมในทุกสาระการ

เรียนรูที่ตนรับผิดชอบภายในปการศึกษาเดียวกัน ในกรณีเชนนี้ ทางผูบริหารและคณะครูไดทําการ

ตกลงรวมกันวา ในการปฏิบัติงานทุกคนคงตองดําเนินการตามแผนการประเมินในทุกกลุมสาระ

การเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ แตอาจใหความสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบเปนหลัก

อยู โดยจะตองมีการตรวจสอบการรายงานผลกันอยูตลอดเวลา เพราะอาจมีตัวชี้วัดบางตัวในบาง

กลุมสาระการเรียนที่ถูกละเลยไปไดเชนกัน  

 จากรายละเอียดการดําเนินงาน ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอผานมาแลวนั้น เหน็ไดวาการกาํหนด

แผนการประเมิน การตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน ถือเปนขั้นตอนการดําเนินงานที่ไม

สามารถรอใหจบในแตละขั้นตอนแลวจึงดําเนินการในขั้นตอนตอไปได ทั้งนี้เพราะการกําหนด

แผนการประเมินที่มีอยูหลายระดับ การจะถายทอดแผนการประเมินไปสูระดับตอไป แผนการ

ประเมินในระดับกอนหนานั้นจึงตองไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงใหเหมาะสมเสียกอนที่จะ

นําไปสูการถายทอดเพื่อกําหนดแผนการประเมินในระดับอ่ืน  และเมื่อยอนกลับไปพิจารณาที่ตัว

แบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองนั้น ดวยบริบทของเหตุการณตางๆ ในสนามการวิจัย ที่เกิดขึ้นในระหวาง

ข้ันตอนที่ 4 คือการกําหนดแผนการประเมิน ทําใหผูวิจัยเห็นวา การรอจนใหเสร็จกิจกรรมจนคณะ

ครูสามารถกําหนดแผนการประเมินไดแลวเสร็จในทุกระดับ ถึงเขาสูกิจกรรมขั้นที่ 5 คือตรวจสอบ

แผนการประเมิน แลวนําผลที่ตรวจสอบมาทําการปรับปรุงแผนการประเมิน ซึ่งอยูในขั้นตอนที่ 6 

อาจทําใหคุณภาพของแผนการประเมินในระดับบนที่ถูกถายทอดสูระดับลางนั้น มีขอบกพรอง

เกิดขึ้นได ดวยขั้นตอนของการกําหนดแผนการประเมินที่ตองมีการสื่อสารและถายทอดแผนการ

ประเมินหลายระดับ ผูวิจัยจึงไดบูรณาการขั้นตอนการดําเนินงานที่ 5 และ 6 ไวในขั้นที่ 4 และผล

ของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นที่ 4 นี้ ทําใหผูบริหารและคณะครูไดรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งเปนผลผลิตของระบบการประเมินที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ และ

ศึกษาถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นตามมาตอไป 
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การปรับแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการนํากระบวนการเขาสูระบบการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 ภายใตการดําเนินงานตามแนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ผูวิจัย ผูบริหาร คณะครู และผูรวมดําเนินการวิจัย ไดรวมกันปรับแนว

ทางการดําเนินงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการทํางาน โดยมีการปรับเปล่ียน

แบบจําลองของระบบในขั้นการนํากระบวนการเขาสูระบบที่สําคัญใน ข้ันตอนที่ 3, 4, 5, และ 6 

รายละเอียดของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินฯ ที่ไดปรับเปลี่ยนจากแบบจําลองแลว

ภายใตบริบทของสนามการวิจัยซึ่งไดแกโรงเรียน B มีความคลายคลึงกับโรงเรียน A ซึ่งผูวิจัยได

นําเสนอรายละเอียดไวแลวในหนา 230 ถึง 232 ยกเวนในขั้นตอนที่ 3 โรงเรียน A มีการจัดทําแผน

ที่กลยุทธฉบับเรงดวน แตโรงเรียน B นําแผนที่กลยุทธไปสูการวางแผนการประเมินโดยไมไดจัดทํา

แผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน สวนในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งไดบูรณาการ กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 และ 6 จาก

แบบจําลอง มารวมกันไวดวยกันในขั้นตอนที่ 4 กลาวคือ แผนการประเมินที่กําหนดขึ้นในแตละ

ระดับจะถูกทําการตรวจสอบและปรับปรุงกอนที่จะถูกถายทอดสูการกําหนดแผนการประเมินใน

ระดับอ่ืนตอไป  สําหรับแผนการประเมินในระดับผูปฏิบัติจะเปนการนําแผนการประเมินในระดับ

กลุมสาระการเรียนรูที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ รวบรวมเปนแผนการประเมินหลักสูตรของตนเอง  ผล

ของการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 ทําใหไดผลผลิตของระบบ ซึ่งไดแกรูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียน B ที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ ดังปรากฏใน

ภาพประกอบ 50 
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ภาพประกอบ 50 การนาํกระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศกึษาดวยตนเองที ่

      ไดรับการปรับตามบริบทของโรงเรยีน B 

 ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

การรับรูเกี่ยวกับ 

การประเมิน 

ความสัมพันธระหวางการประเมินและ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญของการ

ประเมินตนเอง 

ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา พิจารณาสิ่งที่กําลังจะประเมิน 

การวิเคราะหวิสัยทัศน 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

เพื่อนําไปสูการวางแผนการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 
ประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

กําหนดมุมมองเพื่อนําไปใช

พิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน 
วิเคราะหคําสําคัญภายใต

มุมมองที่ไดกําหนดไว 

เช่ือมโยงความสัมพันธของคํา

สําคัญในแตละมุมมอง 
แผนที่กลยุทธ 

กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนด 

วัตถุ 

ประสงค 

กําหนด 

ตัว 

ช้ีวัด 

วิเคราะห

ขอมูล

พื้นฐาน 

กําหนด 

เปา 

หมาย 

กําหนด 

สิ่งที ่

จะทํา 

ระดับ 

สถาน 

ศึกษา 
ตรวจสอบ  

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

กําหนด 

วัตถุ 

ประสงค 

กําหนด 

ตัว 

ช้ีวัด 

วิเคราะห

ขอมูล

พื้นฐาน 

กําหนด 

เปา 

หมาย 

กําหนด 

สิ่งที ่

จะทํา 

ระดับ 

กลุมสาระ

การเรียนรู 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ 

รวบรวมแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ตามสาระการเรียนรูที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ 

ระดับ 

ผูปฏิบัติ 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่พรอมสูการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4 การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการระเมิน 
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การเปลี่ยนแปลงทางพลังอํานาจของครูที่มีตอการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
 การศึกษาถึงสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B ทําใหทราบถึง

กระบวนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B  ที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของ

ตัวเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดมีการจัดทําดวยตนเองอยางแทจริง และถือเปนตัวปอนที่มี

คุณภาพพรอมนําเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ความสามารถในการขับเคลื่อนใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B 

ดําเนินและเกิดขึ้นไดจนถึงปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอพลังอํานาจของครูตอ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไวแลวในชวงตนของการนําตัวปอนเขาสู

กระบวนการของระบบการประเมินฯ ซึ่งไดแก 1) ความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาไดดวยตนเอง ซึ่งเปนปจจัยเริ่มตนสําคัญที่ทําใหคณะครูเกิดความรูสึกภาคภูมิใจใน

ผลงานที่ตนไดพัฒนาขึ้น และสงผลตอ 2) ความตองการที่จะนําหลักสูตรที่ตนพัฒนาข้ึนไปสูการ

ปฏิบัติในชั้นเรียน  และในขณะที่นําหลักสูตรไปสูการสอน ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ

หลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้น จึงสงผลตอ 3) ความตองการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน ซึ่ง

ผูวิจัยถือเปนตนทุนสําคัญของกลุมเปาหมาย ในการที่จะขับเคลื่อนความเปนพลวัตของหลักสูตรตอไป  

 ภายใตกิจกรรมตางๆ ของการนําองคประกอบของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ตั้งแตการนําตัวปอนเขาสูระบบการประเมินจนได รูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียน B ปรากฏการณตางๆ ภายใตกิจกรรมของ

การนําตัวปอนเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินนั้น ไดสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางพลังอํานาจของครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งในแงระดับของพลังอํานาจที่

เพิ่มข้ึน รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจของครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันเปนผลมา

จากกระบวนการของระบบการประเมิน กลาวคือ 

 1) กิจกรรมภายใตการนําตัวปอนเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง มีผลตอระดับของพลังอํานาจครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของกระบวนการที่เนนความสําคัญในบทบาทของผูปฏิบัติที่ควบคูไปพรอม

กับผูทําหนาที่ในการประเมินผลงานดวยตนเอง ถือเปนปจจัยสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความ

เชื ่อมั ่นที ่เพิ ่มมากขึ ้นในการตัดสินใจใดๆ เกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี ้การ

สะทอนผลของผูบริหารโรงเรียน B ในฐานะผูรวมดําเนินการวิจัย ไดกลาวกับผูวิจัยวา “ครูมีความ

มั่นใจในความรูของตนเองเกี่ยวกับตัดสินใจที่จะพัฒนาหลักสูตรใหดีขึ้น เวลาที่มีโอกาสไดพูดคุย

เกี ่ยวก ับแผนการประเม ินหลักสูตรของแตละคน ก็จะเห ็นว าแตละคนกลาคิด กลาที ่จะ

เปลี่ยนแปลงอะไรตางๆ มากขึ้น” (สัมภาษณ B1 : 10 กรกฎาคม 2549) หรือจากการสังเกตใน

แผนการประเม ินหลักสูตรฯ  ในหลายแผนงาน  โครงการ  และสิ ่งที ่จะทํา  คณะครูบอกวา 
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“บางอยางก็เปนสิ่งที่ยังไมเคยทํา” ดังนั้นโอกาสของการไดรับความเชื่อมั่นจากการไดตัดสินใจ

และกําหนดทิศทางในการพัฒนาไดดวยตนเองจากกระบวนการของระบบ จึงเปนปจจัยสําคัญของ

การเพิ่มพลังอํานาจใหกับครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เพิ่มข้ึนจากตนทุนเดิมที่มีอยู 

 2) ผูวิจัย ซึ่งถือเปนเครื่องมือการวิจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม

ใหบรรลุตามเปาหมายปลายทางรวมกันกับโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย จากการสะทอน

ผลของผูรวมดําเนินการวิจัย พบวา ผูวิจัยสามารถสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นไดกับคณะครูใน

ระบบการประเมินที่กําลังขับเคลื่อนไป ดังที่ผูรวมดําเนินการวิจัยทานหนึ่งไดกลาวถึงปฏิสัมพันธ

ของผูวิจัยที่มีตอคณะครูไววา “ผูวิจัยใหความคุนเคยกับคณะครูไดดี มีการพูดคุยเปนแบบกันเอง 

มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ การพูดจาน้ําเสียงชัดเจน เขาใจงาย” (สัมภาษณ B2 : 10 กรกฎาคม 2549) 

และในครั้งหนึ่งระหวางการรวมสนทนาอยางไมเปนทางการกับคณะครู ครูทานหนึ่งกลาวกับผูวิจัย

ในวงสนทนาวา “เวลาอาจารยมาแตละคร้ังนี่ จะตื่นเตน เพราะอาจารยจะมีอะไรใหนาติดตามอยู

ตลอดเวลา เหมือนดูหนัง เพราะอยากจะรูวาตอนตอไปเปนจะเปนอยางไร หรือจะเกิดอะไรขึ้น” 

(บันทึกสนาม : 3 กรกฎาคม 2549) รวมถึงความรูสึกจากคณะครูหลายทานที่สะทอนถึงความ

เชื่อมั่นในตัวผูวิจัยไววา  

 “อาจารยใจดีมาก ถายทอดไดอยางเขาใจ” 

 “ก็ไปไดเร่ือยๆ ตอนแรกก็รูสึกหนักใจ พอไดรับความรูจากอาจารยก็คิดออก บรรยากาศ

 เปนกันเอง” 

 “บรรยากาศถือวาไมเครียด เพราะอาจารยวางตัวเปนกันเอง ในสวนตัวคิดวาเปน

 เร่ืองที่ดี เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องหนัก ถาเครงเครียดอาจจะทําใหนาเบื่อ แตที่ผานๆ มา รูสึก

 เพลินไปกับบทเรียนดี”  

(แบบสัมภาษณ : 10 กรกฎาคม 2549) 

 

 3) ภายหลังจากไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอนการนํากระบวนการเขาสูระบบ

การประเมินกับผูบริหารและคณะครู ทําใหเกิดความชัดเจนและแนใจมากขึ้นถึงวัฒนธรรมการ

ทํางานของผูบริหารและคณะครูโรงเรียน B ที่อุทิศเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ ใหความสําคัญ

ของกระบวนการกลุมในการทํางาน รวมทั้งการพบปะพูดคุยทั้งอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการในประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนเปนเรื่องปกติ ซึ่ง

สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนจากการเตรียมพรอมทุกครั้งกอนจะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานใน

แตละขั้นตอนของจัดทําแผนการประเมินหลักสูตรฯ รวมกับผูวิจัย โดยในชวงเวลานอกเหนือจาก

การนัดหมายในแตละสัปดาห ในชวงเย็นหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารและ

คณะครูจะรวมกันปรึกษาหารือถึงรายละเอียดและขอมูลตางๆ ในการกําหนดแผนการประเมิน
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หลักสูตรที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ จึงทําใหบอยครั้งที่ผลงานมีความกาวหนามากกวาที่ผูวิจัย

คาดหวังหรือกําหนดไว ดังที่ครูทานหนึ่งไดแสดงความรูสึกตอบรรยากาศในชวงการกําหนด

แผนการประเมินหลักสูตรฯ ไววา “ทุกคนรวมมือกันทํางานไดเปนอยางดี มีระบบ เปนกัลยาณมติที่

ดีตอกัน” เชนเดียวกับอีกครูอีกทานหนึ่งที่กลาววา “ผูบริหารและเพื่อนรวมงานมีความสามัคคี เปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี ทําใหผลงานทีอ่อกมานัน้

มีผลที่นาพอใจ สองหัวดีกวาหัวเดียว” (แบบสัมภาษณ : 10 กรกฎาคม 2549) สอดคลองกับที่

ผูบริหารโรงเรียน B กลาววา “คณะครูมีการระดมสมองภายในกลุมจนงานสําเร็จตามเปาหมาย มี

การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมใหญ และรวมกันเติมเต็ม ซึ่งเปนรูปแบบที่การทํางานที่ใชเปน

ประจํา” (สัมภาษณ : 10 กรกฎาคม 2549) ผลงานในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละระยะจึงไดรับ

การกลั่นกรองมาอยางดีจากการมีสวนรวมของคณะครู และความรูสึกของการอยากนําเสนอ

ผลงานกับผูวิจัยจึงมีคอนขางสูง ดังที่บอยครั้งจะมีเสียงสะทอนจากคณะครูวา “รออยากจะ

นําเสนอใหอาจารยฟงเร็วๆ” (บันทึกสนาม : 10 กรกฎาคม 2549) ภาพสะทอนดังกลาวจึงแสดงให

เห็นถึง “วัฒนธรรมการทํางาน” ของโรงเรียน B ที่ถือวามีผลตอการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาของ

ตนเองเชนกัน 

 ภายใตปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยทั้งสามประการดังกลาวขางตน ซึ่งมีผลตอ

พลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยปจจัยที่ 1 และ 2 ถือเปนปจจัยที่เปนผลจาก

ตัวระบบการประเมินฯ ในขณะที่ ปจจัยที่ 3 เปนปจจัยที่มีมากอนของโรงเรียน B กอนจะนําระบบ

เขาสูพื้นที่การวิจัย ทั้งนี้ ปจจัยดังกลาวที่ปรากฏใหเห็นและแสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจครูในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น กลาวไดวามีความสัมพันธตอตัวกลุมเปาหมายใน 2 ลักษณะ คือ 

ปจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในหรือปจจัยที่เปนตนทุนกอนนําระบบการประเมินฯ เขาสูพื้นที่การวิจัย 

และปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง

ในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจของครูโรงเรียน B ที่มีตอการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาในชวงสิ้นสุดการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินไดดังภาพประกอบ 51 
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ภาพประกอบ 51 พลังอํานาจของครูโรงเรียน B ที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในชวงสิ้นสุดการนํา 

      กระบวนการเขาสูระบบการประเมิน 

 
     2.3 การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
ระดับประถมศึกษา 
 ในชวงกอนการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียน B 

ไปสูการปฏิบัติ ที่แมวาการสะทอนผลหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการนํากระบวนการเขาสูระบบการ

ประเมินฯ แสดงใหเห็นวาผูบริหารและคณะครูมีความพรอมที่จะดําเนินการตามแผนการประเมินที่

ไดกําหนดไว แตเพื่อใหผูบริหารและคณะครูเกิดความมั่นใจในแผนการประเมินหลักสูตรฯ ที่ได

พัฒนาขึ้นดวยตนเอง ผูวิจัยไดเร่ิมนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมิน โดยดําเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งประกอบดวยแนวทางการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ 1) การสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 2) วางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน 3) ดําเนินการประเมิน

อภิมาน และ 4) นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน โดยดําเนินควบคูกันไปในชวงสุดทาย

ของการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

พลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ปจจัยภายใน 
 

1. ความรูความสามารถใน

การจัดทําหลักสูตรสถาน 

ศึกษาไดดวยตนเอง 

2. การนําหลักสูตรที่พัฒนา 

ขึ้นไปสูการปฏบัติจริงในชั้น

เรียน 

3. ความตองการที่จะแก 

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

4. วัฒนธรรมการทํางาน 

ปจจัยภายนอก 
 

1. ธรรมชาติของ

กระบวนการของ

ระบบการ

ประเมิน ฯ  

2. ปฏิสัมพันธ

ระหวางผูวิจัยกับ

กลุมเปาหมาย 

ปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจครู 
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ประถมศึกษา หลังจากที่โรงเรียนไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองแลว และ

ในชวงที่โรงเรียน B นํารูปแบบการประเมินไปสูการปฏิบัติจริง ผลของการดําเนินงานภายใตการนํา

กลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

นําเสนอรายละเอียดในแตละขั้นไดดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 
 เมื่อคณะครูโรงเรียน B สามารถนําตัวปอนเขาสูกระบวนการของระบบการประเมิน

หลักสูตรฯ ที่ขับเคลื่อนจนสิ้นสุดกระบวนของระบบแลว ทําใหไดรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ภายใตจุดเนนของการประเมินตามวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู จากนั้นผูบริหารและคณะครูโรงเรียน B ไดนํารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติจริง ภายหลังจากที่ผูวิจัยทิ้งระยะให

ผูบริหารและคณะครูไดดําเนินงานตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไวชวงหนึ่ง พบวา คณะครูสวน

ใหญสามารถเริ่มรายงานใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการนําแผนการประเมินไปสูการ

ปฏิบัติ ผูวิจัยไดใชชวงเวลาดังกลาวเปนโอกาสในการนํากลไกการควบคุมเขาสูระบบการประเมิน 

โดยผูวิจัยเริ่มชี้ใหเห็นถึงประเด็นความนาเชื่อถือของผลการประเมินที่เร่ิมมีการรายงานเกิดขึ้นวา 

ในฐานะที่เราเปนผูพัฒนาหลักสูตรเอง นําหลักสูตรไปใชเอง วางแผนการประเมินเอง นําแผนการ

ประเมินไปสูการปฏิบัติเอง และในขณะนี้เราก็กําลังรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

แผนการประเมินนั้นดวยตัวของเราเอง แลวเราจะทําอยางไรกับส่ิงที่เรากําลังนําเสนอวามีความ

นาเชื่อถือ และทําใหผูเกี่ยวของมีความมั่นใจในผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  

 ในขั้นตอนแรก ผูวิจัย ผูบริหารพรอมดวยคณะครูโรงเรียน B ไดรวมกันสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการประเมินอภิมาน ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูวิจัยนํามาใชเปนกลไกควบคุมระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาใหมีความนาเชื่อถือและเกิดคุณคากับผลการประเมิน ภายใตแนวทางการ

สรางความเขาใจรวมกันตามเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินอภิมาน (Meta 

Evaluation) โดยพยายามใหคณะครูไดเขาใจถึงความหมาย หลักการของการประเมินอภิมาน 

บทบาทของการประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุมของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

และเกณฑการประเมินอภิมาน ภายหลังจากที่คณะครูสวนใหญรับรูและเขาใจถึงหลักการประเมิน

อภิมานแลว และเห็นวาการประเมินจะเปนวิธีที่กําใหแผนการประเมินหลักสูตรฯ รวมทั้งการ

รายงานผลการประเมินหลักสูตรฯ มีความนาเชื่อถือและมีคุณคามากขึ้น จากนั้นผูวิจัยไดวาง

แผนการประเมินอภิมานรวมกับคณะครู ปรากฏผลดังรายละเอียดในขั้นที่ 2 
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ขั้นที่ 2 วางแผนการดําเนินการประเมินอภิมาน 
 ในขั้นของการวางแผนการประเมิน ไดกําหนดแผนการดําเนินงานออกเปน 2 ชวง ชวงแรก

อยูในระยะกอนนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ และตอเนื่องจนถึงชวง

การดําเนินงานตามแผนการประเมินหลักสูตรของคณะครูแตละคน ซึ่งเปนการประยุกตแนวคิดของ

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนามาใชในการตรวจสอบแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฯ 

ใหเกิดความมั่นใจในระหวางการดําเนินการประเมิน โดยผูบริหารและคณะครูไดรวมกําหนด

วัตถุประสงคของการประเมินในชวงแรกไววา “เพื่อประเมินการดําเนินงานประเมินใหเปนไปตาม

แผนการประเมินที่ไดกําหนดไว รวมทั้งเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการประเมิน

หลักสูตรดวยตนเอง”  สําหรับ ชวงที่สอง อยูในระยะของการนําเสนอรายงานผลการประเมิน

ภายหลังจากโรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนการประเมินผานมาแลวหนึ่งภาคเรียน ซึ่งเปนการ

ประยุกตแนวคิดของการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปมาใชในการตรวจสอบรายงานผลการประเมิน 

ทั้งนี้ไดมีการกําหนดวัตถุประสงครวมกันคือ “เพื่อเปนการตรวจสอบความนาเชื่อถือรวมกันใน

รายงานผลการประเมินหลักสูตรฯ ของผูมีสวนเกี่ยวของ” จากนั้นไดรวมกันกําหนดผูทําหนาที่ใน

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูทุกคน ผูวิจัย และผู

รวมดําเนินการวิจัย สําหรับผูประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ไดแก ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชนและผูปกครอง ตัวแทน

องคการบริหารสวนตําบล และตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขาย โดยไดกําหนด

เครื่องมือการประเมินอภิมานทั้งการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และเชิงรวมสรุป ผูวิจัย 

ผูบริหารและคณะครูรวมกันปรับปรุงแบบประเมินอภิมานตามเกณฑการประเมินอภิมานของ 

Stufflebeam (1999) โดยกําหนดเปนแบบตรวจสอบรายการที่ใหผูประเมินตอบวาใชหรือไมใช ดัง

ตัวอยางในตาราง 35 และ 36 (ตัวอยางเครื่องมือการประเมินอภิมานทั้งฉบับปรากฏดังภาคผนวก ฉ) 

 

ตาราง 35 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards)   

U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ (Information Scope and Selection)   

1 มีการวิเคราะหวิสัยทัศนเพื่อกําหนดแผนที่กลยุทธสําหรับการประเมินที่ชัดเจน   

2 มุมมองของการประเมินเพียงพอกับขอบเขตของการประเมิน   

3 ยอมใหมีการเพิ่มวัตถุประสงคและตัวชี้วัดเขาไปในชวงระหวางการประเมิน   

4 มีการพิจารณารวมกันถึงระดับความสําคัญของวตัถุประสงคหรือตัวชี้วัดที่จะมุงประเมิน   
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ตาราง 36 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards) 

U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 

1  มีการวิเคราะหวิสัยทัศนเพื่อกําหนดแผนที่กลยุทธสําหรับการประเมินที่ชัดเจน   

2  มุมมองของการประเมินเพียงพอกับขอบเขตของการประเมิน   

3  ระบุแหลงสารสนเทศไดเพียงพอตอการประเมินความคุมคาของหลักสูตร   

 
ขั้นที่ 3 ดําเนินการประเมินอภิมาน และขั้นที่ 4 นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน 
 หลังจากที่ผูวิจัย ผูบริหารและคณะครูไดรวมกําหนดวัตถุประสงคการประเมินอภิมาน 

กําหนดผูประเมินอภิมาน และกําหนดเครื่องมือประเมินอภิมานแลว ข้ันตอนตอไปจึงเปนชวงของ

การดําเนินการประเมินอภิมาน ดวยเครื่องมือการประเมินอภิมาน และผูประเมินอภิมานตามที่ได

ระบุไว โดยการดําเนินการประเมินอภิมานไดมีการดําเนินงานในสองชวงคือ ชวงแรก อยูในชวงของ

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนไดนํารูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาฯ ไปสูการปฏิบัติไดระยะหนึ่ง ชวงที่สอง อยูในชวงของการประเมินอภิมาน

เชิงรวมสรุป ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนการประเมินจนครบหนึ่งภาคเรียน 

ภายหลังการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลการประเมินอภิมานทั้งสองชวงนี้ 

 1) ผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา : จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบ

ตรวจสอบรายการตามเกณฑการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา พบวารายการประเมินตาม

มาตรฐานการประเมินในแตละดาน สวนใหญไดรับการประเมินวามีการระบุไวในแผนการประเมิน

หลักสูตรฯ ทั้งนี้มีบางรายการประเมินที่ผูประเมินอภิมานสวนใหญระบุวา ยังไมมีการระบุไวในแผนการ

ประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งไดแก 

  มาตรฐานดานความเหมาะสม 

 - ระบุรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณสําหรับการประเมินลวงหนา 

 มาตรฐานดานความถูกตอง 

 - มีการบรรยายถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นไดในขอมูลที่ไดรวบรวมมา 

 - บรรยายถึงขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการประเมินเพื่อควบคุมอคติที่อาจเกิดขึ้น 

 - ตั้งงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินการประเมินอภิมานภายใน

   และทําการประเมินอภิมานภายนอก (หากสามารถทําได) 

 ภายหลังการตรวจสอบแผนการประเมินหลักสูตรฯ โดยใชเครื่องมือการประเมินอภิมาน

เชิงความกาวหนา คณะครูสวนใหญรูสึกมีความมั่นใจในแผนการประเมินและรายงานการประเมิน
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หลักสูตรของตนเองมากขึ้น เพราะตามรายการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาที่ปรากฏ สวน

ใหญแลวไดมีการปฏิบัติและดําเนินการอยางชัดเจน อยางไรก็ตามในประเด็นที่ควรไดรับการ

ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบที่ปรากฏ ไดสะทอนใหเห็นจุดที่ควรปรับปรุงในสองประเด็นหลักคือ

ในเรื่องของงบประมาณที่ควรมีการเตรียมการไวสําหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และใน

ประเด็นของอคติที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการประเมินตนเอง  

 2) ผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป : หลังจากที่โรงเรียน B ไดสรุปผลการประเมินและ

จัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชเสร็จเรียบรอยแลว โดยมี

ชวงเวลาในการประเมินรอบแรกนี้ประมาณ 5 เดือน หรือประมาณ 1 ภาคเรียน และในชวงตนภาค

เรียนที่สอง ทางโรงเรียนไดใชโอกาสของการนําเสนอรายผลการประเมินการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชตอสาธารณชน เปนชวงของการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปไปพรอมกัน โดยมี

การเชิญผูประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ซึ่งเปนบุคคลภายนอกไดเขามารวมรับฟงและให

ขอเสนอแนะพรอมกับทําการประเมินอภิมานในชวงเวลาดังกลาวไปพรอมกัน ทั้งนี้ผูวิจัยได

ประสานกับทางคณะครูใหสงรายงานการประเมินฯ และแบบประเมินอภิมานใหกับผูประเมินอภิมาน

ไปลวงหนากอนที่จะมีการนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุม โดยผูประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป

ทั้งหมดประกอบดวย 1) ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5 คน 2) ตัวแทนกรรมการ

สถานศึกษา จํานวน 3 คน 3) ตัวแทนชุมชนและผูปกครอง จํานวน 3 คน 4) ตวัแทนจากสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษา จํานวน 4 คน 5) ตัวแทนครูและผูบริหารสถานศึกษาจากศูนยเครือขาย จํานวน 4 คน 

 ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป เมื่อพิจารณาตามผล

การประเมินในแตละรายการที่มีผูใหผลการประเมินไมถึงครึ่งหนึ่ง สามารถแสดงใหเห็นถึงจุดที่ควร

ปรับปรุงรายงานผลการประเมินใหมีความชัดเจน เหมาะสม และเกิดคุณคามากขึ้น จําแนกตาม

มาตรฐานการประเมินในแตละดานดังนี้  

 มาตรฐานดานการใชประโยชน : ผลการประเมินพบวา โรงเรียนควรมีการรายงานและ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศการประเมินกับผูเกี่ยวของในชวงเวลาที่เหมาะสมมากกวานี้ และควรมีการ

เผยแพรผลการประเมินที่ไดรับการอนุมัติ ผานทางสื่อสาธารณะ 

 มาตรฐานดานความเปนไปได : ผลการประเมินพบวา ควรมีการใชประโยชนจากพลัง

ชุมชนในการประสานงานอยางหลากหลายเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายใหมากกวานี้ 

 มาตรฐานดานความเหมาะสม : ผลการประเมินพบวา วิธีการตรวจสอบหรือแหลงขอมูล

การประเมินควรมีความชัดเจนมากกวานี้ และรายละเอียดของรายงานการตรวจสอบตนเองอาจยัง

ไมสามารถเขาถึงผูอานไดทุกระดับ 
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 มาตรฐานดานความถูกตอง : ผลการประเมินพบวา ในรายงานผลการประเมินยังมีความ

ผิดพลาดในการนําเสนอ รวมทั้งการอางอิงสารสนเทศซึ่งสนับสนุนขอสรุปของผลการประเมนิในแต

ละตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนมากกวานี้ 

 นอกจากนี้ ผูประเมินอภิมานภายนอก ยังไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในบางรายการไม

สามารถทําการตรวจสอบไดเพราะ “ไมไดมีสวนรวมในการดําเนินงานทําใหไมเห็นภาพชัดเจน” 

และในชวงของการนําเสนอรายงานผลการประเมินตอสาธารณชนนั้น “นาจะมีรูปแบบที่เปนกันเอง

มากกวานี้ เพราะชุมชนจะไดกลาแสดงความคิดมากกวานี้” (แบบประเมินอภิมาน : 1 ธันวาคม 

2549) ทั้งนี้ผูบริหารและคณะครูโรงเรียน B เห็นวา ผลที่ไดจากการประเมินอภิมานเชิงรวมสรปุเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงรายงานการประเมินใหมีความเหมาะสม และเกิดคุณคาตอการ

ประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชมากขึ้น สงผลตอความมั่นใจในการดําเนินงาน

ประเมินของตนเองมากขึ้น และยังเพิ่มระดับความเชื่อมั่นในการดําเนินงานใดๆ เกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองมากขึ้นเชนกัน 

 
การปรับแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 การดําเนินงานตามแนวทางการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ตามที่เกิดขึ้นในสนามการวิจัย คอนขางเปนไปตามแนวทางที่ไดกําหนดไวใน

แบบจําลองของระบบการประเมินฯ ทั้งนี้มีจุดของการปรับเปลีย่นใหเกดิความชดัเจนมากขึน้ในขัน้ที ่2 

การวางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน กลาวคือ การกําหนดผูประเมินอภิมาน สําหรับการ

ประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา เปนการประเมินอภิมานโดยนักประเมินภายใน สวนการประเมิน

อภิมานเชิงรวมสรุป เปนการประเมินอภิมานโดยนักประเมินภายนอก และในขั้นที่ 3 ดําเนินการ

ประเมินอภิมาน ซึ่งถาพิจารณาจากแนวทางของแบบจําลองระบบการประเมินฯ อาจทําใหเขาใจได

วา การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป สามารถดําเนินการ

แบบคูขนานกันไปได ซึ่งผลจากการปฏิบัติในสนามการวิจัยแลว การประเมินอภิมานเชิงกาวหนา 

ตองไดรับการประเมินกอนเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินอภิมานมาใชในการปรับปรุงแผนการ

ประเมินใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสงผลโดยตรงตอคุณภาพของรายงานการประเมนิ ทีส่ะทอน

จากการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปซ่ึงไดดําเนินการหลังจากโรงเรยีนจดัทาํรายงานการประเมนิเปนที่

เรียบรอยแลว การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่ปรับตาม

บริบทของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน B มีลักษณะเชนเดียวกับโรงเรียน A ซึ่งผูวิจัยได

นําเสนอไวแลวในภาพประกอบ 46 
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     2.4 ผลลัพธของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึกษา 
 การนําเสนอถึงผลลัพธของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งเกิดข้ึนกับกรณีศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา เปนการศึกษาวิเคราะหถึงปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่โรงเรียน B นํา

ผลผลิตของระบบ คือรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสูการปฏิบัติจน

ครบรอบการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอสรุปของผลกระทบตางๆ ที่สงผลตอความเปนพลวัตของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน B ดัง “รองรอยแหงความเปนพลวัต”  ที่

ปรากฏตามรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ทั้งนี้

รองรอยสําคัญอันเปนหลักฐานแสดงความเปนพลวัตการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรากฏตาม

รายละเอียดตางๆ ของรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนําหลักสูตรสถานศึกษา

ไปใช ในเบื้องตน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียดในความเปนพลวัตการพัฒนาหลักสูตรอันเปน

ผลจากการนําผลผลิตของระบบซึ่งไดแกรูปแบบการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช

ไปสูการปฏิบัติของโรงเรียน ควบคูไปกับ รายงานผลการประเมินฯ   

  ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ไดมีการประมวลผลการประเมินตั้งแตใน

ระดับผูปฏิบัติซึ่งไดแกคณะครูแตคน สูผลการประเมินในระดับกลุมสาระการเรียนรู จนถึงผลการ

ประเมินในระดับสถานศึกษา ภายใตจุดเนนในการประเมินคือ การปฏิรูปการเรียนรู โรงเรียนได

นําเสนอผลการประเมินในระดับสถานศึกษาที่เกิดจากการประมวลผลการประเมินในระดับกลุม

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปรากฏผลการประเมินภายใตมุมมอง

ตางๆ ดังตาราง 37 ถึง 40 ทั้งนี้เครื่องหมายดอกจันทร (*) ตามที่ปรากฏในชองผลการดาํเนนิงาน มี

ความหมายดังนี้คือ  

 พิมพจํานวนดอกจันทร 3 ครั้ง ทายผลการประเมินนั้น หมายความวา ผลการดําเนินงาน

นั้นบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการประเมินแลว  

 พิมพจํานวนดอกจันทร 2 คร้ัง ทายผลการประเมินนั้น หมายความวา ผลการดําเนินงาน

นั้นยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการประเมิน แตมีผลการประเมินตามเปาหมายที่

กําหนดไวตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป ซึ่งหมายความวา กําลังจะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดในเวลา

อันใกล 

 พิมพจํานวนดอกจันทร 1 คร้ัง ทายผลการประเมินนั้น หมายความวา ผลการดําเนินงาน

นั้นยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการประเมิน และมีผลการประเมินตามเปาหมายที่

กําหนดไวนอยกวารอยละ 50 ซึ่งหมายความวายังตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการพัฒนาใหบรรลุ

ตามเปาหมาย และผูเกี่ยวของตองใหความใสใจเปนพิเศษ การนําเสนอผลการประเมินการนํา
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หลักสูตรไปใชของโรงเรียน B ภายใตมุมมองที่ใชการประเมิน 4 มุมมอง คือ มุมมองดานนักเรียน 

มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา และมุมมองดานทรัพยากร 

พรอมกับนําเสนอผลกระทบที่มีตอความเปนพลวัตของหลักสูตรในแตมุมมอง ปรากฏดังนี้ 

 
 2.4.1 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดาน
นักเรียน” ของโรงเรียน B และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน B ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองนักเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 37 

 

ตาราง 37 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B  

      ภายใตมมุมองดานนกัเรียน 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนนักเรียน

ที่มีผลการเรียน

ผานเกณฑของ

โรงเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดระดับ

ผลการเรียนตั้งแต 3 ขึ้นไปในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

69.12% 75 % 72.18 %** 

2. คุณภาพของ

โครงงานหรือแฟม

สะสมงานนักเรียน 

1. รอยละของนักเรียนที่จัดทํา

โครงงานหรือแฟมสะสมงานผาน

เกณฑการประเมินในระดับดี 

2. จํานวนนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

หรือแฟมสะสมผลงาน 

0 % 

 

 

0 % 

50 % 

 

 

1 คน:1ชิ้น:

ภาคเรียน 

(ภาษาไทย) 

88.46  %*** 

 

7 คน:ชิ้น: 

ภาคเรียน* 

3. นักเรียนที่สราง

ชื่อเสียงใหกับ

โรงเรียน 

รอยละของนักเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

1. ในระดับสถานศึกษา 

2. สูงกวาระดับสถานศึกษา 

 

 

50 % 

13.29 % 

 

 

70 % 

20 % 

 

 

54.98 %* 

0.01 %* 

4. นักเรียนมีความ

ใฝรูใฝเรียน 

1. รอยละของนักเรียนที่มีบันทึกการ

อานไดตามเกณฑของโรงเรียน 

2. รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขาใช

หองสมุด 

70 % 

 

26 % :

วัน 

90 % 

 

40 % : วัน 

88.80 %** 

 

50.97 % : วัน*** 
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 จากผลการประเมินฯ ในมุมมองดานนักเรียน ตามที่ปรากฏในตารางที่ 37 เมื่อสังเกตจาก

วัตถุประสงคตามกลยุทธ ซึ่งสะทอนถึงความคาดหวังของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ภายใต

จุดเนนของการประเมินที่วา “การปฏิรูปการเรียนรู” ประกอบไปดวยวัตถุประสงคจํานวน 4 ขอ โดย

ผลการดําเนินงานซึ่งเปนการประมวลผลการประเมินเมื่อส้ินภาคเรียนที่หนึ่ง ปการศึกษา 2549 

พบวา จากตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ขอ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายทั้งหมด 2 ขอ โดยมี 2 ขอ 

ที่คาดวากําลังจะบรรลุตามเปาหมายเพราะมีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายแลวมากกวา

รอยละ 50 และมี 3 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดําเนินงานยังไมถึงรอยละ 50 ของเปาหมายที่กําหนดไว  

อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบระหวางผลการดําเนินงานกับขอมูลปจจุบัน พบวา ตัวชี้วัดที่มีผลการ

ดําเนินงานไมถึงรอยละ 50 ซึ่งมีอยูจํานวน 2 ขอ แตมีเพียงขอเดียวเทานั้นที่มีผลการดําเนินงาน

นอยกวาขอมูลปจจุบัน คือ รอยละของนักเรียนที่ประสบความสําเร็จสูงกวาระดับสถานศึกษา คิด

เปน 0.01 % ซึ่งเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถือวายังอยูหางจากเปาหมายอีกมาก อยางไรก็

ตาม ในการสรุปผลการประเมินในครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลการประเมินเมื่อส้ินสุดภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2549 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวยังไมคอยมีการจัดการแขงขันทางวิชาการในระดับที่สูง

กวาสถานศึกษามากนัก แตภายหลังการสรุปผลการประเมิน พบวาทางโรงเรียน B ไดสงนักเรียน

เขาแขงขันทางวิชาการในระดับศูนยเครือขาย ซึ่งพบวาไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะทาง

วิชาการหลายรางวัล ดังนั้นผูบริหารและคณะครูจึงไมคอยกังวลกับผลการประเมินในตัวชี้วัดขอนี้

มากนัก เพราะในภาคเรียนหนาเมื่อสรุปผลการประเมินในตัวชี้วัดขอนี้นาจะบรรลุตามเปาหมายที่

กําหนดไวได 

 อยางไรก็ตาม ภายใตผลการประเมินที่เกิดขึ้นในมุมมองดานนักเรียน โดยในชวงระหวางที่

เร่ิมมีการรายงานความกาวหนาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนการประเมินไปสักระยะหนึ่ง 

พบวา ผูบริหารและคณะครูไดแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความกาวหนาของผลการดาํเนนิงานที่

ยังไมคอยมีความคืบหนาเทาที่ควร คือตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ “การจัดทําโครงงานหรือแฟมสะสม

ผลงานของนักเรียน” ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดสําคัญที่สมาชิกทุกคนเห็นวา สะทอนภาพของการปฏิรูปการ

เรียนรูภายใตมุมมองนักเรียนไดมากที่สุดตัวหนึ่ง ภายใตความวิตกกังวลดังกลาว ผูวิจัยไดใชหลัก

ของการสราง “วิกฤตใหเปนโอกาส” โดยพยายามใหผูบริหารและคณะครูไดรวมกันที่จะแกปญหาที่

กอใหเกิดความวิตกกังวลดังกลาวขึ้น ทั้งนี้ทุกคนเห็นพองกันวา ควรมีการจัดอบรมใหคณะครูเกิด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพราะนอกจากครูจะสามารถ

นําความรูจากการอบรมดังกลาวมาใชพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายใน

มุมมองนักเรียนแลว การจัดการอบรมยังเปนการตอบสนองกับตัวชี้วัดในมุมมองดานการเรียนรู

และพัฒนาที่ระบุตัวชี้วัดเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงในการฝกอบรมของคณะครูไวดวยเชนกัน ซึ่งการ
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ตัดสินใจที่เกิดขึ้นดังกลาว ทําใหผูบริหารและคณะครูมองเห็นภาพของแผนที่กลยุทธที่ไดจัดทําไว

ในชวงแรกของการวางแผนการประเมินไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 สําหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบสนองตอตัวชี้วัดที่ผูบริหารและคณะครู

มองเห็นรวมกันวากําลังเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไข ทั้งยังเปนการคลายความวิตกกังวล

ที่เกิดขึ้นดวย โดยผูวิจัยไดประสานกับทางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับ

ความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารย ลัดดา ศิลานอย และอาจารย อังคณา ตุงคะสมิต เปน

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน 

ซึ่งไดจัดขึ้นที่โรงเรียน B เปนเวลา 2 วัน ภายหลังเมื่อส้ินสุดการอบรมแลว คณะครูทุกคนสามารถ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐานได นอกจากนั้นยังเกิด

ผลกระทบที่ดีตอตัวชี้วัดขออ่ืนที่ทําใหเกิดผลการดําเนินงานดีข้ึนตามมา คือ ตัวชี้วัดในมุมมองดาน

กระบวนการภายใน ที่ทําใหจํานวนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มจํานวนมาก

ข้ึนกวาเดิม และดวยตนทุนทางดานการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูที่มีอยูเปนพื้นฐานอยูแลว ทํา

ใหคณะครูหลายคนไดแนวทางการพัฒนาเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชการเรียนการสอน

แบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐานเปนตัวนวัตกรรมในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนในชั้น

เรียนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในมุมมองดานกระบวนการภายในดวยเชนกัน ผลจากการ

อบรมเชิงปฏิบัติการที่นอกจากคณะครูจะมีระดับความวิตกกังวลที่ลดลงแลว สําหรับครูบางทานที่

สามารถพัฒนางานไดอยางรวดเร็วและนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจากการอบรมไปสูการปฏิบัติจน

นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานสําเร็จในรอบการประเมินนี้ จึงสงผลตอระดับผลการดําเนินงานใน

ระดับสถานศึกษาที่ดีข้ึน จึงเปนการสะทอนภาพของการสรางวิกฤตใหกลายเปนโอกาสในการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B ไดอยางชัดเจน 

 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B ดังกลาวขางตน จึง

สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งมีจุดเนนอยูที่การปฏิรูปการ

เรียนรู ภายใตมุมมองดานนักเรียนซึ่งถือเปนผลผลิตสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนผลที่เกิดขึ้นจากตัวรูปแบบการประเมินฯ ที่คณะครูทุกคนไดรวม

วางแผนและดําเนินตามแผนการประเมินฯ ที่กําหนดไว และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ข้ึน ภาพของการเปลี่ยนแปลงที่สะทอนใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการใชหลักสูตร

สถานศึกษาของคณะครูโรงเรียน B สามารถแสดงใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อพิจารณาจาก

ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรียนรู ที่ไดฉายภาพถึงตัว

แผนงานโครงการ และส่ิงที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองนักเรียน ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน

ตาราง 38 
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ตาราง 38 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ 

      โรงเรียน B ภายใตมุมมองดานนักเรียน 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

1. จํานวน

นักเรียนที่มี

ผลการเรียน

ภาษาไทย

ผานเกณฑ

ของโรงเรียน 

รอยละของนักเรียนที่ได

ระดับผลการเรียน

ภาษาไทยตั้งแต 3 ขึ้นไป 

75 % ป.1-2=30 คน 

(72.5%) 

ป.3-6=60 คน 

(62%) 

รวม ป.1-6 

(69%)** 

B7 

 

B5 

1. ครูพัฒนาแผนการจัด 

การเรียนรูภาษาไทยที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ

อยางนอย 1 คน อยาง

ตอเนื่อง (SC1) 

2. ปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาไทยใหทันตอการ

เปล่ียนแปลง(SC2) 

3. จัดกิจกรรมรักการอาน 

- ตอบปญหาสารานุกรม 

- ภาษาไทยวันละคํา 

- เสียงตามสาย 

- กิจกรรมวางทุกงาน

อานทุกคน(SC1) 

- นิทานหรรษา 

2. ครูและ

นักเรียนมี

โครงงานหรือ

แฟมสะสม

ผลงานในวิชา

ภาษาไทยที่มี

คุณภาพ 

1. รอยละของนักเรียนที่

จัดทําโครงงานหรือแฟม

สะสมผลงานวิชา

ภาษาไทยผานเกณฑการ

ประเมินระดับดี 

2. จํานวนนักเรียนที่จัดทํา

โครงงานหรือแฟมสะสม

ผลงานวิชาภาษาไทย 

50% 

 

 

 

 

1 คน:1

ชิ้น:ภาค

เรียน 

23 คน 

(88.46 %)*** 

 

 

 

26 คน*** 

B5 

 

 

 

 

B5 

1. ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบโครงงานใน

สาระภาษาไทยอยาง

นอย 1 โครงงาน (SC4) 

2. นักเรียนจัดทํา

โครงงานหรือแฟม

สะสมงานในสาระ

ภาษาไทย อยางนอย

คนละ 1 ชิ้นงาน (SC4) 
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ตาราง 38 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

3. นักเรียนที่

สรางชื่อเสียง

ใหกับ

โรงเรียน 

รอยละของนักเรียนที่

ประสบความสําเร็จในวิชา

ภาษาไทย 

1. ในสถานศึกษาระดับดี

ขึ้นไป 

   - ผลการเรียนระดับ 4 

 

 

 

   - ผลการประกวดแขงขัน 

 

 

 

2. สูงกวาระดับ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

20% 

 

 

 

มากกวา 

2 

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

ป.1-2=16 คน 

(39.02%)*** 

ป.3-6=36 คน 

(37.11%)*** 

ป.1-2=18 คน 

(43.90%)*** 

ป.3-6=39 คน 

(40.20%)*** 

- คัดลายมือ ป.1 

- นักเรียนรักการ

อาน ป. 6 

(รวมทั้งหมด 

2 กิจกรรม)** 

 

 

 

 

 

B7 

 

B5 

 

B7 

 

B5 

 

B7 

B5 

 

1. จัดกิจกรรมประกวด

แขงขันทางวิชาการใน

สาระภาษาไทย (SC5) 

   - คัดลายมือ 

   - เลาเรื่องจากภาพ 

   - เรียงความ 

   - เขียนบรรยายภาพ 

   - การอานทํานองเสนาะ 

2. จัดกิจกรรมชุมนุมภาษา 

ไทยปละ 1 ภาคเรียน (SC6) 

3. สงเสริมนักเรียนเขา

รวมกิจกรรมการแขงขัน

ภาษาไทยในระดับตางๆ  

   - ระดับโรงเรียนในวัน

สุนทรภู 

   - ความเปนเลิศทาง

วิชาการในระดับศูนย

เครือขาย (SC5) 

4. นักเรียนมี

ความใฝรูใฝ

เรียน 

1. รอยละของนักเรียนที่มี

บันทึกการอานไดตาม

เกณฑของโรงเรียน 

2. รอยละของจํานวน

นักเรียนที่เขาใชหองสมุด 

90 % 

 

 

40 % 

ป.1-6=134 คน 

ผาน 119 คน 

(88.80%)** 

50.97 %*** 

B11 1. จัดกิจกรรมวางทุกงานอาน

ทุกคนวันละ 15 นาที (SC1) 

2. การศึกษาคนควาจาก

หองสมุด/แหลงเรียนรู(SC3) 

 

 จากตาราง 38 ซึ่งแสดงถึงผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยของโรงเรียน B ภายใตมุมมองดานนักเรียน ไดสะทอนภาพของผลการดําเนินงาน

ที่เกิดจากแผนงาน โครงการ และสิ่งที่ไดดําเนินการตางๆ ที่ถึงแมวาผลการประเมินในครั้งนี้อาจยัง

มีบางตัวชี้วัดที่ยังไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว แตสําหรับการประเมินในรอบแรกที่มี

ชวงเวลาของการประเมินที่ผานมาเพียงหนึ่งภาคเรียน กับผลงานที่เกิดขึ้นคณะครูตางก็รูสึกไดถึง 

“ความสําเร็จ” ที่อยูไมไกลเกินไปและสามารถบรรลุความมุงหวังที่ไดกําหนดไวในวิสัยทัศนในเวลา
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อันใกลนี้ รวมทั้งยังแสดงเจตจํานงคที่ชัดเจนของการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผนงาน โครงการตางๆ 

เพื่อใหตัวชี้วัดที่ยังมีผลการประเมินไมบรรลุตามเปาหมาย ไดมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนกวาเดิม 

ดังความรูสึกของครูทานหนึ่งที่กลาวไวในชวงของการรายงานความกาวหนาของผลการประเมินไว

วา “ผลการนําหลักสูตรไปใชที่เกิดขึ้น ทําใหไดรูแนวทางที่จะจัดทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่จะ

นําไปสูคําตอบของแตละตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวในแผนการประเมิน” (แบบสัมภาษณ : 18 กันยายน 

2549) หรือจากความรูสึกของครูอีกคนหนึ่งที่กลาวในทํานองเดียวกันวา “ผลที่เกิดขึ้นจากตัวชี้วัด

ความสําเร็จในแตละมุมมอง คงตองมีการพูดคุยกันถึงโครงการตางๆ เพื่อที่จะใหเกิดผลตอผูเรียน

อันเปนจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาใหมากที่สุด” (แบบสัมภาษณ : 25 กันยายน 2549)  

 
 2.4.2 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดาน
กระบวนการภายใน” ของโรงเรียน B และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียนได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ปรากฏผลดัง

ตาราง 39 

 

ตาราง 39 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B  

      ภายใตมมุมองดานกระบวนการภายใน 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรไดรับ

การมอบหมาย

งานตรงตาม

ความรู ความถนัด

และประสบการณ 

ความเหมาะสมของการจัดบุคลากร

เขาทําการสอนตรงกับความรู

ความสามารถและความถนัด 

75% 85% 100%*** 

2. ครูจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

1. รอยละของครูที่จัดกิจกรรมตาม

แผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน

สําคัญ 

2. รอยละของครูที่มีผลงานการวิจัย

จํานวน 1 เร่ือง/ปการศึกษา 

3. รอยละของครูที่จัดกิจกรรมการสอน

ซอมเสริม 

65% 

 

 

80% 

 

60% 

80% 

 

 

100% 

 

100% 

62.10%** 

 

 

10%* 

 

100%*** 
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3. การจัดหาสื่อ

และแหลงเรียนรู

สนับสนุนการเรียน

การสอน 

1. รอยละของครูที่สามารถผลิตและ

จัดหาสื่อประกอบ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

2. จํานวนวิทยากรจากชุมชนที่เขามา

มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

3. จํานวนแหลงเรียนรู 

    3.1 จํานวนสื่อการเรียนรูในหองสมุด 

 

    3.2 อินเตอรเน็ต 

    3.3 ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

    3.4 อุทยานการศึกษา 

60% 

 

 

3 คน/ป 

 

 

เพิ่มขึ้น 

ปละ 5% 

1 จุด 

48 ชิ้น 

 

1 แหง 

100% 

 

 

มากกวา 3 

คน/ป 

 

เพิ่มขึ้น  

ปละ 6% 

10 จุด 

หลากหลาย

กวาเดิม 

มากกวา

เดิม 

100%*** 

 

 

0%* 

 

 

18%*** 

 

1 จุด* 

51 ชิ้น*** 

 

1 แหง** 

4. การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ระบบสารสนเทศของโปรแกรม SMIS 

และโปรแกรม Student มีความถูก

ตองสมบูรณและเปนปจจุบัน 

ไม

สมบูรณ 

สมบูรณ 

ครบถวน 

เปน

ปจจุบัน 

- โปรแกรม SMIS 

สมบูรณ 

- โปรแกรม 

Student ยังไม

สมบูรณ            ** 

 

 จากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B 

ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคตามกลยุทธ 4 ขอ ซึ่งไดแก 

“บุคลากรไดรับการมอบหมายงานตรงตามความรู ความถนัดและประสบการณ”  “ครูจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ”  “การจัดหาสื่อและแหลงเรียนรูสนับสนุนการเรียนการสอน” และ “การ

พัฒนาระบบสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร”  ภายใตจุดเนนของการประเมิน “การปฏิรูป

การเรียนรู” ทั้งนี้ คณะครูไดกําหนดตัวชี้วัดภายใตวัตถุประสงคตามกลยุทธทั้งหมด 11 ขอ ซึ่ง

ปรากฏผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดแลวทั้งสิ้น 5 ขอ มีตัวชี้วัด 3 ขอ ที่มีผล

การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายเกินกวารอยละ 50 และอีก 3 ขอ ที่มีผลการดําเนินงานตาม

เปาหมายไมถึงรอยละ 50  

 เมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน จึงสะทอนใหเห็น

ถึงความพยายามของโรงเรียน B ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการ
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นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชคือ การปฏิรูปการเรียนรู ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูโรงเรียน B สามารถสะทอนใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรยีนรู ทีไ่ดฉาย

ภาพถึงตัวแผนการ โครงการ และส่ิงที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน 

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

 

ตาราง 40 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ 

      โรงเรียน B ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

1. บุคลากร

ไดรับการ

มอบหมาย

งานตรงตาม

ความรู ความ

ถนัด และ

ประสบการณ 

การจัดบุคลากรเขาทําการ

สอนตรงกับความรู

ความสามารถและความ

ถนัด 

100% ครูไดรับการ

แตงตั้งมอบ 

หมายเขาทําการ

สอนตรงตาม

ความรูความ

ถนัดคิดเปน 

100%*** 

B1 1. แตงตั้งบุคลากรตาม

ความรูความถนัดและ

ประสบการณ 

2. การสงเสริมบุคลากร

เขารับการพัฒนาใน

สาขาวิชาที่รับผิดชอบ

สอน 

2. ครูจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

1. รอยละของการจัด

กิจกรรมตามแผนการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

2. จํานวนครูที่ทําผลงาน

การวิจัยในสาระ

วิทยาศาสตร จํานวน 1 

เร่ือง/ปการศึกษา 

3. จํานวนครั้งที่ครูจัด

กิจกรรมการสอนซอม

เสริมในสาระวิทยาศาสตร 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 เร่ือง 

 

 

 

40 ครั้ง 

- ทั้งหมด 48 แผน 

เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 40 แผน 

คิดเปน 85.42% 

- ทั้งหมด 12 แผน 

เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 9 แผน 

คิดเปน 75% 

(รวม 75%)** 

- 1 เร่ือง 

- ยังไมได

ดําเนินการ 

            ** 

เฉล่ีย 1 ครั้ง/

สัปดาห** 

B2 

 

 

 

B11 

 

 

 

 

B2 

B11 

 

 

B2 

B11 

1. โครงการวิจัย

ทางการศึกษา(SC8) 

2. โครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (SC1) 

3. โครงการจัดกิจกรรม

แบบโครงงาน(SC4) 

4. โครงการสอนซอม

เสริม (SC9) 
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ตาราง 40 (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

3. การจัดหา

ส่ือและแหลง

เรียนรูสนับ 

สนุนการเรียน

การสอน

วิทยาศาสตร 

1. จํานวนสื่อที่ครูผลิตและ

จัดหาสื่อใชประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

2. จํานวนแหลงเรียนรู 

    2.1 อินเตอรเน็ต 

    2.2 ภูมิปญญาทองถิ่น 

    2.3 อุทยานการศึกษา 

20 ชิ้น 

 

 

 

 

10 จุด 

50 ชิ้น 

มากกวา 

1 ที่ 

 

- 3 ชิ้น 

- 3 ชิ้น 

(รวม 6 ชิ้น)* 

 

 

1 จุด* 

51 ชิ้น*** 

3 ที่*** 

B2 

B11 

 

 

 

B2 

B7 

1. โครงการผลิตและ

จัดหาสื่อการเรียนรู 

(SC10) 

2. โครงการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทยและ

มรดกทองถิ่น 

3. โครงการอุทยาน

การศึกษา (SC 11) 

4. โครงการหองสมุดมี

ชีวิต (SC3) 

4. การพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ

ดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ระบบสารสนเทศของ

โปรแกรม SMIS และ

โปรแกรม Student มีความ

สมบูรณและเปนปจจุบัน 

สมบูรณ

ครบถวน

เปน

ปจจุบัน 

- โปรแกรม 

SMIS สมบูรณ 

- โปรแกรม 

Student ยังไม

สมบูรณ          ** 

B8 

 

B6 

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในโรงเรียน

(SC17) 

 

 จากตาราง 40 ซึ่งสะทอนภาพของการดําเนินงานการนําหลักสูตรไปใชของกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อนําไปสู เปาหมายคือการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวยการ

ดําเนินงานภายใตแผนงาน โครงการ และสิ่งที่ไดดําเนินการตางๆ ไปแลว แมวาผลการประเมิน

ตามเปาหมายจะยังไมบรรลุในทุกตัวชี้วัด แตผูบริหารและคณะครูตางก็ตระหนักรวมกันถึงการตอง

พิจารณาใครครวญถึงแผนงาน โครงการ และสิ่งที่จะตองดําเนินการตอในภาคเรียนหนา เพื่อให

บรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดตางๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ผูบริหารและคณะครูกําหนดรวมกัน

วา “ในชวงเวลา 2 ป ตองแสดงใหเห็นวาโรงเรียนสามารถบรรลุตามเปาหมายไดอยางไร” 

ความรูสึกดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของการความเปนพลวัตในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน B ที่จะยังคงดําเนินตอไปไดอยางชัดเจน 

 
 
 



 300 

 2.4.3 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดานการ
เรียนรูและพัฒนา” ของโรงเรียน B และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน B ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ปรากฏผลดัง

ตาราง 41 

 

ตาราง 41 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B  

      ภายใตมมุมองดานการเรียนรูและพฒันา 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนา

บุคลากร 

1. จํานวนเวลาที่บุคลากรไดรับการ

อบรม 

2. จํานวนครั้งที่บุคลากรไดศึกษาดูงาน 

30 

ชั่วโมง 

1 ครั้ง/ป/

คน 

สูงกวา 30 

ชั่วโมง/ป/คน 

2 ครั้ง/ป/คน 

เฉล่ีย 63 ชั่วโมง*** 

 

1 ครั้ง/ป/คน** 

2. การสงเสริม

ขวัญและกําลังใจ

ในดานวิชาการ 

1. รอยละของงบประมาณที่สนับสนุน

ในการอบรม 

2. จํานวนสื่อ ICT ที่สนับสนุนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

50 % 

 

- 

70 % 

 

อยางนอย

สาระการ

เรียนรูละ  

2 รายการ 

100 %*** 

 

ภาษาไทย 37 ชิ้น 

คณิตฯ        7 ชิ้น 

วิทย         37 ชิ้น 

อังกฤษ     12 ชิ้น 

ศิลปะ       30 ชิ้น 

สังคมฯ     20 ชิ้น 

สุขศึกษาฯ  2 ชิ้น 

การงานฯ    4 ช้ิน 

*** 

 

 จากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B 

ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคตามกลยุทธ 2 ขอ ซึ่ง

ไดแก “การพัฒนาบุคลากร”  และ “การสงเสริมขวัญและกําลังใจในดานวิชาการ”  ภายใตจุดเนน

ของการประเมิน “การปฏิรูปการเรียนรู” ทั้งนี้ คณะครูไดกําหนดตัวชี้วัดภายใตวัตถุประสงคตามกล

ยุทธทั้งหมด 4 ขอ ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดแลวทั้งสิ้น 3 ขอ 

และมีตัวชี้วัด 1 ขอ ที่มีผลการดําเนินงานยังไมบรรลุตามเปาหมาย 
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 เมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ไดสะทอนใหเห็น

ถึงความพยายามของโรงเรียน B ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการ

นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชคือ การปฏิรูปการเรียนรู ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูโรงเรียน B สามารถสะทอนใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรยีนรู ทีไ่ดฉาย

ภาพถึงตัวแผนการ โครงการ และสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 42 

 

ตาราง 42 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูศิลปะของ 

      โรงเรียน B ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

1. การพัฒนา

บุคลากร 

1. จํานวนเวลาที่บุคลากร

ไดรับการอบรม 

 

2. จํานวนครั้งที่บุคลากรได

ศึกษาดูงาน 

มากกวา

30 

ชั่วโมง 

1 ครั้ง/ป/

คน 

32 ชั่วโมง*** 

 

 

1 ครั้ง*** 

B8 

 

  

โครงการพัฒนา

บุคลากร (SC7) 

2. การ

สงเสริมขวัญ

และกําลังใจ

ในดาน

วิชาการ 

1. รอยละของงบประมาณ

ที่สนับสนุนในการอบรม 

2. จํานวนสื่อ ICT ที่

สนับสนุนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

70 % 

 

30 ชิ้น 

70 %*** 

 

30 ชิ้น*** 

B8 

 

B2 

โครงการจัดหาสื่อการ

เรียนที่เกี่ยวของในวิชา

ศิลปะ 

 

 จากตาราง 42 ซึ่งสะทอนภาพของการดําเนินงานการนําหลักสูตรไปใชของกลุมสาระการ

เรียนศิลปะของโรงเรียน B เพื่อนําไปสูเปาหมายคือการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวยการ

ดําเนินงานภายใตแผนงาน โครงการ และส่ิงที่ไดดําเนินการตางๆ ไปแลว จํานวน 2 โครงการ “โดย

โครงการพัฒนาบุคลากร” ภายใตวัตถุประสงคตามกลยุทธขอที่ 1 เปนโครงการในระดับ

สถานศึกษาโดยมีฝายพัฒนาบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบโครงการ ดังนั้นผล

การดําเนินงานที่นําเสนอจึงเปนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในระดับนโยบาย โดยมีครูผูสอนใน

กลุมสาระศิลปะเปนผูรายงานผล สวนโครงการ “จัดหาสื่อการเรียนที่เกี่ยวของในวิชาศิลปะ” 
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ภายใตวัตถุประสงคตามกลยุทธขอที่ 2 เปนโครงการที่ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนผู

กําหนดและรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

 ผลการประเมินภายใตแผนการประเมินมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาในสาระการ

เรียนรูศิลปะบรรลุตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด เชนเดียวกับผลการประเมินในอีกหลายกลุมสาระการ

เรียนรูที่มีผลการประเมินบรรลุตามเปาหมายในทุกตัวชี้วัดเชนเดียวกัน แตก็เปนสิ่งที่คณะครูได

รวมกันพิจารณาตอไปวา วัตถุประสงคตามกลยุทธ รวมถึง ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมเพียงพอหรือ

ยังตอการสงผลถึงวัตถุประสงคและตัวชี้วัดในมุมมองดานนักเรียน และมุมมองดานกระบวนการ

ภายใน เพราะในมุมมองดังกลาวยังมีหลายตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุตามเปาหมาย ดังนั้น ภายใตผล

การประเมินในมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาที่ผลการประเมินสวนใหญบรรลุตามเปาหมาย

ของตัวชี้วัด แตยังไมสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของมุมมองอื่นได จึงเปนเรื่องที่ผูบริหาร

และคณะครูตองทบทวนเพื่อใหแผนการประเมินในมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ทั้งในระดับ

สถานศึกษา และในระดับสาระการเรียนรูของรอบการประเมินตอไปมีความเหมาะสมมากขึ้น 

เพื่อใหแผนที่กลยุทธที่กําหนดไวเกิดความสมดุลอยางแทจริงมากที่สุด 

 
 2.4.4 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชภายใต “มุมมองดาน
ทรัพยากร” ของโรงเรียน B และความเปนพลวัตที่เกิดขึ้น 
 จากการประมวลผลการประเมินจากระดับผูปฏิบัติ สูระดับสถานศึกษา พบวาโรงเรียน B ได

นําเสนอผลการประเมินการนําหลักสูตรไปใช ภายใตมุมมองดานทรัพยากร ปรากฏผลดังตารางที่ 43 

 

ตาราง 43 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B  

      ภายใตมมุมองดานทรพัยากร 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ชุมชนมีสวน

รวมในการจัด

กิจกรรม 

รอยละของผูปกครองนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 

57 % 65 % 65.93 %*** 

2. การระดม

ทรัพยากรเพื่อการ

สนับสนุน

การศึกษา 

การไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จาก

ชุมชน/ผูปกครอง 

1. เงินบริจาค (บาท) 

2. วัสดุ-อุปกรณ 

3. ครุภัณฑ 

4. กําลังคน 

 

 

15,886   

715 ชิ้น 

1 ชิ้น 

96 คน 

 

 

30,000   

800 ชิ้น 

2 ชิ้น 

150 คน 

 

 

1,030 * 

131 ชิ้น* 

2 ชิ้น*** 

 120 คน** 
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ตาราง 43 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3. ความคุมคาของ

การใชทรัพยากร 

รอยละของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่

สามารถดําเนินการไดผลคุมคาตาม

วัตถุประสงค/งบประมาณ 

80% 90% 96.88%*** 

 

 จากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับสถานศึกษาของโรงเรียน B 

ภายใตมุมมองดานทรัพยากร เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคตามกลยทุธ 3 ขอ ซึง่ไดแก “ชมุชนมสีวน

รวมในการจัดกิจกรรม” “การระดมทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการศึกษา”  และ “ความคุมคาของการ

ใชทรัพยากร” ภายใตจุดเนนของการประเมิน “การปฏิรูปการเรียนรู” ทั้งนี้ คณะครูไดกําหนดตัวชี้วัด

ภายใตวัตถุประสงคตามกลยุทธทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัดแลวทั้งสิ้น 3 ขอ มีตัวชี้วัด 1 ขอ ที่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายเกินกวารอยละ 50 

และอีก 2 ขอ ที่มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายไมถึงรอยละ 50  

 เมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินภายใตมุมมองดานทรัพยากร ไดสะทอนใหเห็นถึงความ

พยายามของโรงเรียน B ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชคือ การปฏิรูปการเรียนรู ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานการใช

หลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูโรงเรียน B สามารถสะทอนใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น เมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในระดับกลุมสาระการเรยีนรู ทีไ่ดฉาย

ภาพถึงตัวแผนการ โครงการ และส่ิงที่ไดดําเนินการไปแลว ภายใตมุมมองดานทรัพยากร ดัง

รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 44 

 

ตาราง 44 ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

      เทคโนโลยี ของโรงเรียน B ภายใตมุมมองดานทรัพยากร 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

1. ชุมชนมี

สวนรวมใน

การจัด

กิจกรรม 

จํานวนครั้งที่วิทยากรจาก

ภายนอก เขารวมกิจกรรม

การเรียนการสอน 

มากกวา 

3 ครั้ง 

ยังไมได

ดําเนินการ* 

B8 การสงเสริมและประชา 

สัมพันธใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมตางๆ (SC14) 
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ตาราง 44 (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

ตามกลยุทธ 

ตัวชี้วัด เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูให

ขอมูล 

แผนงาน/โครงการ/ 

ส่ิงที่ไดดําเนินการแลว 

2. ระดม

ทรัพยากรเพื่อ

การสนับสนุน

การศึกษา 

การไดรับการสนับสนุนใน

ดานตางๆ จากชุมชน/

ผูปกครอง 

1. พืชสมุนไพร 

 

2. หัตถกรรมพื้นบาน 

 

 

 

มากกวา 

10 ชนิด 

มากกวา 

12 ชิ้น 

 

 

 

12 ชนิด*** 

 

51 ชนิด*** 

 

 

 

B8 

 

B8 

1. โครงการชุมชน

สัมพันธ (SC14) 

2. โครงการระดม

ทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา (SC15) 
 

 

 

3. ความ

คุมคาของ

การใช

ทรัพยากร 

1. รอยละของแผนงาน/

กิจกรรม/โครงการที่สงเสริม

การจัดการเรียนรูที่สามารถ

ดําเนินการไดผลคุมคาตาม

วัตถุประสงค/งบประมาณ 

2. จํานวนครั้งที่นําวัสดุ

อุปกรณที่มีอยูไปใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในสาระการงานอาชีพฯ 

90 % 

 

 

 

 

4 ครั้ง/

เดือน 

96.88 %*** 

 

 

 

 

2 ครั้ง/เดือน 

2 ครั้ง/เดือน 

2 ครั้ง/เดือน 

12 ครั้ง/เดือน 

(เฉล่ีย 4 ครั้ง/

เดือน)*** 

B8 

 

 

 

 

B8 

B3 

B11 

B2 

1. การนิเทศ กํากับ 

ติดตามอยางตอเนื่อง 

(SC 16) 

2. จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในสาระการ

งานอาชีพฯ ใหไดใช

วัสดุ อุปกรณที่มีอยู 

เชน คอมพิวเตอร การ

ปลูกพืช การขยายพันธุ

พืชในเรือนเพาะชํา

อยางตอเนื่อง 

 

 จากการรายงานผลการประเมินในมุมมองดานทรัพยากรของกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เห็นไดวา คณะครูผูรับผิดชอบในกลุมสาระการเรียนรูนี้ไดพยายามดําเนิน

กิจกรรมการนําหลักสูตรไปใชเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวดวยกันหลาย

กิจกรรม และในขณะเดียวกันก็มีตัวชี้วัดที่ยังไมไดดําเนินการตามโครงการที่ไดกําหนดไว ผลการ

ประเมินดังกลาว นอกจากจะเปนการยืนยันใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมาย แต

ในขณะเดียวกันก็เปนการย้ําเตือนใหเห็นถึงผลการประเมินที่ตองรีบเรงในการดําเนินงานเพื่อให

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวดวยเชนกัน  

 ผลลัพธที่ เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษาของโรงเรียน B ดวยการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ไปสู

การปฏิบัติตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว ไดปรากฏผลถึงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมตางๆ 
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ทางดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปนพลวัตที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามรายงานผลการประเมินการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B ภายใตมุมมองทั้ง 4 ดังรายละเอียดที่กลาวมาขางตน 

ผูวิจัยสามารถสรุปใหเห็นถึงความเปนพลวัตที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดดัง

ภาพประกอบ 52 
 

 
 

ภาพประกอบ 52 ความเปนพลวัตของหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตร 

      สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา กรณีโรงเรียน B 

ผลผลิตของ

ระบบการ

ประเมินฯ 

รูปแบบการ

ประเมิน

หลักสูตร

สถานศึกษา

ดวยตนเอง

ของ

โรงเรียน B 

การ

ดําเนินงาน

ตาม

แผนการ

ประเมินฯ

ภายใต

มุมมองทัง้ 

4 ดาน 

ความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา 

มุมมองดานนักเรียน 
 

- นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไดมาตรฐาน 
- การจัดทําโครงงาน/แฟมสะสม

งานของนักเรียน 
 - นักเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ในทางวิชาการ 

 - ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

-  บุคลากรทําการสอนตรงกับ

ความรู ความสามารถ ความถนัด 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ 

- การวิจัยในช้ันเรียน 

- การสอนซอมเสริม 

- การผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู 

- ชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนการสอน 

- การพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ     

มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
 
- บุคลากรไดรับการสนับสนุนใน

ดานการอบรมและศึกษาดูงาน 

-  สื่อ ICT ที่สนับสนุนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

มุมมองดานทรัพยากร 
 
- การเขารวมกิจกรรมตาง  ๆของ

ผูปกครองนักเรียน 
- การสนับสนุนในดานตาง  ๆจาก

ชุมชน/ผูปกครอง 
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 จากภาพประกอบ 52 ซึ่งแสดงถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นกับโรงเรียน B นัน้ เปนผล

มาจากที่โรงเรียน B นํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งเปนผลผลิตที่

เกิดขึ้นภายใตระบบการประเมินฯ และภายหลังการดําเนินงานตามแผนการประเมินฯ ซึ่ง

ปรากฏผลตามรายงานผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน B ภายใต

มุมมองทั้ง 4 ดาน พบวา ภายใตมุมมองนักเรียน แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากตัว

นักเรียนซึ่งเปนผลิตผลของหลักสูตรที่เปนตัวสะทอนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต

การดําเนินงานตามแผนการประเมิน ซึ่งคณะครูตองมีการกําหนดแผนงานโครงการตางๆ เพื่อให

บรรลุตามเปาหมายของการประเมินคือการปฏิรูปการเรียนรู เชน การพัฒนานักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดมาตรฐาน ประสบผลสําเร็จทางวิชาการ มีความใฝรูใฝเรียน เปนตน 

สวนมุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแสดงใหเห็นวาผูบริหารและคณะครูตองมีการนํา

กระบวนการตางๆ ที่จะทําใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุตามเปาหมายของแผนการประเมิน ตั้งแต 

การจัดบุคลากรใหทําการสอนตรงกับความรู ความสามารถ ความถนัด การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยในชั้นเรียน การสอนซอมเสริม การผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู การ

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆ และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศของโรงเรียน ในสวนของมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ไดสะทอนใหเห็นภาพ

ของการเคลื่อนไหวของการเรียนรูและการพัฒนาของผูบริหารและคณะครู ที่ไดดําเนินการให

บุคลากรไดรับการสนับสนุนในดานการอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งการจัดหาสื่อ ICT ที่สนับสนนุ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับครูผูสอน สําหรับมุมมองดานทรัพยากร แสดงใหเห็นถึง

ความเคลื่อนไหวทางดานการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของผูปกครองนักเรียน และการสนับสนุนในดาน
ตางๆ จากชุมชน/ผูปกครองเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตร 

 นอกจากผลกระทบที่เกิดจากการนําแผนการประเมินไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมีผลตอความเปน

พลวัตของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน B แลว ในขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและ

มีผลตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ยังกอใหเกิดผลสะทอนกลับสูการแผนการประเมิน

หลักสูตร ซึ่งคณะครูตองมีการทบทวนการวางแผนการประเมินในรอบตอไป เพื่อใหการขับเคลื่อน

ของหลักสูตรสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องไมหยุดนิ่งภายใตแผนการประเมินที่มีลักษณะ

ยืดหยุนและสามารถดําเนินการประเมินภายใตการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากตัวผูปฏิบัติเองได 
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     2.5 ขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยทางพลังอํานาจของครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 นับแตชวงแรกของการนําองคประกอบของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษาเขาสูโรงเรียน B ซึ่งเปนกรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จใจการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่แสดงใหเห็นถึง “ตนทุนทางพลังอํานาจ” ของผูบริหารและคณะครูที่

มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู

ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเอง  2) ความตองการที่จะนําหลักสูตรที่

ตนพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน  และ 3) ความตองการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให

ดีข้ึน และในระหวางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฯ จนกระทั้ง

ไดผลผลิตคือรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองออกมา พบวา ผูบริหารและคณะ

ครูของโรงเรียน B ไดแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางพลังอํานาจที่มีตอการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา กลาวคือ มีการสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอพลัง

อํานาจของครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบไปดวย “ปจจัยภายใน” ซึ่งไดแก 

ตนทุนเดิมทางพลังอํานาจของโรงเรียนที่มีอยูแลวกอนนําระบบการประเมินฯ ลงสูสนามการวิจัย 

ซึ่งนอกจากปจจัย 3 ประการ ดังที่กลาวมาแลว ในชวงของภายหลังสิ้นสุดการนํากระบวนการเขาสู

ระบบการประเมินฯ แลว ยังพบปจจัยที่เปนตนทุนเดิมของโรงเรียน ซึ่งไดแก วัฒนธรรมการทํางาน 

เปนปจจัยที่ 4 ของปจจัยภายในที่คนพบ สวน “ปจจัยภายนอก” ไดแก 1) กิจกรรมภายใตการนํา

ตัวปอนเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และ 2)  ตัว

ผูวิจัย ซึ่งถือเปนเครื่องมือการวิจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุ

ตามเปาหมายปลายทางรวมกันกับกลุมเปาหมายการวิจัย  

 และเมื่อภายหลังสิ้นสุดการนําผลผลิตของระบบการประเมินฯ ไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ 

โรงเรียน B ไดนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่ไดพัฒนาขึ้นไปสูการ

ดําเนินงานตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไวจริง จนกระทั้งเมื่อครบรอบการประเมินในรอบแรก 

คือเมื่อส้ินสุดในภาคเรียนแรก ผลจากรายงานการประเมินที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก

ระบบการประเมินฯ และสะทอนใหเห็นถึงความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้น 

ในชวงเวลาดังกลาว ที่ผูวิจัยไดรวมมีปฏิสัมพันธภายใตแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดกําหนดไว ทํา

ใหไดขอมูลตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยทางพลังอํานาจของครูในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ภายใตความสัมพันธของปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นดัง

รายละเอียดตอไปนี้ คือ 

 1) ปจจัยภายในที่มีผลตอพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบไป

ดวยปจจัยสําคัญ 5 ประการ คือ 
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      1.1) ความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเอง ซึ่งถือเปน

ปจจัยเร่ิมตน ที่ถือเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับโรงเรียนและสงผลตอการเกิดปจจัยภายในตัวอ่ืนๆ 

ตามมา แลวยังเปนฐานสําคัญที่สงผลใหเกิดการถายทอดถึงกระบวนการจัดทําและนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช ใหกับคณะครูที่ยายมาใหมไดนําไปปฏิบัติไดเชนกัน 

      1.2) ความตองการที่จะนําหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน ถือเปน

แรงขับภายในที่ตอเนื่องจากการที่สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเองจนสําเร็จ 

ความภาคภูมิใจในผลงานที่จัดทําขึ้นดวยตนเอง รวมถึงการไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอกที่

ทําใหเกิดความเชื่อมั่น ที่จะนําหลักสูตรที่จัดทําขึ้นไปสูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และผลจากการ

นําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ จึงสงผลตอปจจัยภายในตัวอื่นตามมาเชนกัน 

      1.3) ความตองการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน เปนแรงขับภายในจากทั้ง

ผูบริหารและคณะครู ที่เมื่อพบปญหาจากการนําหลักสูตรไปใชแลว ความตองการที่จะแกปญหา

หรือลดปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการนําหลักสูตรไปใชจึงเกิดขึ้นตามมาอยางชัดเจน เพียงแตปจจัย

ตัวนี้ในชวงแรกกอนนําระบบการประเมินฯ เขาสูโรงเรียนนั้น ยังไมไดแสดงใหเห็นถึงวิธีการ รวมถึง

ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหลักสูตรที่เขมแข็งนัก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนยังขาดหลักการและวิธีการที่

ชัดเจน แตภายหลังเมื่อนําระบบการประเมินฯ เขาสูโรงเรียนแลว ไดทําใหพบวาปจจัยภายในตัวนี้ 

มีความเขมแข็งมากขึ้น 

      1.4) วัฒนธรรมการทํางาน เปนปจจัยภายในอีกประการหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งในเรื่องของการเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม ที่ทํา

ใหการทํางานในทุกกิจกรรมสามารถประสบผลสําเร็จได โดยอาศัยกระบวนการกลุมในการทํางาน 

การอุทิศเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ดวยความเสียสละและตั้งใจจริง 

      1.5) การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ที่พบวาเปนปจจัยภายในที่เห็นไดอยาง

เดนชัดในชวงระหวางการนําแผนการประเมินไปสูการปฏิบัติ ไมวาจะเปนเรื่องของการใหกําลังใจ 

การสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและทรัพยากรในดานตางๆ รวมถึงสิ่งที่ผูบริหารยึดถือเปนแนว

ปฏิบัติในการทํางานมาตลอดคือ การใหความสําคัญในดานงานวิชาการ การใหขวัญกําลังใจดวย

ความยุติธรรม 

 2) ปจจัยภายนอกที่มีผลตอพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบไป

ดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 

      2.1) กิจกรรมภายใตการนําองคประกอบตางๆ เขาสูระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ที่ทุกขั้นตอนเนนใหโรงเรียนเปนผูตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวย

ตนเอง รวมถึงแนวคิดสําคัญของระบบการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อพัฒนามากกวาการ
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ประเมินเพื่อสรุปผลรวม ทําใหคณะครูมองเห็นถึงประโยชนของการประเมิน และมองเห็นถึง

พัฒนาการของผลการดําเนินงานที่เกิดอยางตอเนื่อง  

      2.2) ตัวผูวิจัย ในฐานะของเครื่องมือวิจัยชิ้นหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้ ที่ไดมีสวนให

ผูบริหารและคณะครูเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบการประเมินหลักสูตรฯ ดวยการให

ความสําคัญของการมีสวนรวมตามแผนการวิจัยที่ไดกําหนดไวในทุกข้ันตอน ทั้งในฐานะของผูที่

คอยใหคําแนะปรึกษาอยางใกลชิด การเปนสวนหนึ่งในการรวมแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ

โรงเรียน การเปนผูประสานงานเพื่อใหกิจกรรมการประเมินตางๆ ดําเนินไปไดตามแผนที่โรงเรียน

ไดวางไว เปนตน 

      2.3) ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก เปนอีกปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางการนํารูปแบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ ที่พบวา คณะครูมีความวิตกกังวลในผลการ

ดําเนินงานของบางตัวชี้วัด และการลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นโดยไดรับการชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญ

ทําใหครูเพิ่มระดับในความมั่นใจที่จะดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการ

ประเมินไดอยางมั่นใจ และเกิดผลในเชิงรูปธรรมไดอยางชัดเจนขึ้น  

 อยางไรก็ตาม ปจจัยภายนอกทั้ง 3 ประการ ยังสงผลตอความเขมแข็งที่มากข้ึนของปจจัย

ภายใน ที่ถือวามีผลตอพลังอํานาจครูที่จะนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการ

ปฏิบัติดวยตนเอง ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดถอนตัวออกจากสนามการวิจัย ดังที่ผูบริหารและคณะครู 

ตางกลาวถึงความรูสึกอยางตั้งใจจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาใน

รอบตอไปไววา “จะนําประเด็นในวิสัยทัศนที่เหลือ นํามาบรรจุไวในแผนการประเมินในรอบตอไป 

โดยตั้งเปาหมายที่จะตอบโจทยตางๆ ตามที่ไดระบุไวในวิสัยทัศน โดยอาศัยการดําเนินงานตาม

แผนการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชใหไดภายใน 2 ป และผลที่ไดจากการประเมิน

จะไดเปนฐานขอมูลสําคัญของการปรับวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบตอไป” 

(บันทึกสนาม : 3 ธันวาคม 2549)  

 



บทที่ 7 
ผลการตรวจสอบและปรับปรุง 

ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 

 

 ผลการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองนี้ เกิดขึ้นจาก

การวิเคราะหและสังเคราะหผลการตรวจสอบและปรับปรุงดวยกัน 2 ระยะ คือ ระยะแรก อยูในชวงของ

การดําเนินกิจกรรมตามแนวทางในการกําหนดองคประกอบของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ระยะที่สอง เกิดขึ้นภายหลังการนําผลผลิตของระบบการประเมินฯ ไปสูการ

ปฏิบัติจริง โดยการตรวจสอบในระยะที่แรก ซึ่งเกิดขึ้นระหวางที่โรงเรียนที่เปนพื้นที่การวิจัยทั้ง 2 แหง 

คือ โรงเรียน A ซึ่งเปนกรณีศึกษาโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ

โรงเรียน B เปนกรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดรวม

กิจกรรมตางๆ ตามแนวทางในการกําหนดองคประกอบของระบบการประเมินในแตละขั้น โดยระบบ

การประเมินดังกลาวมีสภาพเปนแบบจําลองของระบบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการ

ดําเนินงานสําหรับ “การติดตั้งระบบ” กอนลงสูสนามการวิจัยจริง โดยในระหวางการวางระบบในสนาม

การวิจัย ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงระบบการประเมินในแตละองคประกอบ ที่ไดถูกออกแบบไวอยาง

ยืดหยุน ใหมีความเหมาะสมตามบริบทของปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในสนามการวิจัยทั้ง 2 เปนการ

นําเสนอใหเห็นถึงการปรับแบบจําลองของระบบ สูระบบการประเมินที่เกิดขึ้นจริงในสนามการประเมิน 

ชวงของการดําเนินงานระยะที่สอง เปนการตรวจสอบที่ตอเนื่องจากระยะแรก โดยผูวิจัยไดนําผลผลิต

และผลลัพธที่ไดจากระบบการประเมินฯ ซึ่งไดแก รายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการ

นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียนที่เปนพื้นที่การวิจัยทั้ง 2 แหง มาทําการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งทั้ง 3 ทานเคยพิจารณาราง

ระบบการประเมินฯ มาแลว ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบไดถูกใชเปนขอมูลปอนกลับของระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา โดยผูวิจัยไดวิเคราะหและนําขอมูลไป

ใชในการปรับปรุงระบบการประเมินใหมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 การนําเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง

ในระดับประถมศึกษา ตามแนวทางในการกําหนดองคประกอบของระบบการประเมินในแตละข้ันทั้ง

สองระยะนี้ ผูวิจัยจะไดนําเสนอในลักษณะคูขนานกันไปตามบริบทของสนามการวิจัยซึ่งมีสภาพของ

การพัฒนาหลักสูตรที่แตกตางกันไป ทั้งนี้มิไดเปนการเสนอเชิงเปรียบเทียบ แตเปนการนําเสนอใหเห็น
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ถึงรายละเอียดของระบบการประเมินที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุง โดยครอบคลุมตามบริบทของ

โรงเรียนที่เปนพื้นที่การวิจัยทั้ง 2 แหง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 

 
 1. การตรวจสอบและปรับปรุงแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการกําหนด
ตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
  จากแนวทางการกําหนดตัวปอน ตามแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเอง ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจสภาพปญหาและ

การศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การเสริมสรางกระบวนทัศน และจัดเตรียม

ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 4) การเตรียมความพรอม

และการนําหลักสูตรไปสูการสอน และ 5) การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเอง

ของสถานศึกษา  โดยภายหลังจากที่ผูวิจัย ผูรวมดําเนินการวิจัย และกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง ไดรวม

ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการกําหนดตัวปอนดังกลาว พบวา กลุมเปาหมายที่เปนกรณีศึกษาที่

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดแกโรงเรียน B มีสภาพการดําเนินงานในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมตามแนวทางการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินฯ หรือ

กลาวไดวาโรงเรียน B มีตัวปอน ซึ่งไดแก หลักสูตรสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและพรอมที่จะนําเขาสู

กระบวนการของระบบการประเมินตอไป สวน กลุมเปาหมายที่เปนกรณีศึกษาที่กําลังอยูในชวงของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดแกโรงเรียน A พบวา โรงเรียนไมไดผานกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองอยางแทจริง หลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยูจึงเปนเพียงเอกสารหลักฐาน

ที่มีไวเพื่อการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก กระบวนการของการจัดทําหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชไมไดนําไปสูการปฏิบัติจริง ดวยสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน A ถือไดวาตัวปอนของระบบไมอยูในสภาพที่สามารถนําเขาสูกระบวนการของระบบการ

ประเมินได ผูวิจัยพรอมทั้งผูบริหารและคณะครู จึงรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อกําหนดตัวปอน ตาม

แนวทางที่แบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไดกําหนดไว 5 ข้ันตอน 

ดังที่ไดกลาวไวในขั้นตน และเมื่อพิจารณาถึงขอมูลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดตัวปอน ภายใตสภาพจริง

เมื่อนําระบบลงสูโรงเรียน A พบวา ระบบเชิงแบบจําลอง ในขั้นของการกําหนดตัวปอนไดมีการปรับให

ยืดหยุนตามบริบทของกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนที่สําคัญในสองขั้นตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 3 

ดําเนินการจัดทําหลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน 

โดยในขั้นตอนที่ 3 มีการปรับแนวทางการดําเนินงานที่เดิมแลว กิจกรรมในขั้นตอนนี้โรงเรียนตองมีการ

จัดทําองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหมทั้งหมด ตั้งแตการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป การ

กําหนดสาระการเรียนรูรายป จัดทําคําอธิบายรายวิชา กําหนดหนวยการเรียนรู กําหนดแนวทางการ
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จัดการเรียนรู กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู แลวจึงดําเนินการเรียบเรียงเปน

เอกสารหลักสูตรเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แตจากการศึกษาถึง

รายละเอียดในแตละองคประกอบของหลักสูตรฉบับเดิม ที่ถึงแมจะไมไดดําเนินการจัดทําดวยตนเอง 

แตพบวารายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในแตละองคประกอบของหลักสูตรถือวามีการกําหนดขอมูลที่

ถูกตองตามหลักการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพียงแตตองมีการปรับปรุงแกไขรายละเอียดในแตละ

องคประกอบเพื่อใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ลดความ

ซ้ําซอนที่เกิดขึ้นเพื่อใหหลักสูตรมีความกระชับและสื่อความหมายไดชัดเจนมากขึ้น สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และตองมี

ความสัมพันธกับบริบทของทองถิ่น สภาพปญหาและความตองการของชุมชน ตอบสนองจุดเนนในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามที่ไดระบุไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการ

สอน ไดมีการปรับเปลี่ยนใหการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน ซึ่งถือวามีสําคัญสําหรับคณะครูในการนําหลักสูตรไปสูการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปน

เครื่องมือในการพัฒนา แตจากสภาพการดําเนินงานตามขั้นตอนการกําหนดตัวปอนของระบบการ

ประเมินฯ ในชวงที่ผานมา คอนขางมีกิจกรรมอยูอยางตอเนื่อง กอรปกับมุมมองของครูที่มีตอการวิจัย

ในชั้นเรียนยังเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน กิจกรรมในสวนนี้จึงชะลอไว และนําไปดําเนินการในชวงที่

ผูบริหารและคณะครูไดดําเนินการนําหลักสูตรไปใชแลวระยะหนึ่ง 

 การปรับเปล่ียนแนวทางการกําหนดตัวปอน ตามแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง จากกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง ที่มีบริบทของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ตางกัน ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบของการกําหนดตัวปอน ที่ปรับเปล่ียนใหสอดคลองและครอบคลุมกับ

บริบทของกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง โดยสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 53 
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ภาพประกอบ 53 รูปแบบการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมนิหลักสูตรสถานศึกษาดวย 

       ตนเองในระดับประถมศึกษา 

 สถานศึกษา 

ขั้นตอนการกําหนดตัวปอนของ

ระบบการประเมินฯ 

ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหา

และการศึกษาขอมูลเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นที่ 2 การเสริมสรางกระบวน

ทัศน และจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการจัดทํา

หลักสูตร 

 

ขั้นที่ 4 การเตรียมความพรอม

และการนําหลักสูตรไปสูการ

สอน 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวย

ตนเองของสถานศึกษา 

ตรวจสอบ 

มีปญหา/ไมไดดําเนินการ ไมมีปญหา 

ปรับปรุง/ดําเนินการ 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

มีปญหา/ไมไดดําเนินการ 

ปรับปรุง/ดําเนินการ 

ไมมีปญหา 

ตรวจสอบ 

มีปญหา/ไมไดดําเนินการ 

ปรับปรุง/ดําเนินการ 

ไมมีปญหา 

ตรวจสอบ 

มีปญหา/ไมไดดําเนินการ 

ปรับปรุง/ดําเนินการ 

ไมมีปญหา 
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 จากภาพประกอบ 53 ที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษานั้น ตามขั้นตอน 5 ข้ันดังกลาว ในแตละขั้น สถานศึกษาตองมี

การสํารวจตรวจสอบวาไดดําเนินกิจกรรมหรือประสบปญหาในการดําเนินงานในขั้นตอนนั้นหรือไมอยางไร 

ถาพบวายังไมไดดําเนินการ หรือมีปญหาในจุดใดก็ตองดําเนินการหรือปรับปรุงแกไข จากนั้นจึงดําเนินการ

ตรวจสอบในขั้นตอนตอไป จนถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่งถาพบวามีปญหาหรือไมไดดําเนินการในทุกขั้นตอน 

สถานศึกษาก็ตองดําเนินการหรือปรับปรุงแกไขในกิจกรรมทุกขั้นตอนดวยเชนกัน จึงจะถือวาไดมีการ

กําหนดตัวปอนของระบบการประเมินฯ แลวอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ปรากฏในโรงเรียน A ที่ตองมีการ

ดําเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนเชนกัน ในขณะเดียวกัน ถาสํารวจตรวจสอบในแตละขั้นตอนแลว พบวาไมมี

ปญหาหรือไดดําเนินการแลว ก็สามารถทําการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป และถาพบวาสถานศึกษาได

ดําเนินการแลวในทุกขั้นตอน ก็ถือวาโรงเรียนนั้นมีตัวปอนที่พรอมจะนําเขาสูกระบวนการของระบบการ

ประเมินฯ ตอไปได โดยผลของการตรวจสอบรูปแบบการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาทั้ง 5 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้  
 

ข้ันที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษามีการประกาศใชมาแลวระยะหนึ่ง แตกระบวนการไดมาซึ่งเอกสาร

หลักสูตรยังมีปญหาอยูมากและหลากหลายแตกตางกันไปในแตละบริบทของสถานศึกษา ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงตองมีการสํารวจตนเองถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรในดานตางๆ  ขอมูลเหลานี้

จะเปนสารสนเทศสําคัญที่โรงเรียนตองใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของตนเอง

ตอไป โรงเรียนที่พบวาตนเองมีการเตรียมความพรอม บุคลากรมีความรูความเขาใจการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเปนอยางดีแลว ก็สามารถดําเนินการสูข้ันตอนที่ 2 ตอไปได 
 

ข้ันที่ 2 การเสริมสรางกระบวนทัศน และจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การสํารวจปญหาและศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นที่ 1 ถือเปนขอมูล

พื้นฐานสําคัญในการพิจารณากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหสถานศึกษาไดเกิดกระบวนทัศนของการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยควบคูไปกับการเสริมพลังอํานาจครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมกับขอมูลตางๆ 

ที่ไดจากการมีสวนรวมของชุมชน และการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาดวยตนเองอยางแทจริง และพิจารณาเห็นวาบุคลากรมีมุมมอง

ตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เขาใจตรงกันแลว รวมถึงมีระบบสารสนเทศที่แสดงถึงศักยภาพของ

สถานศึกษาในดานตางๆ แลว ก็สามารถดําเนินกิจกรรมในขั้นที่ 3 ตอไปได 
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ข้ันที่ 3 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

  ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร เร่ิมจากการกําหนดจุดเนนในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

เพื่อใชเปนกลยุทธในการจัดทําหลักสูตร อันไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ในขั้นตอนนี้ถาสถานศึกษาที่ไดกําหนดจุดเนนตางๆ เหลานี้จากฐานขอมูลของตนเองและเกิด

จากการมีสวนรวมของทุกฝายแลว ก็สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได คือ การวิเคราะหมาตรฐานและ

สาระการเรียนรู กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป และกําหนดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนที่สอดคลองกับจุดเนนที่ไดกําหนดไว จากนั้นมีการจัดทําคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู 

กําหนดแนวการจัดการเรียนรู และแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู ขอมลูทีไ่ดทัง้หมดจะถกูเรยีบเรยีง

เปนเอกสารหลักสูตรเพื่อขอประกาศใชตอไป ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีการจัดทําองคประกอบตางๆ เหลานี้ ดวย

ตนเองในทุกขั้นตอนอยูแลว ก็สามารถดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตอไปได  

 อยางไรก็ตาม สําหรับโรงเรียนที่พิจารณาเห็นวาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยูเดิมมีรายละเอียดใน

แตละองคประกอบที่เหมาะสมอยูแลว แมวาจะไมไดพัฒนาดวยตนเองก็ตาม แตเมื่อศึกษาในรายละเอยีด

ของแตละองคประกอบแลวพบวา ควรไดรับการปรับปรุงแกไขบางสวน สถานศึกษาก็ไมจําเปนตอง

ดําเนินการจัดทําใหมทั้งหมด แตควรยึดแนวทางในการปรับปรุงแกไข คือ ปรับใหเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ตองลดความซ้ําซอนที่เกิดขึ้นเพื่อใหหลักสูตรมี

ความกระชับและสื่อความหมายไดชัดเจนมากขึ้น ในทุกองคประกอบตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และตองมี

ความสัมพันธกับบริบทของทองถิ่น สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน รวมทั้งตอง

สนองตอจุดเนนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามที่ไดระบุไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษา  
 

ข้ันที่ 4 การเตรียมความพรอมและการนําหลักสูตรไปสูการสอน 

 สถานศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมที่สําคัญสองสวนคือ การสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อใหการนําหลักสูตรไปสูการสอนดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งถาสถานศึกษาพบวา คณะครูมีการเตรียมพรอมในทั้งสองสวนนี้แลวก็สามารถ

ดําเนินการสูข้ันตอนตอไปได  

 อยางไรก็ตาม สถานศึกษาที่ตองดําเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมพรอมกอนนําหลักสูตรไปสูการสอน

นั้น สามารถปรับเปลี่ยนการเตรียมความพรอมเฉพาะในสวนของการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไปดําเนินการในชวงที่คณะครูไดดําเนินการนําหลักสูตรไปใช

ผานมาแลวในระยะหนึ่งได แตถาคณะครูมีความพรอมก็สามารถดําเนินควบคูกันไปไดเลยทั้งการ
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เตรียมความพรอมเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

ข้ันที่ 5 การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเองของสถานศึกษา 

 เมื่อแผนการจัดการเรียนรูไดถูกนําไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียนควรมีการวางเกี่ยวกับ

การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเอง เพื่อเปนการตรวจสอบและถือเปนการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรของตนเอง ขอสารสนเทศที่ไดจากการประเมินตนเอง จะชวยใหผูมีสวน

เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและวิธีการแกไขขอบกพรองตางๆ ของการพัฒนา

หลักสูตรใหสมบูรณอยูตลอดเวลา การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาจึงเปนระบบที่ดําเนินการควบคูไป

กับการพัฒนาหลักสูตร โดยในขั้นนี้จะเปนการเชื่อมโยงใหสถานศึกษาเห็นถึงความตอเนื่องของตัวปอน

ที่ไดกําหนดขึ้น กอนจะถูกนําเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง

ในระดับประถมศึกษาตอไป 

 
 2. การตรวจสอบและปรับปรุงแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการนํา
กระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
  จากแนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบ ตามแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองสูกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 6 

ข้ันตอน คือ ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ข้ัน

ที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา ข้ันที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ ข้ันที่ 4 

กําหนดแผนการประเมิน ข้ันที่ 5 ตรวจสอบแผนการประเมิน ข้ันที่ 6 ปรับปรุงแผนการประเมิน  

 โดยเมื่อภายหลังการดําเนินงานตามแนวทางทั้ง 6 ข้ันตอน กับกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหงแลว

พบวา แนวทางที่ไดกําหนดไวในแบบจําลอง เมื่อนําเขาสูสนามการวิจัยแลว ผูวิจัยไดมีการปรับเปลี่ยน

ข้ันตอนบางสวนตามบริบทที่เกิดขึ้นภายในสนามการวิจัยทั้ง 2 แหง โดยไดบูรณาการขั้นตอนที่ 4, 5 

และ 6 ไวในขั้นตอนเดียวกัน และรวมเรียกขั้นตอนที่ 4 นี้วา การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุง

แผนการประเมิน แนวทางที่ปรับใหมนี้จึงประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การเสริมสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 2) การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของ

สถานศึกษา 3) การจัดทําแผนที่กลยุทธ และ 4) การกําหนด ตวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน 

โดยมีผลของการตรวจสอบในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
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ข้ันที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง มีประเด็น

สําคัญที่ตองใหสถานศึกษาเกิดความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ตั้งแตการรับรู

เกี่ยวกับการประเมิน ความสัมพันธระหวางการประเมินและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ

ความสําคัญของการประเมินตนเอง 
 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา 

 เร่ิมตนดวยการพิจารณาถึงสิ่งที่กําลังจะมุงประเมิน โดยการวิเคราะหวิสัยทัศนในการจัด

การศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรสถานศึกษา แลวกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวสัิยทศันเพือ่นาํไปสู

การวางแผนการประเมินหลักสูตรที่สอดคลองกับจุดเนนที่ระบุไวในวิสัยทัศน ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูทรงคุณวุฒิ

ไดเสนอแนะไววา เพื่อใหแผนการประเมินที่จะกําหนดในขั้นตอนตอไป เปนแผนการประเมินที่เกิดจาก

จุดเนนของสถานศึกษาอยางแทจริง จึงควรใหสถานศึกษาไดพิจารณาทบทวนถึงวิสัยทัศนที่มีอยูวาใน

ประเด็นใดที่เปนจุดเนนที่เกิดจากความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย และอยูภายใตขอบเขตที่โรงเรียน

สามารถดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมได โดยอาจไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหม เพราะ

อาจทําใหเกิดความสับสนตอผูเกี่ยวของกับสถานศึกษาได  
 

ข้ันที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 

 ข้ันตอนนี้ สถานศึกษาตองรวมกันกําหนดมุมมองเพื่อนําไปใชพิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน 

จากนั้นทําการวิเคราะหคําสําคัญที่สะทอนถึงจุดเนนในวิสัยทัศนภายใตมุมมองตางๆ ที่ไดกําหนดไว 

แลวจึงเชื่อมโยงความสัมพันธของคําสําคัญในแตละมุมมอง ผลที่ไดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคําสําคัญทําใหสถานศึกษาไดแผนที่กลยุทธ ที่แสดงใหเห็นถึงการไปสูเปาหมาย ซึ่งไดแกจุดเนน

ของวิสัยทัศนที่ไดกําหนดขึ้นมา โดยในขั้นตอนนี้สถานศึกษาอาจมีการจัดทําแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน

ได โดยการตัดคําสําคัญที่อาจไมคอยมีผลกระทบตอการไปสูเปาหมายออก เพื่อใหขอบเขตการ

ประเมินกระชับข้ึน แตจากการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา การกําหนดแผนการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาภายใตแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน ทําใหขาดรายละเอียดในการวางแผนการประเมินตาม

ไปดวย ถาเปนไปไดไมควรยอสวนแผนที่กลยุทธ เปนแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน แตควรแสดงใหเห็น

โดยใชสัญลักษณกํากับไววา คําสําคัญใดมีความจําเปนเรงดวนหรือมีผลกระทบตอการไปสูเปาหมาย

สูง และคําสําคัญใดที่อาจไมมีผลกระทบมากนักตอการไปสูเปาหมายแตก็ตองมีการดําเนินงานเกิดขึ้น

ภายใตการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อที่สถานศึกษาจะไดไมละเลยคําสําคัญบางคําที่ถึงแมวาอาจจะมี

ผลกระทบนอยกวาคําอ่ืน แตก็ถือวามีความสัมพันธตอการไปถึงเปาหมายเชนกัน   
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ข้ันที่ 4 การกําหนด ตวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน 

 ในขั้นนี้ สถานศึกษาตองนําแผนที่กลยุทธมาใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนการประเมินการ

นําหลักสูตรไปใช ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคตามกลยุทธ กําหนดตัวชี้วัด วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

กําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงาน โครงการ หรือส่ิงที่จะทํา จนครบทุกคําสําคัญในแตละมุมมอง โดยเริ่ม

วางแผนตั้งแตระดับสถานศึกษา จากนั้นแผนการประเมินในระดับสถานศึกษา จะถูกสื่อสารไปสูระดับ

สายชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรู ตามโครงสรางการบริหารงานหลักสูตรของแตละสถานศึกษา เพื่อ

กําหนดแผนการประเมินในระดับสายชั้นหรือกลุมสาระการเรยีนรู จากนัน้ผูปฏิบตัแิตละคนจะวางแผนการ

ประเมินหลักสูตรของตนเองตามภาระงานหลักสูตรที่รับผิดชอบอยู ทั้งนี้ตองสอดคลองกับแผนการ

ประเมินในแตละระดับที่ผานมา โดยกอนการสื่อสารแผนการประเมินในแตละระดับ แผนการประเมินนั้น

ตองไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมและลดความซ้ําซอนในแตละองคประกอบ

กอนที่จะนําไปสื่อสารในระดับอ่ืน 

  สําหรับการดําเนินกิจกรรมในขั้นนี้ ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

แผนการประเมินไววา สถานศึกษาควรมีบัญชีรายชื่อโครงการทั้งหมดตามที่ระบุไวในแผนการประเมิน เพื่อ

แสดงใหเห็นภาพรวมของแผนการ โครงการ และสิ่งที่จะทําทั้งหมด บัญชีรายชื่อโครงการ จะทําให

สถานศึกษาไดใชเปนแนวทางในการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และสิ่งที่จะทํา ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคตามกลยุทธที่ไดกําหนดไวงายขึ้น และถาเปนไปได แผนการประเมินดังกลาวควรไดรับการ

ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 รายละเอียดของรูปแบบการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา ตามขั้นตอนทั้ง 4 สามารถนําเสนอไดดังภาพประกอบ 54 
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ภาพประกอบ 53 รูปแบบการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมนิหลักสูตรสถานศึกษาดวย 

       ตนเองในระดับประถมศึกษา 

 ขั้นที่ 1 การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

การรับรูเกี่ยวกับ 

การประเมิน 

ความสัมพันธระหวางการประเมินและ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญของการ

ประเมินตนเอง 

ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา พิจารณาสิ่งที่กําลังจะประเมิน 

การวิเคราะหวิสัยทัศน 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การกําหนดประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

เพื่อนําไปสูการวางแผนการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 
ประเด็นที่เปนจุดเนนจากวิสัยทัศน 

กําหนดมุมมองเพื่อนําไปใช

พิจารณาสิ่งที่กําลังมุงประเมิน 
วิเคราะหคําสําคัญภายใต

มุมมองที่ไดกําหนดไว 

เช่ือมโยงความสัมพันธของคํา

สําคัญในแตละมุมมอง 
แผนที่กลยุทธ 

กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนด 

วัตถุ 

ประสงค 

กําหนด 

ตัว 

ช้ีวัด 

วิเคราะห

ขอมูล

พื้นฐาน 

กําหนด 

เปา 

หมาย 

กําหนด 

สิ่งที ่

จะทํา 

ระดับ 

สถาน 

ศึกษา 

ตรวจสอบ 

ความ

ถูกตอง

เหมาะสม

ทั้งจาก

ภายในและ

ผูเช่ียวชาญ

จาก

ภายนอก

สถานศึกษา 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

กําหนด 

วัตถุ 

ประสงค 

กําหนด 

ตัว 

ช้ีวัด 

วิเคราะห

ขอมูล

พื้นฐาน 

กําหนด 

เปา 

หมาย 

กําหนด 

สิ่งที ่

จะทํา 

ระดับ 

กลุมสาระ

การเรียนรู 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

รวบรวมแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ตามสาระการเรียนรูที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ 

ระดับ 

ผูปฏิบัติ 

ผลการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่พรอมสูการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4 การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการระเมิน 
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 3. การตรวจสอบและปรับปรุงแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ในขั้นการนํากลไก
ควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง  
  การนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตามที่เกิดขึ้นใน

สนามการวิจัยทั้ง 2 แหง เปนไปตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในแบบจําลองของระบบการประเมินฯ ซึ่ง

ประกอบไปดวยการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิ

มาน ข้ันที่ 2 วางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน ข้ันที่ 3 ดําเนินการประเมินอภิมาน และขั้นที่ 

4 นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน  

 อยางไรก็ตาม ภายใตข้ันตอนการดําเนินงานทั้ง 4 ข้ันนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

รายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนําหลักสูตรไปใชของกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง 

รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวิเคราะหรายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน 

พบวา รูปแบบการนํากลไกลควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา มีรายละเอียดที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงดังนี้  

 

ข้ันที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 

 เปนการสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความหมาย หลักการของการประเมินอภิมาน การ

รับรูเกี่ยวกับบทบาทของการประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุมของระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา และการพิจารณารวมกันเกี่ยวกับเกณฑการประเมินอภิมาน 

 

ข้ันที่ 2 วางแผนการดําเนินงานการประเมินอภิมาน 

 เปนการวางแผนการประเมินอภิมานทั้งการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการ

ประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป โดยการวางแผนการประเมินอภิมานทั้งสองแบบ จะประกอบไปดวย

กิจกรรมยอย 3 สวนคือ การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินอภิมาน การกําหนดผูประเมินอภิมาน

ตามคุณลักษณะที่ไดตกลงรวมกันของสถานศึกษา และการกําหนดเครื่องมือประเมินอภิมาน โดยใน

สวนของการกําหนดผูประเมินอภิมาน สําหรับการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา เปนการประเมิน

อภิมานโดยนักประเมินภายใน ซึ่งไดแกผูบริหารและคณะครูผูสอนซึ่งทําหนาที่ทั้งผูปฎิบัติ ผูประเมิน 

และผูประเมินอภิมานภายใน สวนการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป เปนการประเมินอภิมานโดยนัก

ประเมินภายนอก   
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ข้ันที่ 3 ดําเนินการประเมินอภิมาน 

 การดําเนินการประเมินอภิมาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเครื่อมือ

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป และจัดทําเปนรายงานการ

ประเมินอภิมาน ทั้งนี้การประเมินอภิมานเชิงกาวหนา ตองไดรับการประเมินกอนการประเมินอภิมาน

เชิงรวมสรุป เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนามาใชในการปรับปรุงแผนการ

ประเมินการนําหลักสูตรไปใชใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสงผลโดยตรงตอคุณภาพของรายงาน

การประเมินที่สะทอนจากการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ซึ่งจะดําเนินการเมื่อครบรอบการประเมิน 

 

ข้ันที่ 4 นําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน 

 การนําผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงแผนการ

ประเมินหลักสูตร และการดําเนินงานประเมินที่กําลังเกิดขึ้น สวนผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป

เปนขอมูลสําคัญในการปรับปรุงรายงานผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดคุณคาและ

ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 รายละเอียดของรูปแบบการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา ตามขั้นตอนทั้ง 4 สามารถนําเสนอไดดังภาพประกอบ 55 
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ภาพประกอบ 55 รูปแบบการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมนิหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง  

       ในระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 

ความหมาย หลักการ 

ของการประเมินอภิมาน 

บทบาทการประเมินอภิมานในฐานะกลไกควบคุม 

ของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

อภิมาน 

 ขั้นที่ 2 วางแผนการดําเนินงาน 
     การประเมินอภิมาน 

วางแผนการประเมินอภิมาน 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดผูประเมินอภิมาน กําหนดเครื่องมือประเมินอภิมาน 

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา การประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

 ขั้นที่ 3 ดําเนนิการประเมินอภิมาน 

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

รายงายผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา รายงายผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

 ขั้นที่ 4 นําผลการประเมินอภิมาน 
      ไปใชประโยชน 

ปรับปรุงแผนการประเมินและ 

การดําเนินงานประเมิน 

ปรับปรุง 

รายงานผลการประเมิน 

ภายใน ภายนอก 

สถานศึกษาดําเนินการประเมินครบรอบการ

ประเมิน และจัดทํารายงานการประเมินแลวเสร็จ 



 

 

323 

 จากรูปแบบของการนําองคประกอบตางๆ เขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการตรวจสอบและปรับปรุงแบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ตามองคประกอบตางๆ ของระบบ ซึ่งประกอบไปดวย  

 1) รูปแบบการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา 

 2) รูปแบบการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย       ตนเองใน

ระดับประถมศึกษา 

 3) รูปแบบการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา 

 การดําเนินงานภายใตกิจกรรมตางๆ ตามองคประกอบทั้ง 3 ทําใหไดผลผลิตของระบบการ

ประเมินฯ ซึ่งไดแก รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง โดยผูวิจัย ไดกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน ใหกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง นํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสูการ

ปฏิบัติจริง เพื่อเปนการศึกษาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นของระบบการประเมินฯ ที่มีตอความเปนพลวัตของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในระหวางการนําผลผลิตไปสูการปฏิบัติจริงนั้น ผูวิจัยยังไดอาศัย

ยุทธศาสตรเพื่อใหการนําผลผลิตไปสูการปฏิบัติเกิดการขับเคลื่อนไปอยางมีเปาหมายและเกิดผลใน

เชิงของการมีสวนรวมมากขึ้น ไดแกการใชแนวทางการปฏิรูปทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) 

และการใชวิกฤตที่เกิดขึ้นในการสรางโอกาส ซึ่งสงผลตอการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเปน

ผลผลิตของระบบการประเมินฯ ไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงภายใตการดําเนินงานที่เกิดในสนามการวิจัยทั้ง 2 

แหง รวมทั้งขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ 

สามารถนําเสนอไดดังภาพประกอบ 56 
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ภาพประกอบ 56 ระบบการประเมินหลักสตูรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาที่ผาน 

       การตรวจสอบและปรับปรุงแลว 

 

 

 

 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

รูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนทัศนในการ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
รูปแบบการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 

ดวยตนเอง 

รูปแบบ 

การประเมินหลักสูตร 

สถานศึกษา 

ดวยตนเอง 

ขอสารสนเทศ

จากการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

การประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา 

กลไกควบคุม 

การประเมินอภิมาน

เชิงรวมสรุป 

ขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ 

ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน 

ผลผลิตสูการปฏิบัติ 



บทที่ 8 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ในระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 

 1. เพื่อศึกษาความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษา จากการนําระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาและนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากกระบวนการนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา 

 เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวทางที่ได

กําหนดไว 5 ชวง คือ 

 ชวงที่ 1 การสรางระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง เปนการพัฒนาระบบ

บนพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ดวยความมุงหวังให

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาสามารถนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปใชไดดวย

ตนเอง โดยผูวิจัยไดศึกษาขอบขายของการประเมินการนําหลักสูตรไปใชภายใตขอบขายงานการ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การประเมิน

ตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ การประเมินอภิมาน เทคนิคการประเมินผลงานแบบ 

Balanced Scorecard เพื่อนํามากําหนดเปนโครงสรางในการจัดทําระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง  

 ชวงที่ 2 การนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 

ไปสูการปฏิบัติ โดยยึดหลักใหสถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาไดดวยตนเองจากระบบการประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูวิจัยอยูในฐานะของผูมีสวน

รวมคนหนึ่งที่คอยเสริมสรางใหสถานศึกษาเกิดพลังอํานาจในการประเมิน ดวยการใหคําปรึกษา

ทางวิชาการ กระตุน สนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก เกี่ยวกับการพัฒนา

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตลอดจนการประเมินรูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นดวยตนเองตามแนวทางการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

โดยสนามการวิจัยที่ไดนําระบบการประเมินหลักสูตรเขาไปใชนั้น ไดกําหนดกลุมเปาหมายเปน

สถานศึกษาที่ทําการสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ขอนแกน จํานวน 2 โรงรียน เปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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จํานวน 1 โรง และโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน 1 โรง 

ระหวางปฏิบัติการวิจัยในชวงนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลในดานตาง ๆ ที่ไดจากการสะทอนผล

การปฏิบัติเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแผนการวิจัย และวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพการนําระบบการ

ประเมินเขาสูพื้นที่การวิจัยของทั้งสองโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย 

 ชวงที่ 3 การนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ของกลุมเปาหมาย

ไปสูการปฏิบัติในสภาพการณจริง โดยกลุมเปาหมายไดนํารูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในสภาพการณจริง โดยดําเนินการประเมิน

ตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับกลุมสาระการเรียนรู และระดับผูปฏิบัติ ในระหวางการปฏิบัติการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสะทอนกลับเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง

แผนการวิจัย สภาพของพลังอํานาจในการประเมินของกลุมเปาหมาย และสภาพการนําระบบการ

ประเมินเขาสูสนามการวิจัยของทั้งสองโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 

 ชวงที่ 4 การปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา จากขอมูลปอนกลับของระบบ เปนการวิเคราะหรายงานผลการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาของกลุมเปาหมาย แลวนําผลการวิเคราะหที่ไดมาใชในการปรับปรุงระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใหมีคุณคา ความหมาย และประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ชวงที่ 5 การศึกษาเพื่อนําเสนอผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนําระบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยไดดําเนินการ

วิเคราะหจากขอมูลการสะทอนผลที่ไดจากการปฏิบัติการวิจัยจากโรงเรียนกลุมเปาหมายทั้งสอง

แหง เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปใช ซึ่งสะทอนถึงความเปนพลวัตของหลักสูตร

สถานศึกษา รวมทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยตนเองไปใชในโรงเรียนประถมศึกษาไดอยางมีคุณคาและความหมาย 

 

สรุปผล และอภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา แบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดเชิงระบบที่ประกอบไปดวย การ

กําหนดตัวปอน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต ผลลัพธ และตัวปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนา โดยจัดความสัมพันธขององคประกอบของระบบใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน คือ  

1) องคประกอบดานตัวปอน ไดแก ตัวหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นภายใตกระบวน

ทัศนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

และดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
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2) องคประกอบดานกระบวนการ กระบวนการที่ใชในระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง เปนการบูรณาการแนวคิดที่หลากหลายในการประเมิน ประกอบไปดวย 

แนวคิดในการประเมินตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ และเทคนิคการประเมินผลงาน

แบบ Balanced Scorecard 

3) องคประกอบดานกลไกควบคุม เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา เพื่อชวยใหการประเมินเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนด เปนกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง และ

การประยุกตแนวคิดการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของขอ

สารสนเทศที่ไดจากการประเมิน และแสดงใหเห็นถึงความพรอมที่จะใหตรวจสอบได 

4) องคประกอบดานผลผลิต เปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ และปจจัยปอนเขา ซึ่งทําให

ไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา อันเปนผลผลิตของ

ระบบ ซึ่งสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของการวิจัยจะนําไปสูการปฏิบัติในสภาพจริง 

5) องคประกอบดานผลลัพธ เปนผลที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตของระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งไดแกรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา ไปสูการปฏิบัติในสภาพจริง ขอสารสนเทศที่ไดจากการปฏิบัติตามแผนการ

ประเมินจึงเปนผลลัพธของระบบการประเมินในครั้งนี้ 

6) องคประกอบดานตัวปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา เปนขอสารสนเทศที่ไดจาก

การนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสูการปฏิบัติของกลุมเปาหมายการ

วิจัย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบของระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ผลจากการนําแบบจําลองของระบบการประเมินฯ สูสนามการวิจัยทั้งสองแหง แสดงให

เห็นถึงผลการวิจัย พรอมทั้งการอภิปรายผลตามองคประกอบของระบบการประเมินฯ ไดดังนี้  

 
องคประกอบดานตัวปอน 
 ภายใตบริบทของการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษา พบวา สถานศึกษาที่

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีตัวปอน ซึ่งไดแกหลักสูตรสถานศึกษาที่

พรอมตอการนําเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินฯ สวนสถานศึกษาที่กําลังอยูในชวงของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตองดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการกําหนดตัวปอนภายใต

แบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา ผลที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกลาว ทําใหโรงเรียน A ซึ่งเปนกรณีศึกษาของ

โรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถกําหนดตัวปอนที่พรอมตอ

การนําเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินฯ ได โดยผูวิจัยไดปรับแบบจําลองของระบบการ
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ประเมินฯ ในขั้นของการกําหนดตัวปอนใหเหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นในพื้นที่การวิจัย การกําหนด

ตัวปอนของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษานี้ เปนภาพสะทอนสําคัญเกี่ยวกับปญหาการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งตามรายงานการศึกษาความพรอมการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปการศึกษา 2546 (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546ข : 74) ที่

พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูสอนในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิและ

กรมสามัญศึกษา มีความพรอมในการใชหลักสูตรในปการศึกษา 2546 อยูในระดับนอย และ

ผลการวิจัยดังกลาว ยังแสดงใหเห็นถึงความตองการชวยเหลือเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาในดานตางๆ ดวยเชนกัน ดังนั้น การกําหนดตัวปอน ใหกับกลุมเปาหมายการวิจัยที่

เปนโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงถือเปนการใหความชวยเหลือ 

ซึ่งสอดคลองตามรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนเครือขาย (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ข : 48) ที่ระบุถึงความตองการความ

ชวยเหลือของโรงเรียนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่ระบุวา โรงเรียนตองการความชวยเหลือ

ในเรื่อง การสนับสนุนเอกสาร/คูมือในการจัดทําหลักสูตร นิเทศติดตามและการกํากับดูแล เปนพี่

เลี้ยงในการทําหลักสูตร และใหคําแนะนําตอบขอสงสัย/ปญหา จัดอบรม/สัมมนาใหความรูแกครู

เพิ่มเติมในเรื่อง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การผลิตสื่อการเรียนรู การ

จัดทําสาระการเรียนรู การจัดทําหนวยการเรียนรู เขียนแผนการเรียนรู การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 

และจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาในขั้นตอนของการกําหนดตัวปอนของ

ระบบการประเมินฯ จึงถือวามีความสอดคลองและครอบคลุมกับการตอบสนองตอความตองการ

ของสถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
องคประกอบดานกระบวนการ 
 จากแนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบ ตามแบบจําลองของระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง สูกลุมเปาหมายการวิจัยทั้ง 2 แหง ผูวิจัยไดมีการปรับเปลี่ยน

ข้ันตอนบางสวนตามบริบทที่เกิดขึ้นภายในสนามการวิจัยทั้ง 2 แหง โดยไดบูรณาการขั้นตอนที่ 4, 

5 และ 6 ไวในขั้นตอนเดียวกัน และรวมเรียกขั้นตอนที่ 4 นี้วา การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุง

แผนการประเมิน แนวทางที่ปรับใหมนี้จึงประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันที่ 1 การเสริมสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธและ

จัดทํากลยุทธของสถานศึกษา ข้ันที่ 3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ ข้ันที่ 4 การกําหนด ตวจสอบ และ

ปรับปรุงแผนการประเมิน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 4 ทําใหสถานศึกษา

ที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง สามารถพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน
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ระดับประถมศึกษาไดสําเร็จ ซึ่งถือเปนผลผลิตที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินฯ ทั้งนี้รูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง เกิดขึ้นไดโดยอาศัย

แนวคิดของการประเมินสําคัญ 3 สวน คือ การประเมินตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 

และเทคนิคการประเมินผลงานดวย Balanced Scorecard สําหรับผลที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน 

สามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1) การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ถือเปน

ข้ันแรกที่ ผูวิจัยนําเขาสูกระบวนการของระบบการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อใหกลุมเปาหมายเห็น

ความสําคัญและเกิดความตระหนักรวมกันเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 

ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความตระหนักในเรื่องที่กําลังจะประเมินใหเกิดขึ้นกอนดําเนินการ

ประเมินดวยตนเองนั้น สอดคลองกับแนวทางการดําเนินการกระบวนการโรงเรียนประเมินตนเอง 

(School Self-Assessment Process) เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งดําเนินการโดย มูลนิธิรักษเด็ก (ม.ป.ป. : 

11-12) ซึ่งประกอบไปดวย 7 ข้ันตอน โดยขั้นตอนแรกของกระบวนการโรงเรียนประเมินตนเองนั้น 

ไดแกกระบวนการสรางความตระหนักตอสิทธิเด็ก โดยมีเปาหมายใหผูเกี่ยวของที่รวมโครงการเขาใจ

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และไดคิดถึงเด็กที่เปนลูกหลานของตนวาควรจะสงเสริมใหพัฒนาตอไป

อยางไรภายใตแนวคิดของสิทธิเด็ก เชนเดียวกับ สถาบันเพิ่มผลิตแหงชาติ ไดนําเกณฑการประเมิน

ที่เรียกวา Malcolm Baldrige Criteria มาปรับใชเพื่อการประเมินองคการดวยตนเอง ซึ่งมีข้ันตอน

ทางปฏิบัติของการประเมินตนเอง 9 ข้ันตอน (ศุภชัย  เมืองรักษ. 2544 : 71-73) โดย ข้ันตอนแรก 

เร่ิมที่การทําความเขาใจแนวคิดของเกณฑการประเมินตนเอง ทั้ง 18 ขอ ของ Malcolm Baldrige 

Criteria และการสรางความตระหนักในความสําคัญของผูบริหารองคการตอการประเมินตนเอง โดย

ใชกิจกรรมการอธิบายประวัติความเปนมา แนวคิดหลัก เกณฑการประเมินทั้ง 18 ประเด็นคําถาม 

และความสัมพันธของแตละประเด็น องคประกอบหลักที่ตองการวัดในแตละคําถาม รวมทั้ง

หลักการอานคูมือ ความหมายของศัพท แนวการตอบคําถามและเกณฑของการใหคะแนน พรอมทั้ง

อธิบายกระบวนการประเมินในทุกขั้นตอน แนวคิดดังกลาวจึงสอดคลองกับข้ันตอนการเสริมสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ซึ่งมีความมุงหมายในการสราง

ความตระหนัก และความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงที่กําลังจะประเมิน และถือเปนขั้นตอนแรกของการนํา

กระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง  

 2) การวิเคราะหกลยุทธและจัดทํากลยุทธของสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนนี้ ทําให

สถานศึกษาที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง ไดมีการทบทวนและตรวจสอบวิสัยทัศนที่ใชในการจัด

การศึกษา โดยผลการตวจสอบตนเองรวมกันของสมาชิกพบวาวิสัยทัศนที่กําหนดไวมีความเหมาะสม

ที่จะนําไปสูการวางแผนทางกลยุทธตอไป โดยกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง ไดกําหนดจุดเนนจาก

วิสัยทัศนที่จะนําไปสูการกําหนดแผนการประเมินในรอบแรกนี้ โดยโรงเรียนที่กําลังประสบปญหาใน
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดจุดเนนรวมกันคือ “ความเขมแข็งทางวิชาการ” สวน

โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก “การปฏิรูปการเรียนรู” ซึ่งแมวา จุดเนน

ดังกลาวจะเปนเพียงจุดเนนเดียวที่กําหนดไวในวิสัยทัศน แตความรูสึกที่เกิดขึ้นกับผูบริหารและคณะ

ครู ตางเห็นวาเปนจุดสําคัญที่ทุกคนมองเห็นรวมกันวา ควรไดรับการประเมนิและแสดงใหเหน็ถงึผลที่

เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐพล ชวลิตชีวิน; และ ปราโมทย ศุภปญญา.(2545 : 

326) ที่กลาวถึงการวิเคราะหวิสัยทัศนอยางเดนชัดและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย จะทําใหทุกคนใน

องคกรมีหลักนําทางและเข็มทิศในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามที่ไดคาดหวังไว   

 3) การจัดทําแผนที่กลยุทธ ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในขั้นนี้ ทําใหโรงเรียนที่เปน

กรณีศึกษาทั้ง 2 แหง สามารถจัดทําแผนที่กลยุทธ ที่พรอมจะนําไปใชในการกําหนดแผนการ

ประเมินตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ตอไป ทั้งนี้ ผลของการจัดทําแผนที่กลยุทธของ

โรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง พบวา มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการกําหนดมุมมองที่ใชใน

การจัดทําแผนที่กลยุทธ กลาวคือ โรงเรียนทั้งสองแหงมีการปรับเปลี่ยนมุมมองของ Balanced 

Scorecard ซึ่งเดิมไดแก 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานกระบวนการภายใน 3) มุมมอง

ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4)มุมมองดานลูกคา โดยปรับมุมมองใหม เปน 1) มุมมองดาน

นักเรียน ซึ่งจากเดิมเปนมุมมองดานลูกคาที่อยูในลําดับที่ส่ี 2) มุมมองดานกระบวนการภายใน 3) 

มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 4) มุมมองดานงบประมาณและภาคีเครือขายความรวมมือ 

(ของโรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตร) และมุมมองดานทรัพยากร (ของโรงเรียนที่

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร) การปรับเปลี่ยนมุมมองดังกลาว พบวามีความสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ นภดล รมโพธิ์(2548 : 23-34) ที่ไดทําการวิจัยเชิงสํารวจและกรณีศึกษาการใช 

Balanced Scorecard สําหรับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ซึ่งพบวา มหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะ

ของการเปนองคกรที่ไมมุงแสวงหาผลกําไร จะมีการปรับมุมมองที่ใชใน Balanced Scorecard ให

เขากับลักษณะของมหาวิทยาลัยในเชิงการใหบริการทางวิชาการมากกวาในเชิงธุรกิจ การ

ปรับเปลี่ยนมุมมองดังกลาว ในแนวคิดของ Balanced Scorecard แลว ถือวาเปนความยืดหยุนที่

องคกรตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ดังที่ แค็ปแลน; และ นอรตัน (2547 : 

117) ไดกลาวถึงการสรางแผนที่กลยุทธที่จะเริ่มตนดวยกลยุทธทางการเงิน แตสําหรับหนวยงานที่

ไมแสวงผลกําไรและหนวยงานรัฐบาลมักจะใหความสําคัญกับประชาชนหรือบทบัญญัติทางดาน

รัฐธรรมนูญ ไมใชทางดานการเงินเปนอันดับสูงสุดในแผนที่กลยุทธ  

 4) การกําหนด ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการประเมิน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน

กิจกรรมในข้ันนี้ทําใหไดผลผลิตของระบบ ซึ่งไดแกรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้งสองแหง และพรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามแผนการ

ประเมินที่ไดกําหนดไว 
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องคประกอบดานกลไกควบคุม 
ผลที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม  ตามแนวทางการกําหนดกลไกควบคุมตาม

แบบจําลองของระบบการประเมินหลักสูตรดวยตนเอง ทําใหโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง 

ไดมีการวางแผนการประเมินอภิมาน และดําเนินการตามแผนที่วางไว ซึ่งพบวา ผลจากการ

ประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา ชวยทําใหแผนการประเมินหลักสูตรเปนมีความเหมาะสม 

ถูกตอง และไปตามแนวทางที่กําหนดไวมากขึ้น รวมทั้งกลุมเปาหมายยังเกิดความเชื่อมั่นที่เพิ่มข้ึน

สําหรับการปฏิบัติตามแผนการประเมินที่ไดกําหนดไว สวนการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ทํา

ใหกลุมเปาหมายไดรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินที่จะทําใหเกิด

ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ รวมทั้งคุณคาของขอสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานการประเมินตอผู

มีสวนเกี่ยวของตอไป ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจากกลไกควบคุมของระบบการประเมินหลักสูตรฯ ดังกลาว 

สอดคลองตามหลักการของการประเมินอภิมาน ซึ่ง นงลักษณ วิรัชชัย (2547? : 23-25; อางอิงจาก 

Stufflebeam. 1974. Meta-Evaluation) ไดสรุปไววา การประเมินอภิมานมีประโยชนตองาน

ประเมินวามีคุณภาพหรือไม และใหขอมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงงานประเมินในแตละขั้นตอน 

รวมทั้งการใชประโยชนจากผลการประเมินที่เกิดขึ้น  

 
องคประกอบดานผลผลิต  
 ผลที่เกิดขึ้นจากการนําตัวปอน เขาสูกระบวนการของระบบการประเมินฯ ทําใหโรงเรียนที่

เปนกรณีศึกษาทั้งสองแหง ไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา  และพรอมจะนําไปสูการปฏิบัติในสภาพจริง รูปแบบการประเมินของกรณีศึกษาทั้ง

สองแหง แมวาจะดําเนินการตามแนวทางการนํากระบวนการเขาสูระบบการประเมินฯ แต

รายละเอียดของรูปแบบการประเมินจะมีความแตกตางกันไปตามบริบทการประเมินของสนามการ

วิจัยแตละแหง ทั้งนี้ตั้งแตจุดเนนของการประเมินที่กําหนดจากวิสัยทัศนที่แตกตางกัน ลักษณะของ

แผนที่กลยุทธที่แสดงถึงวัตถุประสงคทางกลยุทธที่ไมเหมือนกันในหลายกรณี ตลอดจนการกําหนด

แผนการประเมินตั้งแตระดับสถานศึกษา  จนถึงระดับผูปฏิบัติ  ที่มีรายละเอียดในแตละ

องคประกอบแตกตางกันไปตามจุดเนนของการประเมินที่ตางกัน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่เปน

กรณีศึกษาทั้ง  2 แหง พบวา มีทั้งประเด็นที่สอดคลองและแตกตางกับแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

หลักการ Balanced Scorecard ของ ฉรัต ไทยอุทิศ (2547 : 75-77) ที่ไดกําหนดกรอบงานการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาภายใตหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

แผนการประเมินของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้งสองแหง ตามมุมมองของการประเมินทั้ง 4 ดาน 
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พบวา มีการปรับเปลี่ยนลําดับความสําคัญของมุมมองเชนกัน โดยปรับเปล่ียนมุมมองดานลูกคา

ใหเปนมุมมองที่มีความสําคัญสูงสุด โดยของ ฉรัต ไทยอุทิศ (2547) ตีความคําวาลูกคา หมายถึง 

นักเรียนและผูเกี่ยวของ ซึ่งผูเกี่ยวของนี้ ไดแกผูปกครองนักเรียน สวนโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้ง

สองแหงระบุถึงเฉพาะนักเรียน และเมื่อพิจารณาถึงกรอบงานการประเมินในมุมมองนี้แลว พบวา 

ตางเนนที่คุณภาพของผูเรียนเปนหลัก สําหรับมุมมองดานที่ 2 พบวา ตางมีความคลายคลึงกัน ที่

เนนถึงกรอบงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยของ ฉรัต ไทยอุทิศ (2547) 

ไดปรับเปล่ียนชื่อมุมมองจากกระบวนการภายใน เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และเมื่อพิจารณาถึงกรอบงานการประเมินในมุมมองดานนี้แลว จุดที่มีความคลายคลึงกันไดแก 

การใหความสําคัญดานการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สวนมุมมองที่ 3 

คือ มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา พบวาทุกแหงจัดลําดับความสําคัญไวคงเดิม และไมมีการ

ปรับเปล่ียนชื่อมุมมอง โดยรายละเอียดของกรอบงานการประเมินพบวา ตางเนนที่การพัฒนา

คุณภาพและความรูความสามารถของครูเปนหลัก โดยโรงเรียน B ไดใหความสําคัญกับขวัญ

กําลังใจทางดานวิชาการของครู ซึ่งเปนประเด็นที่ตางจากที่อ่ืน สําหรับมุมมองสุดทาย คือ มุมมอง

ดานการเงิน พบวาทั้งสามแหงมีการปรับเปล่ียนลําดับความสําคัญ จากเดิมที่อยูในลําดับแรกมา

เปนลําดับสุดทาย และปรับเปล่ียนชื่อมุมมองที่แตกตางกันทั้งสามสวน และเมื่อพิจารณาถึงกรอบ

งานการประเมินของทั้งสามแหงแลว พบวา ตางใหความสําคัญที่ความคุมคาของการใช

งบประมาณหรือทรัพยากร มากกวาการแสวงหารายไดหรืองบประมาณ  

 
องคประกอบดานผลลพัธ 
  เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองในการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชของโรงเรียนที่เปนพื้นที่การวิจัยทั้งสองแหง ประกอบกับการวิเคราะหเนื้อหาการ

สัมภาษณ การสนทนากลุมกับกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตของ

ระบบการประเมินฯ ไปสูการปฏิบัติของโรงเรียนที่เปนพื้นที่การวิจัยทั้งสองแหง ไดสะทอนใหเห็นถึง

ความเปนพลวัตของหลักสูตรที่เกิดข้ึนจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา ตามมุมมองทั้ง 4 ดาน พบวา ภายใตมุมมองดานนักเรียน แสดงใหเห็นถึง

ความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจากตัวนักเรียนซึ่งเปนผลิตผลของหลักสูตรที่เปนตัวสะทอนสําคัญของ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานตามแผนการประเมิน โดยคณะครูมีการกําหนด

และดําเนินการตามแผนงานโครงการตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัด สวนมุมมอง

ดานกระบวนการภายใน ไดแสดงใหเห็นวาผูบริหารและคณะครูมีการนํากระบวนการตางๆ ที่จะทํา

ใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุตามเปาหมายของแผนการประเมิน เชน การจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การผลิตสื่อเพื่อสงเสริมการเรียนรู การใชแหลงเรียนรู การทําวิจัยใน
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ชั้นเรียน เปนตน ในสวนของมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ไดสะทอนใหเห็นภาพของการ

เคลื่อนไหวของการเรียนรูและการพัฒนาของผูบริหารและคณะครูที่ไดดําเนินการตางๆ เพื่อให

กระบวนการนําหลักสูตรไปใชของครูบรรลุตามเปาหมาย เชน การพัฒนาคุณภาพครู การสงเสริม

ขวัญกําลังใจใหกับครู เปนตน สําหรับมุมมองดานงบประมาณและเครือขายความรวมมือ ซึ่งเปน

ชื่อมุมมองของโรงเรียนที่กําลังประสบปญหาในการพัฒนาหลักสูตร และมุมมองดานทรัยากร ซึ่ง

เปนชื่อมุมมองของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ไดแสดงใหเห็นถึงความ

เคลื่อนไหวทางดานการใชงบประมาณและทรัพยากรในดานตางๆ เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรม

ตางๆ ตามหลักสูตร ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดจากการนําแผนการประเมินไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมีผลตอ

ความเปนพลวัตของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้งสองแลว ใน

ขณะเดียวกัน ก็ไดกอใหเกิดผลสะทอนกลับสูแผนการประเมินหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาจะตอง

ทบทวนการวางแผนการประเมินในรอบตอไป เพื่อใหการขับเคลื่อนของหลักสูตรสามารถดําเนินไป

ไดอยางตอเนื่องไมหยุดนิ่งภายใตแผนการประเมินที่มีลักษณะยืดหยุนและสามารถดําเนินการ

ประเมินภายใตการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากตัวผูปฏิบัติเอง 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตของระบบการประเมินฯ ไปสูการปฏิบัติ หรือกลาวคือ การ

นํารูปแบบการประเมินไปสูการปฏิบัติของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายทั้งสองแหง ไดแสดงให

เห็นถึงความเคลื่อนไหวและไมหยุดนิ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นอยู

ตลอดเวลา โดยมีสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

เปนกลไปสําคัญที่สะทอนใหผูบริหาร คณะครู รวมถึงผูเกี่ยวของ นําไปใชในการดําเนินงานพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองและบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน ความเปนพลวัตของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เกิดขึ้น แมจะมีความแตกตางในรายละเอียดตามบริบทของกลุมเปาหมายการวิจัยที่

มีความแตกตางกันทั้งสองแหง แตผลลัพธที่เกิดขึ้น ถือวามีความสอดคลองตามแนวคิดของ 

แค็ปแลน; และ นอรตัน (2548 : 34-49) ที่กลาวถึงความสําเร็จตอกลยุทธที่ไดแสดงไวในแผนที่

กลยุทธ สามารถสังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานขององคกรซึ่งสามารถประเมินได

ใน 4 มิติของปจจัยที่เกิดขึ้นในองคกร คือ 1) มิติดานวัฒนธรรม(Culture) ที่จะตองสะทอนถึง

บรรยากาศของความรูสึกรวมของนโยบาย ขอปฏิบัติ และขั้นตอนการทํางานที่องคกรมีอยูใน

ปจจุบัน 2) ภาวะผูนํา(Leadership) ซึ่งสะทอนไดจากคณะทํางานในตําแหนงในระดับผูนํา ในเรือ่ง

ของการเอาใจใสลูกคา (Customer Focus) สนับสนุนการทํางานเปนทีม (Foster Teamwork) 

และการสื่อสารแบบเปด (Open Communication) 3) การปรับใหเขาที่เขาทาง (Alignment) 

สามารถสะทอนไดจาก ความรูความเขาใจของบุคลากรที่มีตอวัตถุประสงคข้ันสูงขององคกร 4) 

การทํางานเปนทีมและการแบงปนความรู (Teamwork and Knowledge Sharing) ซึ่งปจจัยทั้ง 4 

ดังกลาว สามารถสะทอนไดอยางชัดเจนภายใตการดําเนินงานตามแผนการประเมินหลักสูตร
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สถานศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสองแหง และมีผลโดยตรงตอสภาพและลักษณะ

ของความเปนพลวัตที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒทิัง้สามทานทีไ่ด

ใหขอมูลปอนกลับ โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบ

ตนเองในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยทั้งสองแหง ซึ่ง

ทั้งสามทานระบุวา “มีระดับของคุณภาพที่แตกตางกัน” ปจจัยทั้ง 4 ที่ แค็ปแลน และนอรตัน กลาว

ไว จึงมีความสอดคลองเปนอยางยิ่งตอการอธิบายถึงความแตกตางในผลผลิตและผลลัพธที่

เกิดขึ้นภายใตระบบการประเมินฯ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปราโมทย ศุภปญญา (2549 : 103-

104) ที่กลาวถึงการนําระบบ Balanced Scorecard ไปใชใหเกิดผลวา เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ 10 

ประการคือ 1) ผูบริหารสูงสุดตองแสดงออกถึงความมุงมั่นและจริงจัง 2) ส่ือสารและชี้ใหเห็น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน 3) จริงจังในการดําเนินโครงการสรางสรรค(Initiative) ให

เกิดผล 4) มีระบบการจัดการขอมูลและการรายงานผลที่ดีและมีประสิทธิผล 5) ความสะดวกใน

การเขาถึงขอมูลการวัดผล 6) การอบรมที่ดีและเปนไปอยางตอเนื่อง 7) เชื่อมโยงผลงานและ

ส่ิงจูงใจตางๆ 8) การสื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความคืบหนาของโครงการ 9) กระตุนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง 10) ลงมือปฏิบัติทันทีโดยไมจําเปนตองรอใหพรอมทุกดาน  

  
องคประกอบดานตัวปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 รูปแบบของการนําองคประกอบตางๆ เขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองในระดับประถมศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นจากการตรวจสอบและปรับปรุงแบบจําลองของระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา โดยผูวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และ

ผูทรงคุณวุฒิ ตามองคประกอบตางๆ ของระบบ ซึ่งประกอบไปดวย 1) รูปแบบการกําหนดตัวปอน

ของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 2) รูปแบบการนํา

กระบวนการเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา 3) 

รูปแบบการนํากลไกควบคุมเขาสูระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา พบวา มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางกิจกรรมของแตละองคประกอบ ใหเกิด

ความเหมาะสมตามบริบทของกลุมเปาหมายการวิจัยทั้งสองแหง โดยองคประกอบที่เพิ่มข้ึนมาใน

ระบบไดแก “ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนผลผลิตสูการปฏิบัติ” ที่เขามาอยูระหวางองคประกอบดาน

ผลผลิตและผลลัพธ องคประกอบดังกลาวเกิดขึ้นภายใตปรากฏการณของการนํารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งพบวา กลุมเปาหมายทั้งสองแหงเกิดภาวะของ

ความวิตกกังวลของการปฏิบัติตามแผนการประเมิน ที่พบวาผลการดําเนินงานของบางตัวชี้วัดยัง

ไมคอยเกิดความเคลื่อนไหว และอาจสงผลตอการไปถึงเปาหมายที่กําหนดไว จึงจําเปนที่ผูวิจัย 

รวมทั้งกลุมเปาหมายตองรวมกันลดระดับของความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น โดยโรงเรียนที่กําลังอยู
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ในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใชแนวทางการปฏิรูปทั้งโรงเรียน สวนโรงเรียนที่ประสบ

ผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใชวิกฤตที่ เกิดขึ้นในการสรางโอกาส การใช

ยุทธศาสตรในการผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปได สอดคลอง

ตามแนวคิดของ Steiner (พสุ เดชะรินทร. 2546 : 50 ; อางอิงจาก Steiner, G. 1979. Strategic 

Planning.) ที่ระบุวาองคกรจําเปนตองใชกลยุทธในลักษณะของการวางแผนเพื่อใหองคกรเกิดการ

ปรับตัวหรือเคลี่อนไหวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยกลยุทธที่นํามาใชตองตอบคําถามสําคัญ 5 

ประการได คือ 1) กลยุทธตองเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงเห็นวามีความสําคัญตอองคกร 2) กลยุทธ

ตองแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับทิศทางขององคกร 3) กลยุทธจะตองประกอบดวย

ส่ิงที่องคกรตองทําเพื่อใหบรรลุตอทิศทางนั้น 4) กลยุทธตองตอบคําถามวา “อะไรคือส่ิงที่องคกร

จะตองทํา และ 5) อะไรคือผลลัพธสุดทายที่ตองการและทําอยางไรจึงจะบรรลุส่ิงนั้น และผลจาก

การนํากลยุทธขับเคลื่อนผลผลิตสูการปฏิบัติ สงผลตอการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรฯ ซึ่ง

เปนผลผลิตของระบบการประเมินฯ ไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
พลังอํานาจครูที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 จากการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา เขาสู

พื้นที่การวิจัยทั้งสองแหง ในชวงแรกผูวิจัยไดขอสังเกตเกี่ยวกับพลังอํานาจครูที่มีผลตอการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทที่ตางกันของพื้นที่การวิจัยทั้งสองแหง กลาวคือ สถานศึกษาที่

กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายหลังจากกําหนดตัวปอนของระบบเสร็จแลว 

พบวา กลุมเปาหมายไดแสดง “สัญญาณ”  ถึงการมีพลังอํานาจในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเปนผลมา

จากปจจัยสําคัญ 4 ประการ คือ ประการแรก ไดแกกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ตองอาศัย

รูปแบบและเทคนิคที่มีการเตรียมการมาอยางดี มีการนําเสนอที่เขาใจงาย ไมทําใหคณะครูรูสึกวาเปน

เร่ืองที่ยาก และตองชี้ใหเห็นถึงประโยชนของสิ่งที่ทําใหชัดเจน ประการที่สอง ปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัย

กับคณะครู ผูวิจัยตองใหคําแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิดในระหวางปฏิบัติการ ตองมีความเปนกันเอง 

และตองยึดหลักประชาธิปไตยเมื่อตองมีการตัดสินใจใดๆ เกิดขึ้น ประการที่สาม ชวงเวลาที่ใชในการ

จัดอบรม ควรอยูในชวงเวลาที่คณะครูมีความสะดวกมากที่สุด รวมถึงการดําเนินกิจกรรมในชวงเวลาที่

ยาวนานจนเกินไปยอมมีผลตอการรับรูของคณะครูเชนกัน ประการสุดทาย การสนับสนุนของผูบริหาร

สถานศึกษา เปนอีกปจจัยที่คณะครูตองการเปนอยางยิ่งในระหวางการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใหกําลังใจ รวมถึงการยืนยันในผลของการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดข้ึนจากคณะครู  

 สวนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา กลุมเปาหมาย 

ไดแสดงถึง “ตนทุน” ทางพลังอํานาจของผูบริหารและคณะครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ ซึ่งไดแก ความรูความสามารถในการ
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเอง ซึ่งเปนปจจัยเริ่มตนสําคัญที่ทําใหคณะครูเกิดความรูสึก

ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนไดพัฒนาขึ้น และสงผลตอความตองการที่จะนําหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้น

ไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน ซึ่งถือเปนปจจัยตอมา และในขณะที่นําหลักสูตรไปสูการสอน ไดสะทอน

ใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้น จึงสงผลตอความตองการที่จะพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน ซึ่งถือเปนปจจัยที่ตอเนื่องจากปจจัยกอนหนา และถือเปนตนทุนสําคัญ

ของพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 เมื่อพิจารณาจากปจจัยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมในขั้นของกําหนดตัวปอนของ

โรงเรียนที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ปยะธิดา วรญาโณปกรณ (2547 : 150-166) ที่พบวา การเสริมพลังอํานาจครู ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเกี่ยวของกันทั้งในมิติของกระบวนการ

เสริมสรางพลังอํานาจ และมิติของผลลัพธ โดยปจจัยทั้งสี่ประการดังกลาว ที่แสดงใหเห็นถึง

สัญญาณของการเกิดข้ึนทางพลังอํานาจของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่กําลังประสบปญหาในการ

วิจัย ถือเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเสริมพลังอํานาจ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามแนว

ทางการกําหนดตัวปอนของระบบการประเมินฯ เปนหลัก ไมวาจะเปนกระบวนการอบรมเชิง

ปฏิบัติการที่เนนการมีสวนรวมตัดสินใจ การสรางแรงจูงใจโดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนของสิ่งที่กําลัง

ดําเนินการ รวมถึงการใหโอกาสและการใหการสนับสนุนในการรวมสรางสรรคผลงาน โดยเฉพาะ

ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยกับคณะครู สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของ

ครูและนักเรียน ของสมพงษ ปนหุน (2549 : 141-163) ที่พบวา ปจจัยที่ชวยใหการใชแบบ

ตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจประสบความสําเร็จ เกี่ยวของกับการสราง

ความสัมพันธที่ดีของผูวิจัยกับกลุมตัวอยาง สวนตนทุนทางพลังอํานาจที่มีผลตอการพัฒนา

หลักสูตรของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา เกี่ยวของกับมิติ

ดานผลลัพธของการเสริมพลังอํานาจครู ซึ่งแสดงใหเห็นวา โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดผานกระบวนการเสริมพลังอํานาจ และสามารถแสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพบางอยางที่เปนผลลัพธของการเสริมพลังอํานาจ ไมวาจะเปนเรื่องของความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ความพึงพอใจในงาน ซึ่งถือเปนแรงขับที่สงผลตอการดําเนินงานดานหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง และเปนตนทุนที่มีมากอน ที่ผูวิจัยจะนําระบบการประเมินลงสูสนามการวิจัย 

 จนเมื่อส้ินสุด “สายพาน” การพัฒนาของระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเอง ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในระหวางการเคลื่อนผานตามสายพานของการพัฒนา ตาง

สะทอนใหเห็นถึงการขับเคลื่อนของพลังอํานาจครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พลัง

อํานาจที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ของโรงเรียนที่เปน
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กลุมเปาหมายทั้งสองแหงเมื่อส้ินสุดตามรอบการประเมิน สามารถแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอ

พลังอํานาจครูที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือ สําหรับโรงเรียนกลุมเปาหมายที่กําลังอยู

ในชวงของการพัฒนาหลักสูตร พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของคือ 1) กระบวนการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  ที่มีความตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  อยูในชวงเวลาที่ เหมาะสม  และเปดโอกาสให

กลุมเปาหมายไดพบกับโอกาสของการประสบผลสําเร็จดวยตนเองอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

รวมถึงผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติตองสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและประโยชนที่

กลุมเปาหมายสามารถสัมผัสจับตองไดอยางเปนรูปธรรม  2) กระบวนการมีสวนรวม  ที่ตองสราง

บรรยากาศของการทํางานรวมกันของทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งการทําใหสมาชิกทุกคน

ของกลุมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่กําลังพิจารณารวมกันอยางแทจริง 3) 

รูปแบบการประเมิน ที่เนนการประเมินเพื่อพัฒนามากกวาการประเมินเพื่อรวมสรุป มีความ

ยืดหยุน ไมสรางความรูสึกตึงเครียด แตในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบรวมกนั เพือ่

สรางความเชื่อมั่นใหกับผลการประเมิน 4) ผูวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัย ที่ตองแสดงถึงความเปน

กันเอง มีความอดทนตอการไมชี้นํา ยึดหลักประชาธิปไตย และอยูในฐานะของผูใหคําแนะนํา

ชวยเหลือไดอยางใกลชิดในทุกโอกาส 5) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองสนับสนุนในการทํางานอยาง

ตอเนื่องในทุกกระบวนการ  และมีความสามารถในการเปนที่ปรึกษาได  

 สําหรับโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของตอพลังอํานาจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ 1) ปจจัยภายในที่

มีผลตอพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ถือเปนปจจัยของกลุมเปาหมายที่มีการ

กอนการนําระบบการประเมินฯ เขาสูสนามการวิจัย ประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 5 ประการ คือ 

(1) ความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเอง  (2) ความตองการที่จะ

นําหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน ถือเปนแรงขับภายในที่ตอเนื่องจากการที่

สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเองจนสําเร็จ (3) ความตองการที่จะพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน (4) วัฒนธรรมการทํางาน ที่เนนกระบวนการกลุม การอุทิศเวลาในการ

ทํางาน ความเสียสละ และตั้งใจจริงในการทํางาน (5) การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ที่

พบวาเปนปจจัยภายในที่เห็นไดอยางเดนชัดในชวงระหวางการนําแผนการประเมินไปสูการปฏิบัติ 

ไมวาจะเปนเรื่องของการใหกําลังใจ การสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและทรัพยากรในดาน

ตางๆ รวมถึงสิ่งที่ผูบริหารยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานมาตลอดคือ การใหความสําคัญใน

ดานงานวิชาการ การใหขวัญกําลังใจดวยความยุติธรรม 2) ปจจัยภายนอก ประกอบไปดวยปจจัย

สําคัญ 3 ประการ คือ (1) กิจกรรมภายใตการนําองคประกอบตางๆ เขาสูระบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ที่ทุกขั้นตอนเนนใหโรงเรียนเปนผูตัดสินใจและดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ดวยตนเอง รวมถึงแนวคิดสําคัญของระบบการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อพัฒนา
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มากกวาการประเมินเพื่อสรุปผลรวม (2) ตัวผูวิจัย ในฐานะของเครื่องมือวิจัยชิ้นหนึ่งของการวิจัย  

ทั้งในฐานะของผูที่คอยใหคําแนะปรึกษา การเปนสวนหนึ่งในการรวมแกไขปญหาตางๆ ที่เกิด

ข้ึนกับโรงเรียน การเปนผูประสานงานเพื่อใหกิจกรรมการประเมินตางๆ ดําเนินไปไดตามแผนที่

โรงเรียนไดวางไว (3) ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ที่ทําใหครูเพิ่มระดับในความมั่นใจที่จะดําเนินงาน

ตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว  

 ปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุมเปาหมายการวิจยั

ทั้งสองแหง มีความสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ สมชาย บุญศิริเภสัช (2545 : 83-84) ที่พบวา 

การเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของครูเกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) 

ปจจัยพื้นฐานของครู ซึ่งไดแก ความมุงหวัง ความรู ทักษะประสบการณ อํานาจหนาที่ 2) 

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของครู ไดแก การทํางานอยางอิสระ การมีสวนรวมใน

การทํางาน กระบวนการประเมินตนเองและพรอมรับการตรวจสอบ 3) พลงัอาํนาจการทาํงานของครทูี่

เปนคุณภาพของผลงาน ไดแก ความเพียรในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความมีน้ําใจ 

และความเชี่ยวชาญในการทํางาน  นอกจากนั้น ยังพบวา มีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

อมร สุวรรณนิมิตร; และคนอื่นๆ (2548 : 31-41) ที่ไดศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการเสริมพลังอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลเพื่อการพัฒนาชุมชนนาอยู ซึ่งพบวา ตัวแปรดานพลังอํานาจที่มีผลตอ

ความนาอยูของชุมชนมี 7 ตัวแปร ไดแก การมีสวนรวม ความไววางใจ กระบวนการเรียนรูของกลุม 

การสรางทีมงาน ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร การประสานความรวมมือ และการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล ดังนั้นแลว ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองใน

ระดับประถมศึกษา ไดแสดงใหเห็นถึงปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งพบวามีความสอดคลองกับ

ปจจัยที่ สมชาย บุญศิริเภสัช รวมทั้ง อมร สุวรรณนิมิตร; และคนอื่นๆ ที่ไดทําการศึกษาวิจัยไวเชนกัน 

 การเกิดขึ้นของพลังอํานาจในการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครู ภายใตระบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาครั้งนี้ ถือเปนผลโดยตรงจาก

ระบบการประเมินที่ใหความสําคัญของการกําหนดตัวปอนของระบบที่ดี การมีกระบวนการที่ให

ความสําคัญกับเทคนิคการประเมิน ที่เนนใหผูปฏิบัติเปนผูทําหนาที่ในการประเมินตนเอง และเอื้อ

ตอการเกิดพลังอํานาจในการพัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนของผลผลิตไปสูการปฏิบัติจนไดผลลัพธ

ที่แสดงใหเห็นถึงความเปนพลวัตในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพลังอํานาจ

ดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของการทําแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ

ใชในการติดตามและการประเมินผลการทํางานทั้งระหวางผูปฏิบัติและผูทําหนาที่ประเมินดังที่ 

นายแพทยวิจารณ พานิช (ซาราล เอล; เฟรด คารเดน; และ เทอรี สมุไทไล. 2547 : คํานํา) ได

กลาวถึงการทําแผนที่ผลลัพธไววา เปนการพัฒนาโครงการไปพรอมๆ กับพัฒนาวิธีการประเมิน

ผลลัพธ การประเมินผลลัพธก็จะเปนการประเมินเพื่อสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของโครงการ 
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(Empowerment Evaluation) และเปนกระบวนการที่ทั้งฝายผูประเมินและผูดําเนินการโครงการ

รวมกันคิด แผนที่ผลลัพธจะชวยใหตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการ และเชิงพฤติกรรม ที่

ถือเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูผลลัพธภาพรวมในที่สุด ดังนั้นแลว กระบวนการของการประเมินเพื่อ

เสริมพลังอํานาจ จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของอยางแยกกันไมออกกับการประเมินตนเอง ดังที่ 

Fetterman (2001 : 3-7) กลาวถึง การออกแบบการประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ เปนการ

ออกแบบเพื่อใหบุคคลสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไดโดยอาศัยการประเมินและสะทอนผลตนเอง ผู

ปฏิบัติจึงอยูในฐานะเจาของการประเมิน สวนผูประเมินจากภายนอกจะเปนผูใหบริการ ที่

เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยอํานวยความสะดวกตางๆ กับการประเมิน กระบวนการกลุมที่ดําเนินไป

ภายใตพื้นฐานของประชาธิปไตย จึงถือเปนหลักการสําคัญในทุกข้ันตอนของการประเมินตนเอง 

และยังสงผลตอการลดอคติที่อาจเกิดขึ้นกับการผลการประเมิน เพราะความรูสึกของการเสมอภาค

กันของผูประเมินแตละคน จะเปนเหมือน “เพื่อนรวมวิพากษ” ที่สามารถรวมกันตั้งคําถามหรือขอ

สงสัยตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการประเมิน  จนเกิดเปน “กลุมผูรวมคิด” ที่ถือเปนวัฒนธรรมของการ

ประเมินที่ควรเกิดขึ้นในแตละคน ซึ่งแนวคิดดังกลาว สะทอนไดอยางชัดเจนจากปจจัยที่มีผลตอ

พลังอํานาจครูของกลุมเปาหมายที่เปนกรณีศึกษาทั้งสองแหง  

 ดวยตัวระบบของการประเมิน ที่ศึกษาจนถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตไปสูการ

ปฏิบัติ ซึ่งกลุมเปาหมายทั้งสองแหงไดมีการกําหนดแผนการประเมินหลักสูตรและในระหวาง

ดําเนินการตามแผนการประเมินที่กําหนดไว ก็มีการติดตามความกาวหนาในผลการประเมินที่เกิด

อยูเปนระยะอยางตอเนื่อง ซึ่งลักษณะของการดําเนินงานดังกลาว สอดคลองกับการนําแนวคิด

เร่ืองการเสริมพลังอํานาจมาประยุกตใชในประเทศไทยที่ วรพจน รักธรรม (2547 : 29-34) ไดเสนอ

แนวทางไวประการหนึ่งวา การเสริมพลังอํานาจใหเกิดขึ้นกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ

ปฏิบัติใหเกิดขึ้นได “โดยการจัดทําขอมูลในการประเมินผลความคืบหนาตลอดเวลาเพื่อวัดความ

คืบหนา” แนวคิดดังกลาว จึงสอดคลองและสามารถแสดงใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมภายใตการ

ดําเนินงานตามระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาครั้งนี้  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

     ผลที่เกิดขึ้นจากการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งพบวา ความเปนพลวัตในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่

เปนกรณีศึกษาทั้งสองแหง การจะนําระบบการประเมินหลักสูตรนีไ้ปสูการปฏบิตัใินสถานศกึษาทัว่ไป

ที่มีความมุงหวังใหเกิดการขับเคลื่อนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่องนั้น ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ดังนี้คือ 
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      1.1 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 

  1) แนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา เปนการศึกษาวิจัยภายใตแนวคิดเชิงระบบที่ตองมีการกําหนดตัวปอนที่มีคุณภาพ จึง

จะนําไปสูตัวผลผลิตและผลลัพธตามที่คาดหวัง ดังนั้น จึงมีความจําเปนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในระดับนโยบาย จะตองมีการศึกษาสํารวจถึงบริบทของตัวปอนของระบบการประเมินนี้อยางจริงจัง

กอนนําระบบประเมินเขาสูโรงเรียนเปาหมาย ดังนั้นแลว ตัวปอนของระบบซึ่งไดแก หลักสูตร

สถานศึกษาที่ผานกระบวนการจัดทําอยางมีประสิทธิภาพภายใตกระบวนทัศนที่ชัดเจนไมสับสน จึง

ถือเปนภารกิจแรกของการนําระบบประเมินนี้ไปใช  

  2) ดวยตัวระบบการประเมินที่อาศัยพลังขับเคลื่อนสําคัญของกระบวนการ ที่

ประกอบไปดวยแนวคิดสําคัญ 3 สวน ไดแก การประเมินตนเอง การประเมินเพื่อเสริมพลังอํานาจ 

และการประเมินผลงานดวยเทคนิค Balanced Scorecard ซึ่งตองอาศัยแรงผลักที่เกิดขึ้นจากภายใน

ของตัวผูปฏิบัติ ซึ่งไดแกบุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ตองเห็น

ความสําคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาความกาวหนาใหกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

ตนเอง ซึ่งแนวคิดดังกลาว ในชวงแรกตองเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป และตองอาศัยผูคอยให

คําแนะนําปรึกษา การจัดเตรียมบุคลากรหรือการประสานหนวยงานเพื่อรวมใหคําแนะนําปรึกษาแก

โรงเรียนจึงถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับในชวงแรกของการนําระบบประเมินเขาสูสถานศกึษา บทบาทและ

หนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบในระดับนโยบายจึงควรที่จะประสานใหเกิดความรวมมือในการ

เตรียมพรอมของบุคลากรที่จะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง(trainer) สําหรับสถานศึกษาที่จะนําระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้ ศึกษานิเทศก รวมทั้งคณาจารยคณะ

ศึกษาศาสตร ครุศาสตร ซึ่งกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ถือเปนกลุมเปาหมายหลักที่หนวยงานใน

ระดับนโยบายควรใหความสําคัญในการเตรียมพรอมสําหรับการเปนพี่เลี้ยงใหกับสถานศึกษา อีกทั้ง

พี่เลี้ยงกลุมนี้ยังจะเปนกลไกสําคัญในการสงผานขอมูลที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ใหหนวยงานในระดับนโยบายไดประมวลสําหรับวางแผนการสนับสนุนเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาในแตละภูมิภาคตอไป 

  3) การพัฒนาตนแบบ หรือโรงเรียนนํารองการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ภายใตระบบการประเมินนี้ ควบคูไปกับระบบของพี่เลี้ยงที่คอยเปนที่ปรึกษา

และใหกําลังใจอยางใกลชิด เปนอีกแนวทางหนึ่งของการขยายผลเพื่อใหสถานศกึษาเหน็ความสาํคญั

ของการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช เพราะดวยตัวระบบที่ “ไมไดมีลักษณะสําเร็จรูป

พรอมใช” แตมีลักษณะยืดหยุนและตองปรับเปล่ียนแนวทางในการวางองคประกอบของระบบในแต

ละสวนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การสรางเครือขาย จึงควรเริ่มจากโรงเรียนรอบขางของ

โรงเรียนที่เปนตนแบบ ที่มีบริบทของการจัดการศึกษาใกลเคียงกัน ไดเขามาศึกษา เรียนรู หรืออาจ
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เปนสวนหนึ่งในฐานะของผูเกี่ยวของกับการประเมินในโรงเรียนตนแบบ ควบคูไปกับการพัฒนา

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง จึงเปนสิ่งที่หนวยงานในระดับนโยบายควรให

คําแนะนําถึงแนวทางดังกลาว แกทั ้งโรงเร ียนตนแบบและโรงเร ียนเครือขาย มิเชนนั้นแลว 

ปรากฏการณของการ “อัดสําเนา” ระบบอาจเกิดขึ้นไดโดยไมตั้งใจ   

  4) ในหนวยงานระดับนโยบายของประเทศ ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงเกิดขึ้นจากการรายงานตามสภาพจริงที่

เกิดขึ้น ระบบดังกลาวควรมีความยืดหยุนจนถึงในระดับผูปฏิบัติแตละคนสามารถเขาถึงได และ

สามารถรายงานผลการประเมินไดดวยตนเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบไดจาก

ผูเกี่ยวของในทุกระดับ นอกจากนั้นแลว ขอมูลที่ถูกประมวลผลทั้งในแนวราบและแนวตั้งจะเปน

สารสนเทศสําคัญในการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหตรงจดุ ตรงประเดน็ และ

ตรงใจผูปฏิบัติ 

 

      1.2 ขอเสนอแนะในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ ถือเปนหนวยงานสําคัญในระดับ

ภูมิภาคที่ควรมีหนาที่ในการประสานความรวมมือใหเกิดการเชื่อมโยงกับแนวคิดของหนวยงานใน

ระดับนโยบาย  ทั้ งในเรื่องการคัดเลือกพี่ เลี้ ยงที่ เปนศึกษานิ เทศก  รวมถึงคณาจารย ใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาอยาง

แทจริง ประการตอมา คือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ ที่จะเปนโรงเรียนนํารองสําหรับการนําระบบ

การประเมินนี้ไปสูการปฏิบัติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณาจากความพรอมของ

สถานศึกษาที่จะเขารวมโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอมทางดานบุคลากรทั้งในสวนของ

ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ตองเห็นความสําคัญและมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้ควรพิจารณาที่คุณภาพมากกวาจํานวนของสถานศึกษาที่จะเขารวม

โครงการ จากนั้นจึงคอยขยายเครือขายสูสถานศึกษารอบขางที่มีความตองการที่จะพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาดวยความสมัครใจ  

  2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใตบทบาทของการเปนพี่เล้ียงใหกับ

สถานศึกษาในการนําระบบการประเมินนี้สูการปฏิบัติ ควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ

ประมวลผลใหเห็นภาพรวมของสถานภาพในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียนที่อยูใน

เขตพื้นที่บริการของตน ขอมูลดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอการวางแผนเพือ่การบรหิารจดัการ

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหกับโรงเรียนตางๆ แลว ยังเปนประโยชนในระดับนโยบายของ

ประเทศในการวางแผนเพื่อกําหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดตรงตาม

สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น 
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  3) การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง เปนอีกบทบาทหนึ่งของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในฐานะทีเ่ปนผูรับทราบ

ขอมูลในวงกวาง การเปดโอกาสใหพี่เลี้ยงไดแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันเกี่ยวกับการให

คําแนะนําปรึกษา ถือเปนการพัฒนาองคความรูใหเกิดรวมกัน อีกทั้งเครือขายของสถานศึกษาที่นํา

ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฯ นี้ไปใช ก็ควรไดมีโอกาสพบปะหรือสังสรรคกันทางวิชาการ

เกี่ยวกับผลการดําเนินงานการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนจดหมาย

ขาว อินเตอรเนต หรืออยูในวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาทุกครั้ง   

 

      1.3 ขอเสนอแนะในระดับสถานศึกษา 

  1) สถานศึกษาสามารถนําระบบการประเมินนี้ ไปใชเพื่อการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองได โดยดําเนินตามแนวทางของการกําหนดองคประกอบ

ตางๆ ของระบบการประเมินฯ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ของตนเอง ส่ิงสําคัญคือการกลาที่จะเผชิญกับความเปนจริง โดยเฉพาะเมื่อพบวา ตัวปอนของระบบ

ยังไมอยูในสภาพที่พรอมจะปอนเขาสูกระบวนการของระบบการประเมินฯ 

  2) ผลที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองนี้ ซึ่งไดแก

รูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ แตการปฏิบัติตาม

แผนการประเมินที่กําหนดไว จําเปนที่สถานศึกษาตองอาศัยยุทธศาสตรที่เหมาะสมเปนตัวขับเคลื่อน

ใหรูปแบบการประเมินไปสูการปฏิบัติไดจริง มิเชนนั้นแลว แผนการประเมินตางๆ ที่พัฒนาขึ้นก็จะ

เปนเพียงงานกระดาษที่ไมเกิดผลใดๆ ตอความเปนพลวัตของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  3) สําหรับการเริ่มตนในครั้งแรก สําหรับสถานศึกษาที่มีเจตนารมณอยางชัดเจน ใน

การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเอง อาจเริ่มจากการกําหนดเปาหมาย หรือ

ขอบเขตการประเมินที่ไมกวางจนเกินไปนัก แตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับบริบททางศักยภาพของแตละ

สถานศึกษา เพราะบางครั้งการมุงประเมินที่ควบคูไปพรอมๆ กับการพัฒนาที่ตองมีการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ มากมายจนเกินกําลังความสามารถของสถานศึกษา อาจสงผลเสียมากกวาผลดี 

ดังนั้นจากเริ่มตนการประเมินจากเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งกอน แตเปนเปาหมายที่มีความสําคัญ

และผูเกี่ยวของทุกคนเล็งเห็นถึงความสําคัญรวมกัน แลวจึงคอยขยายขอบเขตการประเมินออกไป จึง

อาจเปนวิธีที่ลดความเสี่ยงตอความลมเหลวที่เกิดขึ้นของตัวระบบการประเมินได 

  4) สถานศึกษาสามารถนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ เขา

เปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกได โดยผลที่เกิดขึ้นจากการนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปใช มีความ
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เกี่ยวของและถือเปนสวนหนึ่งของการแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใน

แตละดานของสถานศึกษา  

  

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป 

      2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวย

ตนเองนี้ไปใชกับกลุมเปาหมายที่มีบริบทของการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน เชน ขนาดของ

สถานศึกษา สถานที่ตั้ง ระดับของการศึกษาที่ใหบริการ และ สังกัด เปนตน ดวยลักษณะของตัว

ระบบที่มีความยืดหยุนจะสามารถตอบสนองตอความแตกตางทางบริบทของสถานศึกษาที่มอียูอยาง

หลากหลายหรือไม จึงเปนประเด็นคําถามวิจัยที่ควรใหการศึกษาตอไป 

      2.2 ภายใตขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ ที่มุงผลการศึกษาคนควาถึงความเปนพลวัตในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากระบบการประเมินนี้ กรอบแนวคิดของการประเมินจึงมุง

สนใจที่ภาระงานการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช แตดวยหลกัสตูรคอืหวัใจของการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษา การศึกษาวิจัยถึงการขยายขอบเขตของกรอบแนวคิดที่มีอาณาบริเวณครอบคลมุทกุสวน

ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา จึงเปนสิ่งที่ควรทําการศึกษาคนควาและเพื่อหาแนวทางที่

เหมาะสมตอไป 

      2.3 ปญหาบางประการที่เกิดขึ้นภายใตกระบวนการของระบบ คือการกําหนดแผนที่

กลยุทธ ที่พบวา กลุมเปาหมายที่เปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ไมมีการ

ยอสวนแผนที่กลยุทธหรือไมไดแปลงเปนแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน ในขณะที่โรงเรียนที่กําลังประสบ

ปญหาในการพัฒนาหลักสูตร มีการยอสวนแผนที่กลยุทธเปนแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน ซึ่งในทาง

ทฤษฎีสามารถดําเนินการได แตผลจากการตรวจสอบโดยผูคุณวุฒิ พบวา แผนการประเมินที่เกิดขึ้น

จากแผนที่กลยุทธที่ไมมีการยอสวน แสดงถึงการรายงานผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากกวา 

ทั้งนี้ ตัวแปรทางดานบริบทของสถานศึกษาที่เปนกรณีศึกษาทั้งสองแหงที่มีความแตกตางกัน อาจ

เปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของแผนการประเมินได ดังนั้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนํา

ระบบการประเมินไปใชในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อศึกษาถึงขอความรูความจริง

เกี่ยวกับตัวแปร ในสวนของกระบวนการของระบบที่มีความแตกตางกัน  

      2.4 ดวยกรอบของรอบการประเมินที่กําหนดใหกลุมเปาหมายของการวิจัยนํารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช ในชวงเวลาประมาณ 1 ภาคเรียน ดังนั้นแลว ภายใต

กรอบเวลาที่เพิ่มข้ึนของการศึกษาวิจัย รวมถึงการขยายขอบเขตของการประเมินที่ครอบคลุมในทุก

ประเด็นของวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินใหเหมาะสมกับขอบเขตการประเมินที่ขยายวงกวางมากขึ้น รวมถึง

การศึกษาถึงผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาของระบบดวยเชนกัน 
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ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาซึ่งถือเปนหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมี

การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนพลวัตใหเกิดขึ้นกับหลักสูตรสถานศึกษาได

ดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ คือ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ; ลัดดา ศิลานอย; และคนอื่น ๆ. 

2547) 
 
ขั้นที่ 1 : การสํารวจสภาพปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง  
เนื่องจากหลักสูตรมีการประกาศใชมาแลวระยะหนึ่ง แตกระบวนการไดมาซึ่งเอกสารหลักสูตร

ยังมีปญหาอยูมากและหลากหลายแตกตางกันไปตามพื้นฐานในแตละสถานศึกษา ดังนั้น สถานศึกษา

จึงควรมีการสํารวจตนเองถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร เชน สภาพการเตรียมความพรอมใน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานมา การบริหารจัดการหลักสูตร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปน

สารสนเทศสําคัญที่โรงเรียนจะไดใชเปนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของตนเองตอไป 

 
ขั้นที่ 2 : การเสริมสรางกระบวนทัศน และจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 
นอกจากสภาพปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จะเปนขอมูลสําคัญที่ชวยสะทอนให

เห็นสภาพการดําเนินงานที่ผานมาของสถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตรของตนเองแลว สถานศึกษา

ควรอาศัยฐานขอมูลดังกลาว เปนแนวทางในการพิจารณาดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูมีสวน

เกี่ยวของไดเกิดกระบวนทัศนของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา  ดวยการวิเคราะหขอมูลในดานตาง 

ๆ ของสถานศึกษาที่ครอบคลุมบริบทไปถึงชุมชนทองถิ่นโดยรอบของสถานศึกษาดวย เชนการวิเคราะห

จุดออน จุดแข็ง ในดานการจัดการศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เปนตน จากนั้นจึงทํา

การประมวลและสังเคราะหใหเห็นเปนศักยภาพของสถานศึกษาในดานตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไว ขอมูล

สวนนี้จะเปนสวนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมที่ 2 
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กิจกรรมที่ 2 การกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการ

พิจารณาขอมูลจากกิจกรรมที่ 1 เปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ใน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใชเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ

จัดทําหลักสูตร ขอมูลที่แสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษาจึงเปนสวนสําคัญที่โรงเรียนจะใช

ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดวิสัยทัศนไดอยางมีทิศทางชัดเจนภายใตฐานขอมูลที่เปนจริง  

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสรางความรวมมือของชุมชนในทองถิ่น ทั้งผูปกครอง 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานและองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ใหตระหนัก

ถึงความสําคัญของการศึกษา และพรอมที่จะชวยเหลือ มีสวนรวมที่จะพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น

อยางแทจริง ถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น การ

สรางใหชุมชนเกิดความรูสึกของการมีสวนรวมดังกลาว สถานศึกษาสามารถดําเนินใหเกิดขึ้นไดตั้งแต

กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใหชุมชนไดเขารวมประชุมเพื่อกําหนดยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

การใหขอมูลในดานตาง ๆ ของชุมชน การรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของนักเรียน รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการวิพากษรางหลักสูตรกอนมีการนําไปใช

จริง เปนตน 

กิจกรรมที่ 4 : การเสริมสรางพลังอํานาจใหกับตนเอง  ศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษา

ที่มีวิสัยทัศนดานการบริหาร มีความมุงมั่นในการที่จะนําการเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายของการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ถือเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จของการจัดทํา

หลักสูตร ดังนั้น ผูบริหารจึงตองพรอมที่จะทุมเท อุทิศตนเพื่อการศึกษา โดยเขารวมประชุมปฏิบัติการ

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง ควรเสริมแรงให

กําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา จะสงผลตอประสิทธิภาพของหลักสูตรเปนอยางยิ่ง ผูบริหารสถานศึกษา

จึงควรเสริมสรางพลังอํานาจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดขึ้นกับครูผูสอน ดวยการ

เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ ใหคําแนะนํา สงเสริมใหเกิดกําลังใจอยางใกลชิด ทั้งนี้ความตั้งใจ ความ

ทุมเท เสียสละ และอุทิศเวลาของคณะครูมีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากธรรมชาติของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนการดําเนินงานที่มีความตอเนื่องอยู

ตลอดเวลา  ความทุมเทของคณะครูในการปฏิรูปหลักสูตรรวมกัน อีกทั้งการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรไดดวยตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ดังนั้นในการ

ดําเนินงานใด ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีการเสริมสราง

ใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญและตระหนักในเรื่องที่กําลังดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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ขั้นที่ 3 : ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
 หลังจากสถานศึกษาไดมีการปรับกระบวนทัศนใหมีฐานคิดเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาไดตรงกัน รวมทั้งมียุทธศาสตร อันไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค เปนจุดเนนเพื่อการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแลว ในขั้นนี้ สถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการไดตามขั้นตอนดังนี้ 

 1) การกําหนดสัดสวนเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหพิจารณา

จากจุดเนนของสถานศึกษาอันไดแกวิสัยทัศนเปนแนวทางสําคัญในการตัดสินใจ 

 2) การวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชวงชั้นที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว เพื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายป/รายภาค และกําหนด

สาระการเรียนรู เปนรายป/รายภาคใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยยึดจุดเนนที่

สถานศึกษาไดกําหนดรวมกันไวเปนแนวทางสําคัญในการพิจารณา ทั้งนี้ยังคงดําเนินการอยูภายใต

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและชวงชั้น  

 3) การจัดทําคําอธิบายรายวิชาในแตละกลุมสาระ โดยทําการสังเคราะหผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และสาระการเรียนรูรายป/รายภาค เปนขอความที่สะทอนใหเห็นภาพรวมของวิชานั้น ๆ ในแต

ละระดับช้ัน  

 4) จัดทําหนวยการเรียนรูจากสาระการเรียนรูรายปรายภาคที่กําหนดไว  สถานศึกษาจะตอง

นํามาจัดเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอย ๆ ในลักษณะบูรณาการ โดยอาจบูรณาการทั้งภายในกลุมวิชา 

และระหวางกลุมวิชา โดยพิจารณาจากมาตรฐานและสาระการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  

 5) กําหนดแนวการจัดการเรียนรู การใชส่ือและแหลงการเรียนรู รวมทั้งแนวการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูในแตละสาระ 

 6) กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยยึดหลักของการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดพัฒนา

ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนตามกลุมสาระการ

เรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยาง

แทจริง  

 7) เรียบเรียงเปนเอกสารหลักสูตร อันประกอบไปดวย ตัวหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่

แสดงใหเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในทุกกลุมสาระ และหลักสูตรในแตละกลุมสาระการเรียนรู

ทั้ง 8 กลุม  
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 ขั้นที่ 4 : การนําหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ควรมีการดําเนินการใน 2 สวน คือ 
 1) การวางแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 หลังจากที่หลักสูตรไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสามารถ

นํามาใชในสถานศึกษาไดอยางเปนทางการแลว ครูผูสอนจะตองมีการแปลงหนวยการเรียนรูที่กําหนด

ไว มาวางแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้โรงเรียนควรยึดหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปน

หลักในการวางแผนการจัดการเรียนรู โดยใหวางแผนเปนรายชั่วโมง มีการบูรณาการแผนการเรียนรู

ทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรู 
 2) การใชกระบวนการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 กระบวนการวิจัยถือเปนเครื่องมือสําคัญในการสะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินงานการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช ดวยขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการวางแผน การ

ดําเนินงานตามแผน มีการสังเกตและสะทอนผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแผนตามผลที่ไดจากการ

สังเกตและสะทอนผล จะทําใหครูผูสอนมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูตลอดเวลา ซึ่งยอม

สงผลการเรียนรูของผูเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 5 : การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 
 โดยโรงเรียนควรมีการวางระบบในการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเอง 

เพื่อใหสถานศึกษาไดมีการตรวจสอบและถือเปนการประกันคุณภาพหลักสูตรของตนเอง ขอ

สารสนเทศที่ไดจากการประเมินตนเอง จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการกําหนดทศิทาง

และวิธีการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณอยูตลอดเวลา ระบบการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาจึงควรเปนระบบที่ดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาหลักสูตรเสมอ โดย

รายละเอียดของขั้นตอนนี้จะไดกลาวไวใน สวนที่ 2 

 เพื่อใหเห็นภาพของการดําเนินงานทั้ง 5 ข้ันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดสรุปใหเห็นเปนแผนภูมิ

ดังตอไปนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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ทําใหทราบถึง 

การสํารวจสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การเตรียมความ

พรอมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

การวางแผน

การดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร 

ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร 

ปญหาและ

อุปสรรค 

หลักสูตร

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 

พรบ.

การศึก

ษา

แหงชาติ 

พ.ศ. 

2542 

แนวการ

จัดทํา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ของกระทรวง 

ศธ. 

การเสริมสรางกระบวนทัศนและ

จัดเตรียมขอมูลในการพัฒนา

ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา 
การมีสวนรวมของชุมชน 

การวิเคราะหศักยภาพ

ของสถานศึกษา 

การจัดระบบขอมูล

สารสนเทศของ

การเสริมพลังอํานาจครู 

ทําใหได 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

การนําหลักสูตรไปใช 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเองของสถานศึกษา 

นําไปสู 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนดจุดเนนในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อใชเปนกลยุทธในการ

จัดทําหลักสูตร อันไดแก 

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

และคุณลักษณะอนัพึง

วิเคราะหมาตรฐานและ 

สาระการเรียนรู กําหนด

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

และสาระรายป และ

กําหนดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

จัดทําอธิบาย

รายวิชา หนวย

การเรียนรู 

แผนการจัดการ

เรียนรู 

กําหนดแนวการ

จัดการเรียนรู 

และ แนวการวัด

และประเมินผล

การเรียนรู 

เรียบเรียงเปน

เอกสาร

หลักสูตรเพื่อ

ขออนุมัติใช

หลักสูตร 

กระบวนการยอนกลับ 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 



      366 

ตอนที่ 2 ปฏิบัติการสําหรับสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 รายละเอียดของแนวทางในการดําเนินงานประกอบไปดวยขั้นตอนสาํคัญ 3 ข้ัน ดังนี ้

1. การสํารวจสภาพปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การกําหนดโครงสรางการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา 

3. การกําหนดแนวทางการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา 

เพื่อใหทุกทานไดเห็นแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดเสนอ

แนวทางตามรายละเอียดตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานไวตามลําดับตอไปนี้ 
 

ขั้นที่ 1  การสํารวจสภาพปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
 

ความมุงหวัง : เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถกําหนดแนวทางในการสํารวจสภาพปญหาในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบได 

 

ถากรอบในการพิจารณาสภาพปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประกอบไปดวยดาน

ตาง ๆ ดังนี้ คือ 

     1. การเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร 

     2. การวางแผนการดําเนนิการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     3. ความรูความเขาใจเรื่องของกระบวนการสรางหลักสูตรสถานศกึษา 

     4. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 จากกรอบการพิจารณาดงักลาว ขอใหทกุทานดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี ้
 
กิจกรรม : ขอใหสมาชิกในแตละกลุมสาระรวมกันพิจารณาถึงปญหาในการจัดทําและพัฒนาหลกัสูตร

ในกลุมสาระทีต่นรับผิดชอบ ในแตละดานดังตอไปนี้ 

สํารวจสภาพปญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

สภาพปญหา ประเด็นสําคญั 

1.ดานการเตรียม

ความพรอมในการ

พัฒนาหลักสตูร 

 

 

 

 

-6- 



      367 

สภาพปญหา ประเด็นสําคญั 

2.การวางแผนการ

ดําเนนิการจัดทํา

หลักสูตร

สถานศกึษา 

 

 

 

3.ความรูความ

เขาใจเรื่องของ

กระบวนการสราง

หลักสูตร

สถานศกึษา 

 

 

 

4. ปญหาและ

อุปสรรคในการ

พัฒนาหลักสตูร

สถานศกึษา 

 

 

 

ขั้นที่ 2 การกาํหนดขอบขายงานการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถกําหนดขอบขายการพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับสภาพปญหา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ  
 

กิจกรรม : รวมกันพิจารณาตัวอยางขอบขายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอไปนี้ แลวทําการ

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรในกลุมสาระที่ตนรับผิดชอบ 

พรอมทั้งระบุสาระสําคัญในแตละหัวขอ และจํานวนเวลา (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ตามตาราง

ตอไปนี้ 
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หัวขอ สาระสําคัญโดยสังเขป จํานวน
เวลา 

1. การกําหนดหลักสูตร 

    1.1 กระบวนทัศนใหมในการ

พัฒนาหลักสตูร 

 

(ควรดําเนนิการในระดับสถานศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.2 การจัดระบบสารสนเทศ

ของสถานศึกษา 

(ควรดําเนนิการในระดับสถานศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3 การกําหนดจุดเนนในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- การกําหนดวิสัยทัศน 

- การกําหนดภารกิจ 

- การกําหนดเปาหมาย 

- การกําหนดคุณลักษณะ

อันพงึประสงค 

(ควรดําเนนิการในระดับสถานศึกษา) 
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หัวขอ สาระสําคัญโดยสังเขป จํานวน
เวลา 

    1.4 การกาํหนดหลกัสูตรในสาระ

ตาง ๆ จากมาตรฐานการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

- การวิเคราะหผลการ

เรียนรูที่คาดหวังเปนราย

ป/รายภาค 

- การกําหนดสาระการ

เรียนรูเปนรายป/ราย

ภาค 

- การจัดทาํคําอธิบาย

รายวิชา 

- การกําหนดหนวยการ

เรียนรู 

- การกําหนดแนวทางใน

การจัดประสบการณ

การเรียนรูและการใช

แหลงการเรียนรู 

- การกําหนดแนวทางใน

การวัดและประเมินผล

การเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 การจัดทาํรูปเลมของหลักสูตร

สถานศกึษาทัง้ในฉบับของ

สถานศกึษาและกลุมสาระ  

 

 

 

 

2. การนําหลักสูตรสถานศึกษา

ไปสูชั้นเรียน 

    2.1 การจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
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หัวขอ สาระสําคัญโดยสังเขป จํานวน
เวลา 

    2.2 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียนเพื่อการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การประเมนิผลการนําหลักสูตร

สถานศกึษาไปใชดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 การกาํหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
 

ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถกําหนดขอบขายงานอันจะนาํไปสูการวางแผนการปฏิบัติงานตาม

โครงสรางที่ไดกําหนดไว 
 

1.  แนวทางการปรับเปลีย่นกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
กิจกรรม : จากการที่สมาชิกในกลุมทุกทานไดรวมประชุมปฏิบัติการผานมาจนถึงขณะนี ้ขอใหสมาชิก

กลุมรวมกนัอภิปรายในประเด็นทีว่า  

 

“แนวคิดสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคืออะไร แตกตางจากแนวคิดเดิมในการ

พัฒนาหลักสูตรที่เปนสูตรสําเร็จจากสวนกลางอยางไร ตัวทานคิดวาปญหาความขัดแยงทางความคิด

สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรเกาและใหมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานหลักสูตรของสถานศึกษา

อยางไร ในฐานะที่ทานเปนผูนําทางความคิดและถือเปนกลุมบุคคลสําคัญในการประสานความคิด

ระหวางกระบวนทัศนเกาและใหมในการพัฒนาหลักสูตรใหกับผูปฏิบัติในสถานศึกษา ทานจะมี

แนวทางอยางไรในการปรับเปลี่ยนแนวคิดดังกลาว” 
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บันทึกผลการอภิปรายกลุม 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

  

 จากผลการอภิปราย ขอใหสมาชิกรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางที่กําหนดไวในตารางตอไปนี้ 

แนวปฏิบัติเพือ่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาหลักสูตร 

 

สาระสําคัญเพื่อการปรบัเปลี่ยน 
กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาหลักสตูร 

วิธีการปฏิบติั 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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2. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการกาํหนดจุดเนนในการจัดการศึกษา 
 การมีขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันและเปนระบบจะชวยใหสถานศึกษาสามารถกําหนด

จุดเนนในการจัดการศึกษาไดอยางมีหลักการและอยูภายใตระบบฐานขอมูลที่เปนจริง ทั้งนี้ ชาวบาน 

หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในชุมชนถือเปนหัวใจสําคัญทั้งฐานะของผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ

ถือเปนผูใหขอมูลสําคัญเพื่อการจัดทําขอสารสนเทศ  

 ในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถดําเนินการไดดัง

ตัวอยางบัตรกิจกรรมที่ 1-4 ซึ่งทานสามารถนําไปใชปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติจริงตอไป  

บัตรกิจกรรมที่ 1 

การศึกษาขอมูลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

ตามองคประกอบของหลกัสูตร 

 
หลังจากเขากลุมแลว ใหสมาชิกในกลุมรวมกันศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

แลวสรุปหลักการที่สําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละองคประกอบลงในตารางดังนี้ 

องคประกอบของหลักสูตร สาระสําคัญโดยสรุป 

1. จุดหมาย 

 

 

 

2. เนื้อหา 

 

 

 

3. การจัดประสบการณการเรียนรู 

 

 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 

 

 

 
 

-12- 



      373 

บัตรกิจกรรมที่ 2 
การศึกษาศกัยภาพของโรงเรียน 

 ใหสมาชิกในกลุมทุกคนรวมกันวเิคราะหในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี ้

1. โรงเรียนมีจุดเดน จุดดอยอะไรบางในดานตาง ๆ ตอไปนี ้

1.1 บุคลากร 
1.2 ทรัพยากร 
1.3 ความรวมมือของชุมชน 

1.4 ความรวมมือภายในโรงเรียน 

1.5 หรือดานอืน่ ๆ ที่สมาชิกเหน็วาควรมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี ้

2. จากผลสรุป ใหเขียนลงบนกระดาษชารท เพื่อนําเสนอใหสมาชิกกลุมอ่ืนไดรับทราบรวมกันและ

สรุปเปนภาพรวมในระดับสถานศึกษา 

บัตรกิจกรรมที่ 3 
การศึกษาขอมูลของชมุชน 

 ใหสมาชิกในกลุมทุกคนรวมกันสรุปถึงปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความตองการของชุมชนบริเวณ

เขตรับผิดชอบของโรงเรียนของทานวา ในเวลา 3-5 ปในอนาคต ชุมชนจะมีความตองการในดานตาง ๆ 

อยางไร เขียนสรุปความตองการลงบนกระดาษชารท ดังตัวอยางตอไปนี้ แลวนําเสนอตอที่ประชุม และ

สรุปเปนภาพรวมของสถานศึกษาตอไป 

สภาพของชมุชน สภาพปญหาปจจุบันและ
แนวโนมปญหาที่จะเกิดขึน้ 

ความตองการของชุมชน 

ดานการศึกษา 

 

  

ดานเศรษฐกิจ 

 

  

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 

  

ดานประชากร 

 

  

ดานสิ่งแวดลอม 

 

  

ดานอื่น ๆ 
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บัตรกิจกรรมที่ 4 
การศึกษาแหลงความรูในชุมชน 

 ใหสมาชิกกลุมทุกคนรวมกนัสรุปถึงแหลงความรูในชมุชนในบริเวณเขตรับผิดชอบของโรงเรียน

ของทานวามีแหลงความรูในประเภทตาง ๆ อะไรบาง 

 

ประเภทของแหลงความรู 
แหลงความรู 

สถานที ่
 
 
 
 
 

 

บุคคล 
 
 
 
 
 

 

วัสดุ อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
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3. การกําหนดจุดเนนในการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตองมีการกําหนดจุดเนนในการจัดการศึกษา อันไดแก 

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งจุดเนนดังกลาวถือเปนกลยุทธสําคัญใน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละสาระการเรียนรู ที่จะตองมีการกําหนดสาระสําคัญของ

หลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาตอไป 

การกําหนดจุดเนนในแตละสวน ทานสามารถใชกรอบแนวคิดในบัตรกิจกรรมที่ 5 เปนแนวทางใน

การปฏิบัติไดดังนี้ 

 

บัตรกิจกรรมที่ 5 

การกาํหนดวสิัยทศัน ภารกิจ เปาหมาย และคณุลกัษณะอันพึงประสงค 
 จากขอมูลเบื้องตนของสถานศึกษาที่ทกุทานรวมกนัวิเคราะหในบัตรกิจกรรมที่ 1 ถึง 4  

ขอใหสมาชิกใชขอมูลดังกลาวในการกําหนดจุดเนนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 

       วิสัยทัศน……………………………... 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

         

       ภารกิจ………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 
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วิสัยทัศน : เปนการกําหนดเจตนารมณ อุดมการณ หลักการ 

ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค เปนการคิดไปขางหนา ที่แสดง

ถึงเอกลักษณของสถานศึกษา วิสัยทัศนตองสามารถสราง

ศรัทธาใหกับผูที่อาน และสามารถจุดประกายความคิดใน

สภาพการพัฒนาสูงสุดใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ      

      วิ สัยทัศนไมควรมีประเด็นหลักที่แสดงคุณลักษณะ

ดังกลาวมากหรือซับซอนจนเกินไป และควรอยูภายใตขอบเขต

ของเวลาภายใน 3-5 ป ที่จะสามารถปฏิบัติได ดังนั้นการ

กําหนดจุดมุงเนนในวิสัยทัศนจึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองเกิดจาก

ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของภายใตฐานขอมูลปจจุบัน

ที่มีการจัดระบบอยางด ี

ภารกิจ : เปนการแสดงวิธีดําเนินการของสถานศึกษาใน

ดานตาง ๆ อยางรอบคอบเพื่อใหสามารถบรรลุสูวิสัยทัศน

ที่กําหนดไวได ดังนั้นภารกิจจึงควรเปนขอความที่สามารถ

แสดงใหเห็นถึงแนวทางไปสูการวางแผนปฏิบัติไดตอไป 
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บัตรกิจกรรมที่ 5(ตอ) 

การกาํหนดวสิัยทศัน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
       เปาหมาย……………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

 

       คุณลักษณะอันพงึประสงค…………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

 
3. การกาํหนดสดัสวนการจัดสาระการเรียนรูและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดเสนอแนะใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนดังนี้คือ 

ชวงชัน้ที ่1 ป.1-3  ปละ 800-1,000 ชั่วโมง (วันละ 4-5 ชั่วโมง) 

ชวงชัน้ที ่2 ป.4-6  ปละ 800-1,000 ชั่วโมง (วันละ 4-5 ชั่วโมง) 

ชวงชัน้ที ่3 ม.1-3  ปละ 1,000-1,200 ชั่วโมง (วันละ 5-6 ชั่วโมง) 

ชวงชัน้ที ่4 ม.4-6  ปละ ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง (ไมนอยกวาวนัละ 6 ชั่วโมง) 

ในการกําหนดสัดสวนการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมวิชา รวมทั้งกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ซึ่งในขั้นนี้สถานศึกษาควรใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการ

พิจารณาสัดสวนรวมกัน โดยยึดหลักการในลักษณะธรรมชาติของนักเรียนเปนหลัก เชนพัฒนาการทาง

สติปญญา ความสามารถทางรางกาย รวมทั้งความรู ทักษะตาง ๆ ที่ผูเรียนควรจะไดศึกษาเพื่อเปน

พื้นฐานการเรียนรูในสาระกลุมอ่ืน ๆ และในชวงชั้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ควรสอดคลองและสนองตอจุดเนนที่

กําหนดไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย สําหรับการจัดสวนการเรียนรูสามารถพจิารณาจากตวัอยาง

ไดดังตารางตอไปนี้ 

เปาหมาย : เปนการกําหนดความคาดหวังดานคุณภาพ

ที่เกิดกับผูเรียน ซึ่งตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนที่

สถานศึกษากําหนด และสอดคลองกับจุดหมายของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้สถานศึกษาควรมี

การกําหนดเปาหมายที่ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค : เปนการกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยม รวมถึงการกําหนดแนวในการวัดและ

ประเมินผลเพื่อวินิจฉัยคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนดวย 
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ตัวอยาง ตารางการจัดสัดสวนการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

 

ชวงชัน้ที ่1 
กลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ป.1 ป.2 ป.3 

ภาษาไทย 250 250 200 

คณิตศาสตร 150 150 200 

วิทยาศาสตร 80 80 80 

สังคมศึกษาฯ 80 80 80 

สุขศึกษาฯ 40 40 40 

ศิลป 40 40 40 

การงานอาชีพฯ 40 40 40 

ภาษาตางประเทศ 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 80 80 

รวม 800 800 800 

 
5. การกําหนดหลักสูตรในสาระตาง ๆ จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จากขอที่ 1 ถึงขอที่ 4 ถือเปนขอมูลสําคัญสําหรับการกําหนดหลักสูตรในสาระตาง ๆ ที่

นอกจากจะตองไดตามมาตรฐานการศึกษาที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แลว 

ขอมูลดังกลาวจะชวยใหการจัดทําหลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นในดาน

ตาง ๆ และทําใหผูจัดทําหลักสูตรมีทิศทางที่เปนจุดเนนรวมกันในการกําหนดความคาดหวัง การจัด

เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่จะแสดงถึงความเปน  เอกลักษณของ

สถานศึกษา 

 การกําหนดหลักสูตรในสาระตาง ๆ ใหไดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน

ที่เปนขั้นตอน ทั้งนี้ขอใหศึกษาแนวทางในกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้ 

กิจกรรม : การกําหนดหลกัสูตรในสาระตาง ๆ จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ใหสมาชิกแตละคนในกลุม ทบทวนเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ

เอกสารประกอบหลักสูตรตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ แลววิเคราะหใหเห็นรายละเอียดสําคัญตาม

ประเด็นดังตอไปนี้ 
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 1. การจัดทําหลักสูตรกลุมสาระ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานควรประกอบไปดวยแนว

ทางการปฏิบัติกี่ข้ันตอน อะไรบาง ใหนําเสนอเปนแผนผังมโนมติเพื่อแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนดังกลาว

อยางชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2. การดําเนินงานตามขัน้ตอนทีท่านวเิคราะหไดในขอ 1 จะทําใหสถานศึกษาไดรายละเอียดของ

หลักสูตรในหัวขอใดบาง (เปนรายละเอียดที่จะไปปรากฏอยูในเอกสารหลักสูตรกลุมสาระ) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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 3. จากขั้นตอนที่ทานไดวิเคราะหไวในขอ 1 ซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดตางๆ ของเอกสาร

หลักสูตรตามที่วิเคราะหในขอ 2 ขอใหทานวางแผนการดําเนินงานในความรับผิดชอบของทานให

สามารถจัดทําหลักสูตรไดตามมาตรฐาน โดยพิจารณาขอมูลที่วิเคราะหไวในขอ 1 และขอ 2 เปน

แนวทางในการกําหนด ตามตัวอยางตารางตอไปนี้  

ขั้นตอนการจัดทําหลักสตูร
ตามมาตรฐาน 

วิธีการปฏิบติั เครื่องมือที่ใช 
(เอกสาร/ใบงาน) 

ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน 

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………...…

…………………………... 

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………...…

………………

…………… 

..…………………………

…...………………………

……...……………………

………...…………………

…………...………………

……………...……………

………………...…………

…………………...………

……………………...……

………………………...…

…………………………...

…………………………….

..…………………………

…...………………………

……...……………………

………...…………………

…………...………………

……………...……………

………………...…………

…………………...………

……………………...……

………………………...…

…………………………... 

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………...

………………

……………… 
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6. การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศกึษา 
 จากขอที่ 1 ถึงขอที่ 5 สถานศึกษาจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุมภาระงานตางๆ ในการจัด

การศึกษา เพื่อใหเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ และสามารถบอกใหผูที่เกี่ยวของและบุคคลใน

ชุมชนทราบอยางชัดเจนวา จะจัดการศึกษาอยางไรในสถานศึกษา ดังนั้น เอกสารหลักสูตรสถานศกึษา

อาจมีหลายเลม ซึ่งในเลมแรกควรเปนเลมที่กําหนดภาพรวม และมีเลมอ่ืน ๆ อีกตามความเหมาะสม 

โดยแยกเลมตามกลุมสาระการเรียนรู 

 การเรียบเรียง เปนหลกัสูตรสถานศกึษา ควรประกอบดวย สวนสําคัญดังตอไปนี้ 
 
 หลักสูตรสถานศกึษา(ภาพรวม) 

1) วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพงึประสงค 

2) จุดหมาย 

3) โครงสรางหลกัสูตรและสัดสวนเวลาเรียน 

4) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

6) ผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายป/รายภาค 

7) สาระการเรียนรูรายป/รายภาค 

8) คําอธิบายรายวิชา 

9) หนวยการเรียนรู 
10) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

11) การจัดการเรียนรู ส่ือ และแหลงการเรียนรู 

12) การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
13) การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศกึษา 

14) อ่ืน ๆ  
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ตอนที่ 3 การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูช้ันเรียน 
 กิจกรรมสําคัญ 2 ประการ ที่ควรสงเสริมใหสถานศึกษามีการเตรียมการและดําเนินงานใน

ระหวางการนําหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทําขึ้นไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพคือ 1) 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 2) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

แนวทางการจัดกิจกรรมทั้ง 2 สามารถดําเนินการไดตามแนวทางดังตอไปนี้ 
1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
ข้ันตอนนี้ถือเปนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชตามกระบวนการจัดการเรียนรูตาม

มาตรฐานและสาระการเรียนรูที่กําหนด ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูถือเปนกระบวนการตอเนื่อง

จากการจัดทําหนวยการเรียนรู สําหรับแผนการจัดการเรียนรูควรเปนการวางแผนในรายชั่วโมง โดย

อาจใชรูปแบบดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ…………………………………. 

หนวยการเรยีนรูเรื่อง………………………………..เรื่อง……………………………. 

 

ชั้น………………………………วัน………………………………………..เวลา………………. 

จุดประสงคการเรียนรู…………………………………………………………………………… 

สาระการเรียนรู.................................................................................................................................................. 

กระบวนการจัดการเรยีนรู 

1. การนาํเขาสูบทเรียน…………………………………………………………………… 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู……………………………………………………………… 

3. การฝกฝน……………………………………………………………………………... 

4. การสรุปบทเรยีน……………………………………………………………………… 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู……………………………………………………………… 

แหลงการเรยีนรู…………………………………………………………………………………. 

ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………… 

บันทึกหลังสอน 

1. ผลการสอน……………………………………………………………………………. 

2. ปญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………….. 

3. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………… 
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ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญได 
  

กิจกรรม : ขอใหทานนําแผนการจัดการเรียนรูที่ทานไดพัฒนาไว จํานวน 1 แผน จากนั้นใหตัวทานเอง

และเพื่อนครูวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูตามตารางวิเคราะหตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ เมื่อวิเคราะหเรียบรอยแลวใหสรุปผลวาแผนการจัดการเรียนรูฉบับดังกลาวควรมีการ

ปรับปรุงในประเด็นใดบาง และขอใหทานนําแนวคิดที่ไดไปใชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรูของทานตอไป 
 

ตารางวิเคราะหแผนการจดัการเรยีนรู  
ตามตัวบงชีก้ารเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ( )ในแตละตัวบงชี ้ 

ประเมิน
ตัวเอง 

เพ่ือนครู
ประเมิน 

ประเมิน
ตัวเอง 

เพ่ือนครู
ประเมิน ตัวบงช้ีการสอนของคร ู

มี ไมมี มี ไมมี 

ตัวบงช้ีการเรียน 

ของผูเรียน 
มี ไมมี มี ไมมี 

1.ครูเตรียมการสอนทั้ง

เนื้อหาและกระบวนการ 

         

2.ครูจัดส่ิงแวดลอมและ

บรรยากาศที่ปลุกเราจูง

ใจและเสริมแรงใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู 

         

3.ครูเอาใจใสนักเรียนเปน

รายบุคคลและแสดงความ

เมตตาผูเรียนอยางทั่วถึง 

         

4.ครูจัดกิจกรรมและ

สถานการณใหผูเรียนได

แสดงออกและคิดอยาง

สรางสรรค 

         

5.ครูสงเสริมใหผูเรียนฝก

คิดฝกทําและฝกปรับปรุง

ตนเอง 
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ประเมิน
ตัวเอง 

เพ่ือนครู
ประเมิน 

ประเมิน
ตัวเอง 

เพ่ือนครู
ประเมิน ตัวบงช้ีการสอนของคร ู

มี ไมมี มี ไมมี 

ตัวบงช้ีการเรียน 

ของผูเรียน 
มี ไมมี มี ไมมี 

6.ครูสงเสริมกิจกรรมและ

แลกเปลี่ยนการเรียนรูจาก

กลุม พรอมทั้งสังเกตสวน

ดี และปรับปรุงสวนดอย 

         

7.ครูใชส่ือการสอนเพื่อ

ฝกการคิดการแกปญหา 

และการคนพบความรู 

         

8.ครูใชแหลงเรียนรูที่

หลากหลายและเชื่อมโยง

ประสบการณกับชีวิตจริง 

         

9.ครูฝกฝนกิริยามารยาท

และวินัยตามวิถี

วัฒนธรรมไทย 

         

10.ครูสังเกตและประเมิน

พัฒนาการของผูเรียน

อยางตอเนื่อง 

         

 
 2) การวจิัยปฏิบัติการในชัน้เรียนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
 ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

นั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูเสมอวาผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู

ตรงตามเปาหมายที่ตองการหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง ควรมีการแกไขกิจกรรมการเรียนรูใด

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดบาง กระบวนการที่วานี้เปนการนําการวิจัยเขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียน

การสอนนั่นเอง การใชการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู ถือเปนพลัง

ขับเคลื่อนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร สําหรับแนวทางในการดําเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน 

สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหาวิจัย 
 ปญหาการวิจัย ถือเปนการกําหนดประเด็นเพื่อแสดงความตองการคําตอบ คําอธิบาย หรือหา

ขอสรุปโดยใชกระบวนการวิจัย ทั้งนี้การกําหนดปญหาวิจัยจะกําหนดจากปญหาที่พบจากการ

ปฏิบัติงาน การเลือกปญหาวิจัยเปนสิ่งที่เราตองพิจารณาและเลือกใหเหมาะสม และเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
 
ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถกําหนดปญหาวิจัยที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตนได 

 

กิจกรรม : ขอใหทุกทานดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงานที่ 1-5 ตามลําดับตอไปนี้ 

 

ใบงานที่ 1 
วิเคราะหปญหาในชั้นเรียน 

 
คําสั่ง : ใหสมาชิกในกลุมรวมกันวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

หรือสาระที่ตนรับผิดชอบ โดยใหกําหนดประเด็นปญหาเปนขอ ๆ แลวบันทึกไว 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 2 
ฝกวิเคราะหปญหาการวิจัย 

 

คําสั่ง : ศึกษาปญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของ อาจารย ดิเรก ศรีมงคล แลวรวมกัน

วิเคราะหปญหาดังกลาว ตามแนวคําถามที่กาํหนดให 

 
ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ อาจารย ดิเรก ศรีมงคล 
 ทักษะพื้นฐานทางดานการอาน เปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1 จากการศึกษาหาขอบกพรองในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีกลุมนักเรียนที่ยังไม

สามารถอานและสะกดคําไดถูกตองอยูเปนจํานวนมาก โดยนักเรียนกลุมนี้สวนใหญไมสามารถที่จะ

บอกรูปสระที่ประสมอยูกับคําได โดยเฉพาะสระประสม ทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนในชั้น

เรียน และนักเรียนไมสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากการอานได .. 

 
คําถามเพื่อการวิเคราะหปญหาการวจิัย 
1. ปญหาทีเ่กดิขึ้นคืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาทีเ่กดิขึ้นเปนปญหาของใคร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ปญหาทีเ่กดิขึ้นสงผลกระทบตอใครและอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ปญหาทีเ่กดิขึ้นมีความสาํคัญในระดับใด 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ปญหาทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตกุารณอ่ืนๆ อะไรบาง อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ใครคือผูรับผิดชอบหลักในการแกปญหา และการแกปญหานั้นเกี่ยวของกับใครหรือไม อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 3 
การกําหนดความสําคัญของปญหาการวิจัย 

 
คําสั่ง : จากปญหาการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไวในใบงานที ่ 1 ใหทานเลือกประเด็นปญหามา 

1 ขอ แลววิเคราะหประเดน็ปญหาดังกลาว ตามแนวคาํถามที่กาํหนดให 
 
ประเด็นปญหาการจัดการเรียนการสอน (ระบุ)………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………........

........................................................................................................................................ 
 
วิเคราะหประเด็นปญหาจากคําถามตอไปนี้ 
1. ปญหาทีเ่กดิขึ้นคืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาทีเ่กดิขึ้นเปนปญหาของใคร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ปญหาทีเ่กดิขึ้นสงผลกระทบตอใครและอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ปญหาทีเ่กดิขึ้นมีความสาํคัญในระดับใด 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ปญหาทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตกุารณอ่ืน ๆ อะไรบาง อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ใครคือผูรับผิดชอบหลักในการแกปญหา และการแกปญหานั้นเกี่ยวของกับใครหรือไม อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 4 
ฝกวิเคราะหความสําคัญของปญหา 

 

คําสั่ง : จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย ดิเรก ศรีมงคล ตามที่ระบุไวในใบงาน

ที่ 2 ใหแตละทานรวมกันวิเคราะหสวนประกอบของความสําคัญของปญหาตามประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 

องคประกอบในการเขียนความสําคัญของปญหา โปรดระบุขอความที่สะทอนถึงองคประกอบ

ของการเขียนความสาํคัญของปญหา 

1.1 สภาพที่คาดหวงั ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

1.2 สภาพที่เปนจริง ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

1.3 ความแตกตางระหวางสภาพ

ที่คาดหวังกับสภาพทีเ่ปนจริง 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

1.ปญหาการ

เรียน 

1.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

ถาปญหาการเรียนดังกลาวเปนปญหาทีเ่กดิข้ึนในชั้นเรียนของทาน ทานคิดวาจะมีแนวทางในการ

แกปญหาอยางไรและการแกปญหาดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนอะไรบาง โปรดระบุในตารางขางลางนี ้

2. วิธีการ/นวตักรรมที่นาํมาใช/แนวทางการ

แกปญหา 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

3. สรุปถึงเหตผุลที่ตองทาํวจิัย/ประโยชนที่คาดวา

จะไดรับ 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
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ใบงานที่ 5 
การเขียนความสําคัญของปญหา 

คําสั่ง : จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน/สาระที่ทานรับผิดชอบ และไดทําการ

วิเคราะหไวแลวในใบงานที่ 3 ขอใหทานระบุขอความที่สะทอนถึงองคประกอบในการเขียนความสําคัญของ

ปญหา ในตารางตอไปนี้ (แลวนําไปเรียบเรียงไวในเคาโครงการวิจัยของทาน) 

องคประกอบในการเขียน

ความสาํคัญของปญหา 

โปรดระบุขอความที่สะทอนถึงองคประกอบของการเขียน

ความสาํคัญของปญหา 

1.1 สภาพที่คาดหวงั ……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

1.2 สภาพที่เปนจริง ……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

1.3 ความแตกตาง

ระหวางสภาพที่

คาดหวงักับสภาพทีเ่ปน

จริง 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

1.ปญหา

การเรียน 

1.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2. วิธีการ/นวตักรรมที่นาํมาใช/แนว

ทางการแกปญหา 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………  

3. สรุปถึงเหตผุลที่ตองทาํวจิัย/

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………  

-29- 



      390 

ขั้นที่ 2 การกาํหนดวธิีการวิจัย  
  

 การกําหนดวิธีการวิจัย ถือเปนการวางแผนดําเนินการวิจัย ซึ่งถากําหนดวิธีการไดเหมาะสมกบั

ปญหาวิจัย ครอบคลุมและชัดเจน จะชวยใหการดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ บรรลุผลไดงาย และ

การวางแผนที่ดีจะทําใหกระบวนการวิจัยนาเชื่อถือไดมาก โดยควรมีรายละเอียดครอบคลุมการ

ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน ประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 
 

 วิธีการ จะดําเนินการกับใคร ที่ไหน อยางไรบาง เก็บรวบรวมขอมูลอะไรอยางไร ดวย

เครื่องมืออะไร เพื่อที่จะไดขอมูลครบถวนและตรงตามความตองการ โดยอาจเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

หรือเชิงปริมาณ ข้ึนอยูกับปญหาวิจัยที่กําหนด 

 การวิเคราะหขอมูล จะทาํอยางไรจึงจะไดขอสรุปเพื่อเขียนตอบคําถามได 

 แผนเวลาการดําเนินการ วาจะทาํอะไร เมื่อไร เปนตน 
 

 สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน ข้ันตอนการวิจัยควรกําหนดควบคูกับการ

กําหนดหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู เพื่อที่แผนวิจัยที่กําหนดจะไดมีความชัดเจนและ

สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง หรือทําใหสามารถดําเนินการวิจัยกับการ

พัฒนาการเรียนรูไปดวยกันไดอยางดี และเปนเรื่องเดียวกัน 
 

ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถกําหนดวิธีการวิจัยไดสอดคลองกับปญหาวิจัยที่กําหนดไวได 
 

กิจกรรม : ศึกษาตัวอยางการกําหนดวิธีการวิจัยตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางตอไปนี้ จากนั้น

ขอใหทานไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของวิธีการวิจัยใหครบถวน มีรายละเอียดที่ชัดเจน และ

สอดคลองกับสภาพปญหาวิจัยที่กําหนดไว ลงในเคาโครงการวิจัยของทาน จากนั้นทําการตรวจสอบอกี

คร้ังทั้งจากตัวเองและเพื่อนครู ตามแนวทางการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

- ขอมูล ที่จะทาํการเก็บรวบรวม มีความสมเหตุสมผล สอดคลองกับปญหาการวิจยั 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือที่ใช มีแนวโนมที่จะทําใหไดขอมูลมาครบถวน 

ถูกตอง มีความนาเชื่อถือ 

- การวิเคราะหขอมูล จะระบุวิธีการที่จะชวยใหไดขอสรุปที่ตอบคําถามวิจัย หรือไดตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

- ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม ทั้งการเก็บขอมูล ทันเวลาที่จะนําไปใช

ประโยชน 
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ตัวอยางการกําหนดวิธกีารวิจัย 

ขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม 

ขอมูล/เครื่องมือที่ใช 

แหลงขอมูล ชวงเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห 

ขอมูล 

1. คุณภาพ

ชุดฝกทักษะ/

แผนการจัดการ

เรียนรู 

แบบประเมินคุณภาพ เพื่อนครู

จํานวน…..คน 

ระหวางวันที…่ 

………………. 

หาคาเฉลี่ยและ

สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

2. ผลสะทอน

การจัดกิจกรรม

การเรียนการ

สอน 

1. แบบบันทึกการ

สังเกตการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 

 

 

2. แบบบันทึกการ

สะทอนผลการใช

แผนการสอน 

ผูรวมวิจัย

จํานวน…..คน 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

ทุกครั้งเมื่อมีการ

จัดกิจกรรมตาม

แผนการจัดการ

เรียนรู/ใชชุดฝก

ทักษะ 

 

ทุกครั้งเมื่อมีการ

จัดกิจกรรมตาม

แผนการจัดการ

เรียนรู/ใชชุดฝก

ทักษะ 

1. หาคาเฉลีย่และ

สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห

เนื้อหา 

 

การวิเคราะห

เนื้อหา 

3. ประสิทธ ิ

ภาพชุดฝก

ทักษะ/แผนการ

จัดการเรียนรู 

1. การทดสอบกอน

เรียน 

2. การทดสอบยอย 

3. การทดสอบหลัง

เรียน 

 

นักเรียน 1.กอนการใช

ชุดฝก/แผน 

2.ทุกครั้งเมื่อใช

ชุดฝก/แผน 

3. หลังการใช

ชุดฝก/แผน 

1. หาคา

ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

2. หาคาดัชนี

ประสิทธิผล(E.I.) 

4. ความรูสึกของ

นักเรียนตอ

กิจกรรม การ

จัดการเรยีนรู/

ชุดฝกทักษะ 

แบบสัมภาษณ

นักเรียนเกีย่วกับการ

จัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู 

นักเรียน ทุกครั้งเมื่อมีการ

จัดกิจกรรมตาม

แผนการจัดการ

เรียนรู/ใชชุดฝก

ทักษะ 

1. คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห

เนื้อหา 
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ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมลู 
 

 ข้ันนี้เปนขั้นปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไว ถาวางแผนดีก็จะทําใหสามารถดําเนินการได

สะดวก สําหรับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูนั้น ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลจะ

ดําเนินการรวมกับการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรู ที่ดําเนินไปตามสภาพจริงของชั้น

เรียนที่ครูรับผิดชอบ เพราะขอมูลที่รวบรวมได จะไดจากสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนรูนั่นเอง 

โดยครูจะเปนผูบันทึกไวทั้งระหวางเรียนและบันทึกหลังเรียน รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวัด

ประเมินผลการเรียนรูที่ไดกําหนดไว  

 การรวบรวมขอมูลจะดําเนินการไดดี ไดขอมูลครบถวนตรงตามตองการนั้น จุดสําคัญที่ตองมี

การเตรียมการไวอยางดี ไดแก 

 1) การเตรียมตัวผูวิจัยเอง ควรชัดเจนในขั้นตอนการเก็บขอมูล และวิธีการเก็บขอมูล เชน การ

ใชวิธีการสัมภาษณ ผูวิจัยควรฝกการสัมภาษณใหดีพอ หรือใชการสังเกต ผูวิจัยตองทําความเขาใจ

ประเด็นที่ตองสังเกตใหชัดเจน เปนตน 

 2) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเก็บขอมูลใหพรอม ทั้งจํานวนที่เพียงพอและพรอมใช

งาน เชน ถาจะอัดเทปการสัมภาษณก็ตองเตรียมมวนเทป เครื่องอัดเทปที่พรอมใชงาน และมีแบตเตอ

รีเพียงพอ หรือทําสําเนาแบบสอบถามครบตามจํานวนผูที่จะตอบ หรือมีสํารองสําหรับแบบสอบถาม

ชํารุด เปนตน 

 3) การเตรียมระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งถา

ผูวิจัยเตรียมระบบเก็บขอมูลไมดี ในกรณีที่มีขอมูลในการจัดเก็บมาก หรือตองเก็บขอมูลพรอมกัน

หลายวิธีจะทําใหเกิดความสับสนในการเก็บขอมูล และเมื่อไดขอมูลมาแลวหากตองเก็บไวรอการ

วิเคราะหก็ควรมีการจัดเก็บที่เปนระบบระเบียบเรียบรอย พรอมจะนําขอมูลมาใชในภายหลังได

ตลอดเวลาและสะดวกรวดเร็ว 
 

ความมุงหวัง : ผู เขาอบรมสามารถวางแผนเพื่อการเตรียมการในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพได 
 

กิจกรรม : หลังจากที่ทุกทานไดกําหนดวิธีการวิจัยไวในเคาโครงการวิจัยของทานแลว ทานจะตอง

ดําเนินการรวบรวมขอมูลในสภาพจริงในเรื่องที่ทานทําวิจัย โดยพิจารณาจากวิธีการวิจัยที่กําหนดไวใน

เคาโครง ทานจะตองเตรียมการอยางไรบาง เพื่อใหการเก็บรวบรวมมูลดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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การเตรียมตัวผูวิจัย ควรดําเนินการโดย 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

การเตรียมเครือ่งมือและอุปกรณรวบรวมขอมูล ควรดําเนินการโดย 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

การเตรียมระบบการเก็บรวบรวมขอมูล ควรดําเนนิการโดย 
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ขั้นที่ 4 การวเิคราะหขอมลู 
 

 หลังจากที่เราไดรวบรวมขอมูลดวยวิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ที่เหมาะสมกับปญหาวิจัยอยาง

มีระบบและรอบคอบ จะชวยใหการรวบรวมขอมูลเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ สําหรับข้ันตอนนี้ จะ

เปนการนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห หรือจัดกระทําใหไดความหมายที่จะนําไปสูการตอบคําถามการ

วิจัย หรืออธิบายผลตามเปาหมายของการวิจัยที่อยากทราบ การวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการใน

ลักษณะหรือวิธีการแบบใด ข้ึนอยูกับการกําหนดวิธีการวิจัยที่ไดกําหนดไวในเคาโครงการวิจัย เชน 

• การวิจัยบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหขอมูลในลักษณะการสรุป ตีความ (เชิงคุณภาพ) โดย

ไมตองใชการวิเคราะหเชิงสถิติ (ปริมาณ) 

• การวิจัยบางเรื่อง อาจใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณประกอบบาง และไมซับซอน เชน ใชคารอยละ หรือคาเฉลี่ยประกอบการตอบ

คําถามการวิจัย 

• การวิจัยบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ใชการคํานวณทางสถิติ ทั้ง

ซับซอนหรือไมซับซอนก็แลวแตความเหมาะสมในการตอบคําถามวิจัยเรื่องนั้น 

 

สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนของครูนั้น สวนใหญจะใชการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพรวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสังเกต การสอบถามหรือ

การตรวจสอบผลงาน โดยครูไดบันทึกไวในบันทึกหลังสอนเปนหลักในการวิเคราะห โดยมีการใช

คาสถิติข้ันพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ย ประกอบการวิเคราะหสรุป อยางไรก็ตามการจะเลือกใช

วิธีการวิเคราะหขอมูลแบบใด ตองใหมีความเหมาะสมกับลักษณะขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองตอบปญหาการวิจัยได 

 

ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถตรวจสอบความเหมาะสมระหวาง ลักษณะของขอมูลที่ตองการใน

การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือที่ใช และวิธีวิเคราะหขอมูล เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลการ

วิจัยสามารถดําเนินไปไดอยางรอบคอบมากขึ้น  

 

กิจกรรมที่ 1 : จากตัวอยางการกําหนดวิธีการวิจัยตามตารางในหนา 29 ขอใหทานรวมกับเพื่อนครู 

ทําการอภิปรายถึงความเหมาะสมของแตละลักษณะขอมูล  
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แนวการอภปิราย  
 การอภิปรายเพื่อดูความเหมาะสมของลักษณะขอมูล วิธีเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือที่ใช และ

การวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนเรื่องที่มีแงมุมหลากหลาย และมีรายละเอียดมาก ตองการความรูและ

ประสบการณทางการวิจัยพอสมควร ถาทุกทานใชวิธีรวมีคิดอภิปรายกับเพื่อนครู หรือผูมีความรู หรือมี

ประสบการณมากกวา จะทําใหคุณครูไดความรู แนวคิด มุมมองมากขึ้นกวาการวิเคราะห หรือ

อภิปรายเพียงคนเดียว หรือทานอาจใชการคนควาเอกสาร ตําราการวิจัยประกอบการวิเคราะห

อภิปราย จะชวยใหการดําเนินการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น และครูจะไดความรูที่กวางขวางขึ้น 
 
บันทึกผลการอภิปราย 
.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 2 : สําหรับในกิจกรรมนี้ เชิญชวนใหทุกทานทําการอภิปรายเชนเดียวกันกับกิจกรรมที่ 1 แต

ในรอบนี้ขอใหแตละทานนําวิธีการวิจัยของตัวทานเองที่ไดกําหนดไวในเคาโครงการวิจัย มาทําการ

อภิปรายรวมกัน พรอมทั้งบันทึกผลการอภิปรายไว แลวนําไปปรับปรุงวิธีการวิจัยในเคาโครงการวิจัย

ของทานใหสมบูรณมากขึ้น 

 
บันทึกผลการอภิปราย 
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

-36- 



      397 

ขั้นที่ 5 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย 
 

 หลังจากที่ทานไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว และไดขอมูลหรือขอ

คนพบตามที่ทานคาดหวังไวหรือไมก็ตาม ทานควรเขียนสรุปผลการวิจัยที่คนพบ เพื่อเก็บไวใชเปน

หลักฐานอางอิงสําหรับการพัฒนางานหรือเผยแพรใหผูอ่ืนไดรับทราบตอไป สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตนเอง อาจเริ่มตนจากการเขียนรายงานผลการวิจัยแบบงาย

หรือในลักษณะที่ไมเปนทางการ ผูวิจัยไมตองกังวลเกี่ยวกับศัพทเทคนิคดานการวิจัย โดยเขียนไปตาม

สภาพที่เกิดขึ้นจริง 

 รายงานการวิจัยแบบไมเปนทางการนี้ จะเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนวา การศึกษาวิจัยนั้น ๆ 

ทานไดทําอะไร แลวเกิดผลงานหรือขอคนพบอะไร สําหรับองคประกอบหรือหัวขอของการเขียนรายงาน

ก็สามารถยืดหยุนได โดยควรจะประกอบไปดวยประเด็นหัวขอรายงานการวิจัยหลัก ๆ ดังนี้คือ 

1. สภาพปญหา 

2. คําถามการวจิยั 

3. เปาหมายการวิจัย 

4. วิธีการวิจัย หรือวิธีการแกปญหา หรือวธิีการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมการวเิคราะหขอมูล  

5. ผลการวิจยั หรือผลการแกปญหา หรือผลการพัฒนา 

 

ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมสามารถวิพากษวิจารณตัวอยางรายงานการวิจัย เพื่อใหไดแนวคิดสําหรับ

นําไปพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยของตนเองใหดีข้ึน 

 

กิจกรรม : ขอใหศึกษาตัวอยางรายงานการวิจัยแบบไมเปนทางการตอไปนี้ แลวรวมกันกับเพื่อนครู

วิพากษวิจารณรายงานการวิจัยดังกลาว ในแงมุมตาง ๆ ไดอยางกวางขวางตามการรับรูของทาน 
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ตัวอยางรายงานการวจิัยแบบไมเปนทางการ 
ที่มา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2546). 

การทําวิจัยแบบงาย : บันไดสูครูนักวิจัย. หนา 24-25. 

 

ชื่อเรื่อง การฝกการคิดเลขเร็วโดยใชแบบฝก : กรณี ด.ญ.นิภา ด.ญ. ฟาสวย และ ด.ช.ไชยา 
 
ชื่อผูวิจัย นางสายสมร ชเูดช 
สภาพปญหา 
 เมื่อการสอนคณิตศาสตรในภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ป.3 ผานไป 2 เดือน จากการสังเกตและ

ตรวจผลงาน พบประเด็นสําคัญที่เปนปญหาคือ ทักษะในการคิดเลขของนักเรียนโดยนักเรียนจํานวน 

20 คน สามารถจัดกลุมตามความสามารถในการคิดเลขเร็วได 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ความสามารถในระดับดี 8 คน คิดเลขเร็วไดถูกตอง โดยเฉลี่ย 16 ขอตอ 5 นาที 

 กลุมที่ 2 ความสามารถในระดับปานกลาง 9 คน คิดเลขเร็วไดถูกตอง โดยเฉลี่ย 12 ขอ ตอ 5 นาที 

 กลุมที่ 3 ความสามารถในระดับตองปรับปรุง 3 คน คือ ด.ญ. นิภา ด.ญ. ฟาสวย และ ด.ช.ไชยา 

คิดเลขเร็วไดถูกตอง โดยเฉลี่ยไมเกิน 5 ขอตอ 5 นาที 

 
คําถามการวิจัย 
 จะชวยให ด.ญ. นิภา ด.ญ. ฟาสวย และ ด.ช.ไชยา คิดเลขเร็วไดอยางไร 

 
เปาหมายการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วของ ด.ญ. นิภา ด.ญ. ฟาสวย และ ด.ช.ไชยา 

 
วิธีการวิจัย 
  1. สราง “แบบฝกคิดเลขเร็วแขงกับตนเอง” จํานวน 100 ขอ 

 2. กําหนดการฝกรวมกับนักเรียน 3 ชวงเวลา คือ กอนเรียน ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 

ทุกวันติดตอกัน 2 สัปดาห 

 3. ดําเนินการฝกตามแผนที่กําหนดไว 

 4. กําหนดประเด็นการสังเกตและสรางแบบสังเกต แบบทดสอบคิดเลขเร็ว โดยครูกําหนด

ประเด็นการสังเกตและประเด็นที่จะทดสอบและกําหนดเกณฑระดับคุณภาพ 

 5. สังเกตพัฒนาการที่เกิดขึ้นและบันทึกลงในแบบสังเกต 
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 6. ใหนักเรียนจดบันทึกผลการฝกทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบดูผลความกาวหนาในการฝกแตละวัน 

 7. ทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบคิดเลขเร็ว สัปดาหละ 2 คร้ัง 

 8. สรุปผลการฝกหัดนักเรียน โดยใชแบบฝกคิดเลขเร็วแขงกับตนเอง โดยพิจารณาจากคะแนน

การทดสอบ เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และขอมูลจากการสังเกต และผลการฝกที่นักเรียน

บันทึกไว 
ผลการวิจัย  
 ผลจากการทดสอบการคิดเลขเร็วโดยใชชุดฝก 2 บวกลบเลขไมเกิน 3 หลัก มีผลสรุปดังตาราง

ขางลาง 

จํานวนขอที่ทาํถูกตอ 5 นาท ี
ชื่อนักเรียน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
คาเฉลี่ย 

ด.ญ.นิภา 

ด.ญ.ฟาสวย 

ด.ช.ไชยา 

4 

3 

2 

7 

5 

2 

9 

8 

3 

12 

12 

5 

8 

7 

3 

 

 เมื่อพิจารณาดูการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วพบวา ด.ญ. นิภา และ ด.ญ.ฟาสวย มี

พัฒนาการดีข้ึนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากการทดสอบครั้งสุดทายสามารถคิดเลขเร็ว ไดจํานวนขอ

มากกวาครั้งแรกเห็นไดอยางชัดเจน โดย ด.ญ.นิภา ทําถูก 12 ขอในครั้งสุดทาย แตทําไดเพียง 4 ขอ ใน

การสอบครั้งแรก ด.ญ. ฟาสวยทําถูก 12 ขอในครั้งสุดทาย และทําถูกเพียง 3 ขอ ในการสอบครั้งแรก 

สําหรับ ด.ช. ไชยา มีพัฒนาการนอยกวาผูอ่ืน โดยในการสอบครั้งสุดทายทําถูก 5 ขอเมื่อเปรียบเทียบ

กับการสอบครั้งแรกที่ทําถูก 2 ขอ 

 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพบวา จํานวนขอที่ทําถูกในเวลา 5 นาทีของนักเรียนทั้ง 3 คน พบวา 

ด.ญ. นิภา และ ด.ญ. ฟาสวย สามารถคิดเลขไดเร็วขึ้น โดยคิดเลขไดเฉล่ีย 8 ขอ และ 7 ขอภายในเวลา 

5 นาที ตามลําดับ สวน ด.ช.ไชยา ยังไมมีการพัฒนาที่ดีข้ึนจากเดิม คิดเลขไดเฉลี่ย 3 ขอในเวลา 5 

นาที จึงตองหาวิธีการอื่นแกไขตอไป 
บันทึกการวิพากษวิจารณ 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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เคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................... 

ชื่อผูวิจัย…………………………………………………………………………………………….. 
ความสาํคัญของปญหา 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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คําถาม/ปญหาการวิจยั 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงคการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
วิธีการวิจัย 
(1) แบบแผนการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(2) กลุมเปาหมาย 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………. 
(3) เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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(4) การเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมลู 
 

ขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม 

ขอมูล 

แหลงขอมูล ชวงเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห 

ขอมูล 
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ระยะเวลาในการดําเนินโครงการวิจัย 
 

ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 

พค. มิย. กค. สค. กย. 
หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ขอเสนอแนะตอโครงการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

       ผูเสนอแนะ 

 

       ……………………………………… 

       (…………………………………….) 

       ตําแหนง……………………………. 
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 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
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ตอนที่ 1 ความสําคัญของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ความมุงหวัง : ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเอง 

 

กิจกรรม : ในระหวางที่ทานกําลังนําหลักสูตรสถานศึกษาที่ทานไดพัฒนาขึ้น ไปใชในการจัดการเรียน

การสอน ขอใหทานแสดงความคิดเห็นตามประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ จากนั้นใหศึกษาเอกสารในหัวขัอ 1.1  

1. ทานมีแนวคิดหรือความเชื่ออยางไรเกี่ยวกับการประเมิน 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ทานคิดวาการประเมนิมคีวามสาํคัญหรือไมอยางไรกบัการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

3. ใครควรเปนผูทาํหนาที่ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพราะเหตุใด 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. ใครคือผูใช/ไดรับประโยชนจากผลที่ไดจากการประเมินหลกัสูตรสถานศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 5. ทานคิดวาการประเมนิตนเองของโรงเรยีน มีความหมายวาอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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1.1 มโนทศันพื้นฐานเกีย่วกับการประเมิน และการประเมินหลักสูตร 
 การประเมิน (Evaluation) เปนกิจกรรมสําคัญในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา

การศึกษาที่ตองมีการใชการประเมินเปนหลักพื้นฐานในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษา การพิจารณาถึงจุดมุงหมายทางการศึกษา รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรู ดังนั้น 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาจึงถือเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินควบคูกันไปในระหวางที่มีการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช  

 

1.1.1 นิยามการประเมิน  

 จะนิยามความหมายของการประเมินวาหมายถึงสิ่งใดยอมข้ึนอยูกับจุดเนนที่ตองการของผู

กําหนดนิยาม ดังนั้นนิยามของการประเมินจึงมีความหมายที่มีพัฒนาการไปตามจุดเนนที่แตกตางกัน

ไปตามจุดเนนของสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย โดยที่ความเชื่อแนวคิดพื้นฐานของการ

ประเมินในยุคอดีตที่ผานมาก็ยังคงมีบทบาทและอิทธิพลตอการดําเนินการกิจกรรมทางการประเมินใน

ปจจุบัน (องอาจ นัยพัฒน. 2544 : 52-66) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการเดียวกันคือประโยชน

สวนรวมที่จะเกิดขึ้นตอสังคม ดังนั้น จากความมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนการ

มีสวนรวมของชุมชนไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยาง

สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง มโนทัศนที่มีตอการประเมินตาม

ลักษณะสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงหมายถึงกระบวนใด ๆ ที่เกิดจากผูมีสวน

เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งขอสารสนเทศที่จะเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจใด ๆ เพื่อการปรัปปรุงและพัฒนารวมกันในโครงการหรือกิจกรรมที่กําลัง

ดําเนินการอยู ความหมายของการประเมินดังกลาว สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 1 นิยามการประเมิน 
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กิจกรรมการประเมิน ขอสารสนเทศ ทางเลือก 

เพื่อการตัดสินใจ 

การปรับปรุง

และพัฒนา 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม 

วางแผนและดําเนินงาน 
รวมพิจารณา รวมพิจารณา 

รวมมือ 
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1.1.2 ความสมัพันธระหวางการประเมนิ และการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

จากนิยามการประเมิน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ในการทํากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ถามีการ

ประเมินเกิดขึ้นยอมทําใหผูเกี่ยวของไดทราบขอสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นขอบกพรอง ความผิดพลาด 

ซึ่งจะทําใหสามารถรวมกันพิจารณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจใด ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

หรือกิจกรรมนั้น ๆ เชนเดียวกันกับการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเปนโครงการและ      กิจกรรมทางการศึกษา

ที่ตองอาศัยการประเมินเพื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เมื่อพิจารณาถึงวงจรของการพัฒนา

หลักสูตร ประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2546: 1) 

1) การวิเคราะหบริบท/สภาวะแวดลอม เปนการวิเคราะหความตองการ เปาหมายของ 

หลักสูตร ตามบริบทและสภาวะแวดลอมเพื่อกําหนดหลักสูตร 

2) รางหลักสูตร ไดแกการวางแผนและออกแบบโครงสรางหลักสูตร กําหนดเนื้อหาสาระ และ

การจัดประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ 

3) การนําหลักสูตรไปใช เปนการบริหารการใชหลักสูตร การกํากับและสนับสนุนใหการใช 

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การประเมินหลักสูตร เปนการติดตามความกาวหนา และความสําเร็จของหลักสูตรวามี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

      การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนการสรางกรอบการพัฒนาคน เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีและสามารถ

เอื้อประโยชน (Productive Person) ตอสังคมได ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองคํานึงถึง

ธรรมชาติและสภาพของสังคม (Society) ผูเรียน (Learners) และองคความรู (Knowledge) พรอมทั้ง

พิจารณาถึงปจจัยภายนอก ไดแก กฎเกณฑทางสังคม ผลวิจัย และความรูในวิชาชีพ โดยนํา

องคประกอบเหลานี้มาเปนฐานในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตร ดัง

สรุปในภาพประกอบ 2 (ไพศาล หวังพานิช. 2543: 5-22) 
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการพัฒนาหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา  :  ไพศาล  หวงัพานิช. (2543,พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนาการใชและการประเมิน 

     หลักสูตร. วารสารวัดผลการศึกษา. 22(64) : 7.   
 

นอกจากนี้ กระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร จะตองประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ

อีกสองขั้นตอนคือ การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร ดังวงจรในภาพประกอบ 3 
 

ภาพประกอบ 3 วงจรการพฒันาหลักสูตร 
 

               การจัดทําหลักสูตรตนแบบ 

 

         

              การประเมินหลักสตูร                                         การจัดทาํหลักสูตรแมบท 

 

                   การนาํหลกัสตูรไปใช 

ที่มา  :  ธํารง  บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลกัสตูร การออกแบบการพฒันา. หนา 152 . 
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เปาหมาย และ วัตถุประสงค 

ปจจัยภายนอก 

   -กฎเกณฑทาง 

    สังคม           

   -ผลวิจัย  

   -ความรูในวิชาชีพ   

พ้ืนฐานของหลักสูตร 

  ธรรมชาติของสังคม 

  ผูเรียน  และ   

  องคความรู 

   ความรูในวิชาชีพ   

รางหลักสูตร 

นําหลักสูตรไปใช 

ประเมินหลักสูตร 
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1.1.3 นยิามการประเมินหลกัสูตร 

จากวงจรการพัฒนาหลักสูตร จึงทําใหเห็นวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่

ไมมีวันสิ้นสุด เพราะการจะทราบไดวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิผลเพียงใด ผูพัฒนาหลักสูตร

จะตองทําการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของวัตถุประสงค ประสบการณ

เรียนรูและการจัดระบบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การมีเทคโนโลยี

ใหมๆ มาตรฐานการเรียนรูใหมและวิธีการเรียนการสอนใหมเกิดขึ้น ทําใหตองมีการตรวจสอบหลักสูตร

เปนระยะๆ พิจารณาวาหลักสูตรที่ใชอยูเหมาะสมหรือไมเพียงใด มีจุดเดนจุดดอยที่ใด มีปญหาหรือ

ขอบกพรองอยางไร เพื่อจะไดปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

การประเมินจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรอาจจัดทําไดหลาย

รูปแบบทั้งในขอบขายที่แคบหรือในขอบขายที่กวาง ซึ่งครอบคลุมการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการประเมิน ผลของการประเมินจะเปนสวนสําคัญในการเชื่อมโยงกับ

กระบวนการวางแผนพัฒนาหลักสูตรตอไป จึงกลาวไดวา การประเมินและการพัฒนาหลักสูตรถือเปน

กิจกรรมที่ตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และตองดําเนินการควบคูกันไปเปนระยะอยางตอเนื่อง 

ขอมูลที่ไดยอมสนับสนุนตอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ การประเมินหลักสูตร จึง

หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกันตรวจสอบคุณคาเกี่ยวกับ

ความเหมาะสม จุดแข็ง จุดออน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดข้ึนตามองคประกอบของหลักสูตร เชน จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรม

และสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจดูวา

หลักสูตรนั้นไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมาย ตอบสนองตอวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ที่กําหนดไวหรือไม เพียงใดและจะปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูให

ดีที่สุดไดอยางไร (วิชัย วงษใหญ. 2543 :33 ; ไพศาล  หวังพานิช . 2543 : 13 ; ปทีป  เมธาคุณวุฒิ. 

2544 : 43 ; Preedy. 2001 : 89-103) 

 

1.1.4 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

 จากนิยามการประเมินหลักสูตร ยอมสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมการประเมินที่

จะตองดําเนินควบคูไปกับการพัฒนาหลักสูตร จึงอาจกลาวไดวา การประเมินหลักสูตร มีจุดมุงหมาย

สําคัญดังนี้ (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ,2539 : 192-193  ;  ทิศนา  แขมมณี , 2544 : 134 ;  สันต  ธรรมบํารุง, 

2527 : 140) 
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 1) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร มักจะ

ประเมินในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู โดยพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของ

องคประกอบตางๆของหลักสูตร เชน จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหา การวัดผล ฯลฯ วาสามารถนํามา

ปฏิบัติในชวงการทดลองใชหรือในขณะที่การใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู

ไดมากนอยเพียงใด ไดผลเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคใด ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆของหลักสูตรใหมีคุณภาพไดทันทวงที 

 2) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การประเมินในลักษณะนี้จะ

ดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใช ทําใหไดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่

วางไว 

 3) เพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร โดยพิจารณาวามีคุณภาพดีหรือไมดี บรรลุตามเปาหมายที่

กําหนดไวมากนอยเพียงใด ตอบสนองความตองการของสังคมเพียงใด เหมาะสมกับการนําไปใชตอไป

หรือไม การประเมินในลักษณะนี้จะดําเนินการหลังจากที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่ง แลวจึงประเมิน

เพื่อสรุปผลเมื่อจบโครงการหรือเมื่อการนําไปใชครบถวนตามวงจรหลักสูตร 

 4) เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร โดยพิจารณาที่คุณภาพของผูเรียนวามีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตร หลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลว การ

ประเมินในลักษณะนี้จะดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากที่ใชไปแลวระยะหนึ่ง 
 
1.1.5 การประเมินตนเอง 

 จากการศึกษาของ สมคิด พรมจุย เร่ือง การพัฒนาระบบการประเมินตนเองสําหรับศูนย

ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ ไดสัมภาษณนักการศึกษาและพระสงฆผูมี

ประสบการณเกี่ยวกับการประเมินตนเอง อันไดแก พระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตโต) เย็นใจ เลาหวณิช  

สุมน อมรวิวัฒน และ ระวี ภาวิไล โดยสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเองที่ดีหรือมี

ประสิทธิภาพไดดังนี้ (สมคิด พรมจุย. 2535 : 57-60) 

 การประเมินตนเองเปนการประเมินที่มุงเนนที่การประเมินภายใน เปนลักษณะของการ

ตรวจสอบ พิจารณาตนเองตามหลักพุทธศาสนา เปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาตนเอง โดยมีความเชื่อ

วามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดมีศักยภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เมื่อบรรลุจุดมุงหมายแลว

ก็จะทําใหมีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ก็คือมีจิตสํานึกในการศึกษา จะสามารถพิจารณา

ตนเองได นอกจากนี้ยังมีหลักเกี่ยวกับเร่ืองของการเตือนตนเอง การพิจารณาตนเอง ดังสุภาษิตที่วา 

ตนเตือนตนดวยตนเอง จงพิจารณาตนดวยตนเอง ซึ่งเปนตัวเสริมที่จะมาชวยใหไมประมาท และชวย
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ในการเรงรัดใหพัฒนาวิธีที่จะสงเสริมเพื่อใหแตละคนประเมินตนเอง ควรทําใหแตละคนมีจิตสํานึกใน

การประเมินตนเองตองมีวิธีการหรือเตือนใหเขาคอยหมั่นตรวจสอบตนเอง 

 การประเมินตนเองตองอาศัยขอมูลการวัดจากภายในและภายนอก หมายความวา ผูอ่ืนก็

ประเมินตัวเองก็ประเมิน ไมใชหมายความวาประเมินแตตนเองเพียงอยางเดียว ถาแตละคนมีจิตสํานึก

ในการศึกษาพัฒนาตนเอง คอยวัดตนเองอยู การประเมินตนเองก็มีความเปนไปไดมาก และก็จะ

ยอมรับการวัดและประเมินจากภายนอกดวย คนที่มีความตองการพัฒนาตนเองจะมีความตองการให

คนอื่นชวยวัดและประเมินดวย เพื่อที่จะไดรูวากาวหนาแคไหน มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 

 การพัฒนาคนใหสามารถประเมินตนเองได มีองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1) ตองสราง ตองทําใหผูประเมินมีจิตสํานึกในการศึกษา มีความพอใจหรือความตองการที่จะฝกฝน

พัฒนาตนเอง 2) มีความตองการจุดมุงหมายที่เปนวัตถุประสงคที่เปนความจริง ความถูกตอง และ

ความดีงาม ตองการเจริญกาวหนา ก็คือการพัฒนาตนเองนั่นเอง 3) การมองประสบการณทุกอยาง

เปนการเรียนรู คนที่มองประสบการณตาง ๆ เปนการเรียนรูนี้เปนลักษณะที่มีผลดี ไมถือวาการประเมิน

เปนเรื่องของการจับผิด แตกลับเห็นวาการประเมินทําใหตนเองไดรับความรู ทราบจุดเดนและ

จุดบกพรองของตนเอง เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง

มีผลดีตอดานจิตใจของตนเอง ไมเกิดความทุกข หวาดระแวง เพราะการมองอะไร ๆ เปนการเรียนรู ก็

จะมองแตวาประสบการณที่พบที่เห็นนั้นไดเรียนรูอะไร มีอะไรที่จะไดรับบาง ไมสนใจผลเสียที่จะมา

กระทบวากลัวจะเสียหนาหรือเสียศักดิ์ศรี คนที่มองประสบการณเปนการเรียนรูหมดก็จะพบวาในการ

ประเมินนั้น ไดเรียนรูอะไรบาง อะไรเปนประโยชนนําเอามาใชปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเอง ทําใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งสามประการจะชวยลดอคติ 4 ไดแก ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก 

โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง และภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว นอกจากนี้แลว

มีโยนิโสมนัสสิการ เปนการคิด การพิจารณา โดยใชพิจารณาในแงของการเปนเหตุเปนผล การศึกษา

ปจจัย การพิจารณาโดยแยกแยะองคประกอบ เปนสวนที่ชวยใหไมหลงตัวเองเพราะมีหลักของการอิง

ความจริง โดยใชปญหาอิงกับความจริงอยูตลอดเวลา 

 ในดานของการประเมินตนเองนั้น มีหลักธรรมตามพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการประเมิน

ตนเอง ดังนี้คือ 

 ธรรมมีอุปการะมาก 2 ธรรม ที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทําความดีทุกอยาง 
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 1) สติ เปนความระลึกได นึกได และสํานึกอยูเสมอ 

 2) สัมปชัญญะ ความรูชัด รูชัดสิ่งที่นึกได ตระหนัก เขาใจชัดตามความเปนจริง 

 อิทธิบาท 4 คุณธรรมที่นาํไปสูความสาํเร็จแหงผลที่มุงหมาย 

 1) ฉันทะ ความพอใจ คือความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะ

ทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 2) วิริยะ ความเพียร คือขยนัหมัน่ประกอบสิ่งนัน้ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไม

ทอถอย 

 3) จิตตะ ความคิด คือต้ังจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจ

ฟุงซานเลื่อนลอยไป 

 4) วิมังสา ความไตรตรอง คือทดลองคือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล 

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุง 

 ทั้งนี้การประเมินตนเองเปนเรื่องที่ทําไดยากแตความจริงมนุษยก็ประเมินตัวเราเองอยูถาเรา

อยากจะพัฒนา ปจเจกบุคคล ถาไมมีการประเมินตนเองเลยเราจะพัฒนาตนเองลําบาก เพราะนึกวา

ตนเองทําดีอยูแลว การที่จะประเมินตนเองไดอยางดี ก็ตองลดอคติลงใหมากและเพิ่มปญญา ยิ่ง

ปญญาตนเองทําดีอยูแลว ยิ่งปญญาเฉียบแหลมเทาไร ก็จะวิเคราะหตนเองไดลึกซึ้ง ดังนั้นคนที่จะ

ประเมินตนเองไดตองทําใจใหเปนกลางใหได ตองมีการฝกจิตของตนเอง เพื่อที่จะลดการปองกันตัวเอง 

กลัวเสียหนา เสียศักดิ์ศรี การประเมินตนเองสามารถนําไปประยุกตใชในงานประเมินตาง ๆ ได เชน 

นําไปประเมินผลโครงการ องคการ สถาบัน เปนตน การนําไปประเมินโครงการจึงตองมีตัวชี้หรือเกณฑ

มาตรฐานอยางชัดเจน แลวการประเมินตนเอง จะสามารถทําใหผูประเมินสามารถรูจุดเดนและจุดดอย

ของตนเอง รวมทั้งสามารถแกไขปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนภายใตปญญาและเหตุผล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ตนเอง จึงเปนเรื่องของการตรวจสอบตนเอง เปนการพัฒนาตนเอง ส่ิงไหนที่รูวามีคุณภาพที่ดีก็สงเสริม

ใหมีมากขึ้น ส่ิงไหนไมดีก็ใหลดลง ทําใหรูจักตนเอง สํารวจตนเอง ดังนั้นการประเมินตนเองควรจะเปน

สวนหนึ่งของชีวิต รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา สําหรับขอมูลที่ไดตองมีความเปนปรนัย 

กลาวคือ ตองเก็บขอมูลในเรื่องตาง ๆ ใหครอบคลุม แลวนํามาพิจารณาตรวจสอบ จะตองหาตัวชี้วัดวา 

เจริญข้ึนหรือเลวลง การประเมินตนเองจึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาจิตใจผูประเมนิกอนตามหลกัพทุธ

ศาสนา เพื่อรูจักการเฝาดูพฤติกรรมของตัวเองอยางมีปญญาและเหตุผล 
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 จากแนวคิดในการประเมินตนเองดังกลาวขางตน จึงพอกลาวไดวา การประเมินตนเองนั้น ถือ

เปนสิ่งที่มีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว แตการจะรูจักนําเอาคุณคาที่ไดจากการรูจักประเมินตนเองมา

ใชในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองไดนั้น ตัวเองในฐานะของผูประเมินตองมองเห็นวาการประเมินเปน

สวนหนึ่งในการทํางานตามปกติ โดยมีแนวคิดทางพุทธศาสนาอันจะนําไปสูความสําเร็จหรืออิทธิบาทสี่

เปนหลักยึดในการประเมินตนเอง อีกทั้งยินดีที่จะไดรับการประเมินจากคนอื่นตลอดเวลา ดังนั้นแลว 

การประเมินตนเอง จึงหมายถึง การดําเนินงานที่มีลักษณะเปนกระบวนการ โดยผูปฏิบัติงานมีบทบาท

ในการประเมินงานของตนเองรวมกับบุคคลอื่นที่ เกี่ยวของ ผลจากการประเมินจะทําใหไดขอ

สารสนเทศที่สะทอนใหเห็นทางเลือกตาง ๆ อันจะนําไปสูการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยูให

เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

กิจกรรม :  หลงัจากทีท่านไดศึกษาเอกสารหวัขัอ 1.1 แลว ขอใหทานยอนกลับไปพิจารณาความ

คิดเห็นที่ทานไดแสดงทรรศนะไวในกิจกรรมกอนการศึกษาเอกสาร ทานมทีรรศนะหรือความคิดเห็นใน

ประเด็นตาง ๆ ที่เหมือนหรือแตกตางไปจากเดิมหรือไม อยางไร  

 

1. ทานมีแนวคิดหรือความเชื่ออยางไรเกีย่วกับการประเมิน 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาการประเมนิมคีวามสาํคัญหรือไมอยางไรกบัการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ใครควรเปนผูทาํหนาที่ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ใครคือผูใช/ไดรับประโยชนจากผลที่ไดจากการประเมินหลกัสูตรสถานศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทานคิดวาการประเมนิตนเองของโรงเรยีน มีความหมายวาอยางไร 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชดวยเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) 
 

2.1 BSC กับการประเมินหลักสูตรสถานศกึษา 
 

 จากความสําคัญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในตอนที่ 1   ทานในฐานะ

ของผูพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง ที่ตองควบคูไปกับบทบาทในฐานะของผูประเมินหลักสูตรดวยนั้น ยอมตอง

อาศัยเทคนิคการประเมินที่มีความสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับแนวคิดของการ

ประเมินตนเอง เทคนิคการประเมินแบบ Balanced Scorecard (BSC) ถือเปนเทคนิคการประเมินผลงาน

รูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว กลาวคือ  BSC เปนเครื่องมือดานการจัดการที่ชวยแปลง

กลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัติตามสายงาน ผูปฏิบัติในแตละระดับสายงานขององคกรถือเปนผูประเมินที่

ตองมีการตรวจสอบตนเอง โดยผานเครื่องมือทางการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหไดขอสารสนเทศในการ

พัฒนาตนเอง และสงผลตอองคกรที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตาง ๆ ที่เปนปญหา 

จุดเดน    เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค

เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มากําหนดเปนสาระและจัดกระบวนการ

เรียนรูใหผูเรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู หรือรายวิชาได

ตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน โดยความรวมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน มีการกําหนด

วิสัยทัศน และแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําไปสูการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ (กรมวิชาการ

, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 6) ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของ

กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งตองอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาไปมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการที่มี

พลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้น ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทาง กอใหเกิดเจต

คติในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษา มีระบบและหนวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น

อยางเปนเครือขาย นอกจากนั้นกระบวนการสรางวิสัยทัศนยังจะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

การกําหนดสาระการเรียนรูหรือหัวขอเร่ืองในทองถิ่นใหสนองตอบความตองการของชุมชน (กรมวิชาการ, 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 30-31) จึงนับวา เทคนิคการประเมินแบบBSC มีความสอดคลองเปนอยางยิ่ง

กับกระบวนการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และดวยขั้นตอนของการประเมินแบบBSC ที่ผูปฏิบัติงาน

ในแตละระดับขององคกรตางมีหนาที่ในการประเมินผลงานดวยตนเองควบคูไปกับการพัฒนางานที่ตน

รับผิดชอบใหเปนไปตามดัชนีชี้วัดที่ไดกําหนดไว เทคนิคการประเมินแบบ BSC จึงเปนเทคนิคที่สอดคลอง

กับแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนการประเมินตนเอง  
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แนวคิดเกี่ยวกับ BSC ถือกําเนิดมาจากองคกรทางธุรกิจ โดยมีจุดเริ่มตนจากบุคคล 2 ทาน คือ 

Professor Robert Kaplan อาจารยจากมหาวิทยาลัย Havard และ Dr. David Norton ที่ปรึกษา

ทางดานการจัดการ ไดเสนอ BSC เพื่อใชเปนเครื่องมือทางการจัดการ อยางไรก็ดี หลังจากนั้นแลว 

ภาคราชการทั้งในอเมริกา และอังกฤษ ก็ไดนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง และในปจจุบันทาง

สํานักงาน ก.พ. ก็ไดมีการนําแนวคิดของ BSC เขามาปรับใชกับระบบราชการของไทย (พสุ เดชะรินทร. 

2546 : 7-22) BSC ไดชื่อวาเปนเครื่องมือชนิดใหมที่นํามาใชในการบริหารงานขององคกร โดยการ

นําเอาสิ่งที่องคกรไดปฏิบัติอยูเปนประจํามาจัดเรียงเปนกระบวนการเพื่อทําใหเกิดความเขาใจงายยิ่งขึ้น 

ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการที่กอใหเกิดความสมดุลในมุมมองตาง ๆ ทั้ง 4 มุมมอง 

(มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรู

และพัฒนา) โดยที่แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดที่จะทําใหผูบริหารสามารถนํากลยุทธที่ไดจากการ

กลั่นกรองอยางเปนระบบไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ผูบริหารยังสามารถใชแนวความคิด BSC มาเปน

เครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ

องคกรกับเปาหมายที่ผูบริหารไดวางไว ซึ่ง BSC ไดบงบอกถึงความสัมพันธในดานตาง ๆ ไวอยาง

ชัดเจน ซึ่งทําใหผูบริหารสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูความเปนเลิศไดในที่สุด (กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์. 

2545 : 61-73)  

 ในการวางระบบ BSC จะเริ่มตนจากการกําหนดทิศทางองคกรที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดกล

ยุทธและบริหารกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการไดมาซึ่งกลยุทธนั้นประกอบดวยขั้นตอนตาง 

ๆ เร่ิมต้ังแตการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (External 

Environmental Scan) และสภาพแวดลอมภายนอก (Internal Environmental Scan) (กังวาน ยอด

วิศิษฎศักดิ์. 2545 : 61-73 ; อางอิงจาก Hill & Jones. 2001) หลังจากที่มีการกําหนดทิศทางและกล

ยุทธขององคกรแลว ก็จะเปนการถายทอดทิศทางและกลยุทธที่กําหนดขึ้นสูหนวยงานตางๆ  ตามสาย

งานการบริหารขององคกรนั้นๆ ตามลําดับ ซึ่งแนวคิดของ BSC ในการนําทิศทางและกลยุทธของ

องคกรเปนหลักยึดสําคัญในการบริหารจัดการองคกร โดยหนวยงานในแตละระดับรับรูรวมกันใน

ทิศทางขององคกรและมีการกําหนดเปาหมายและกิจกรรมเชิงกลยุทธตาง ๆ เพื่อนําไปสูความสําเร็จ

องคกรนั้น มีความสอดคลองกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง  

 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา นับวามีความสอดคลองเปน

อยางยิ่งกับแนวคิดในการประเมินผลงานแบบ BSC และนาจะสามารถพัฒนาแนวคิดของ BSC เปน

นวัตกรรมทางการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่จะนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยาง ชัดเจนดวย

ตนเอง  
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2.2 ขั้นตอนการจัดทาํ Balanced Scorecard 
 

 การจัดทาํ BSC มีข้ันตอนการดําเนนิงานและแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะหทางดานกลยุทธและการจัดทํากลยุทธขององคการ เพื่อใหได       

กลยุทธหลักของสถานศึกษา (Strategic Themes) เปนการวิเคราะหถึงจุดออนจุดแข็ง การกําหนด

ศักยภาพ เพื่อประเมินทิศทางของสถานศึกษา ผลที่ไดจากการวิเคราะหกลยุทธ จะกําหนดเปน

วิสัยทัศน  ภารกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา  

 

ความมุงหวัง : สถานศึกษาสามารถวิเคราะหความเหมาะสมทางกลยุทธในการจัดการศึกษาที่จัดทํา

ข้ึนได 

 

กิจกรรม : จากการที่สถานศึกษาไดจัดทํา วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา เพื่อใชเปน

กลยุทธสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสถานศึกษามีความมั่นใจในกลยุทธที่กําหนดขึ้น ขอให

สมาชิกวิเคราะหความเหมาะสมของกลยุทธตามใบงานที่ 1 
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ใบงานที ่1 
การวิเคราะห/ทบทวนกลยทุธของสถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่ 1 : ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันวิเคราะหจุดเนนของสถานศึกษา ซึง่ใชเปนกลยุทธสําคัญ

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแบบตรวจสอบรายการขางลางนี ้
 

วิสัยทัศนของสถานศกึษา (ระบุ)…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                                       รายการ                 ใช              ไมใช 

 

1. วิสัยทัศนของสถานศกึษาไดมาจากการวเิคราะหขอมูล              

ของสถานศึกษาอยางรอบดาน 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียในการจดัการศึกษาไดเขามามีสวนรวม           

ในการกาํหนดวิสัยทัศน 

3. วิสัยทัศนของสถานศกึษาแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการจะให          

เกิดขึ้นไดภายใน 3-5 ป 

4. ทานคิดวาเมื่อบุคคลภายนอกไดอานวิสัยทศันของสถานศึกษา          

แลว จะเกิดความรูสึกศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

5. วิสัยทัศนของทานไดนําเสนอคุณคาที่สะทอนถึงความแตกตาง         

หรือรูปแบบใหมที่ดกีวาในสายตาของผูทีเ่กี่ยวของ 

6. วิสัยทัศนของทานสามารถชีน้ําไดวา การพัฒนาหลักสตูรสถาน           

ศึกษาควรมทีศิทางอยางไรและไปในทิศทางไหน 

7. ภารกิจของสถานศึกษาครอบคลุม/สอดคลองกับวิสัยทศัน             

8. ภารกิจของสถานศึกษาสามารถนาํไปสูการปฏิบัติไดจริง          

9. เปาหมายของสถานศกึษาสอดคลองกับวสัิยทัศนและภารกิจ            

10. เปาหมายมุงเนนไปที่ผูเรียนเปนหลกั            

11. เปาหมายมีการกําหนดเกณฑที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ           

เชิงคุณภาพ 
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โปรดตรวจสอบตนเอง : ตามเกณฑตอไปนี้ 

ระดับ 1. ถาทานได “ใช” ตั้งแต 9-11 ขอ  แสดงวาจุดเนนของสถานศกึษาของทานนาจะสามารถ

นําไปใชเปนกลยุทธในการพฒันาหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 2. ถาทานได “ใช” ตั้งแต 6-8 ขอ  แสดงวาจุดเนนของสถานศกึษาของทานนาจะสามารถ

นําไปใชเปนกลยุทธในการพฒันาหลักสูตรได แตควรปรับปรุงในประเด็นที่ไมใช 

ระดับ 3. ถาทานได “ใช” นอยกวา 6 ขอ หนวยงานของทานควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงจุดเนน

ของสถานศึกษาใหมอยางเรงดวน 

 

กิจกรรมที่ 2 : ถาวิสัยทัศนที่ทานระบุไวในกิจกรรมที่ 1 เปนวิสัยทัศนที่นาพึงพอใจกับสถานศึกษาของ

ทานแลว ใหสมาชิกรวมกันวิเคราะหประเด็นที่เปนจุดเนนตาง ๆ ตามที่ปรากฏในวิสัยทัศนดังกลาววา

ประกอบไปดวยประเด็นสําคัญตาง ๆ อะไรบาง 

ประเด็นที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศน 

ประเด็นที ่1………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่2………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่3………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่4………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่5………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่ 3 : จากประเดน็ตาง ๆ ที่เปนจุดเนนของวสัิยทัศน ทานคิดวาประเด็นใดมีความสําคัญหรือ

มีความจาํเปนเรงดวนที่สุดในการปรับปรุง/พัฒนา โปรดระบุ 

ประเด็นที ่……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 ขั้นที่ 2 การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) เมื่อสถานศึกษาไดวิเคราะหและ

ทบทวนกลยุทธของสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลวในขั้นที่ 1 ในขั้นตอนนี้ สถานศึกษาจะตองรวมกัน

จัดทําแผนที่ทางกลยุทธ ซึ่งจะเปนแผนที่แสดงความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงคตาง ๆ 

ภายใตมุมมองของ BSC สถานศึกษาจึงตองทําการวิเคราะหและกําหนดวา BSC ของสถานศึกษาควร

มีกี่มุมมอง และมีความสัมพันธกันอยางไร โดยที่จะตองมีความสอดคลองและสนับสนุนตอวิสัยทัศน

หลักของสถานศึกษา ดังมุมมอง BSC ส่ีดานที่สมดุลกัน คือ 

     (1) มุมมองดานการเงิน (Financial Perspectives) เปนมุมมองเพื่อบอกผลงานและ

สถานภาพทางการเงินขององคกร และสะทอนความคาดหวังของผูถือหุนหรือเจาของ โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มรายได ลดตนทุน ขจัดการคอรรัปช่ัน ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา เปนตน 

     (2) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspectives) การที่องคกรจะประสบความสําเร็จ

ทางดานการเงิน จะตองมีรากฐานจากผลงานดานลูกคาที่ดี อาทิเชน ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ลูกคา

มาใชบริการเพิ่มข้ึน ลูกคารูสึกประทับใจและกลาวถึงองคกรในทางที่ดี เปนตน 

     (3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) การที่ลูกคาหรอื

ผูรับบริการจะบังเกิดความพึงพอใจและกลาวถึงองคกรในทางที่ดี จะมาจากการที่องคกรสามารถสราง

ผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต กระบวนการใหบริการ หรือแมแตกระบวนการสนับสนุน

ที่ สําคัญ ๆ ไดอยางเปนเลิศ มุมมองดานผลงานของกระบวนการภายในองคกร ไมวาจะเปน

กระบวนการใหบริการ กระบวนการบริหารทรัพยากร กระบวนการสงมอบบริการ  ระบบการเงินบัญชี 

ระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการในหนวยงานที่ถือเปนกลยุทธสําคัญ จึงเปนสิ่ง

สําคัญที่จะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาและความสําเร็จขององคกรที่ตองการวัดผลงานอยาง

สม่ําเสมอ 

     (4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) การ

ที่องคกรจะสามารถสรางผลงานดานกระบวนการผลิตหรือใหบริการที่เปนเลิศ จะตองอาศัยหรือ

ตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ตองการความคิดสรางสรรคใหม ๆ ตองการการ

เรียนรูและวิจัยเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม ๆ วัตถุประสงคของมุมมองดานนี้จึงอาจมีการวัดในเชิงปริมาณ

ดานจํานวนชั่วโมงการเขาอบรมของบุคลากรตอป การวัดความรูความสามารถของบุคลากร ทักษะที่

สําคัญของบุคลากรที่มีตอกลยุทธขององคกร ความพึงพอใจของบุคลากร อัตราการเขาออก ความ

รับผิดชอบ เปนตน จึงอาจกลาวไดวา มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาเปนมุมมองที่สําคัญ และเปน

รากฐานของความสําเร็จในระยะยาวอยางยั่งยืนขององคกร 
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 เมื่อสถานศึกษาไดทําการกําหนดมุมมอง BSC ของตนแลว จากนั้นจึงทําแผนที่ทางกลยุทธ ให

เห็นความสัมพันธเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงคในแตละมุมมองใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เพื่อให

ผูบริหารเห็นความสัมพันธในทุกมิติอยางละเอียด ทั้งนี้ผูบริหารทุกระดับตองประชุมรวมกันเพื่อแสดง

ความเห็นชอบในแผนที่กลยุทธ 

 

ความมุงหวัง : สถานศกึษาสามารถจัดทาํแผนทีท่างกลยุทธภายใตมุมมองของ BSC ตามประเด็นที่

เปนจุดเนนในวิสัยทัศนของสถานศกึษาได 

 

กิจกรรม : ขอใหสมาชิกทกุทานรวมกนัทํากจิกรรมตาง ๆ ตามทีก่ําหนดไวในใบงานที่ 2 
 

ใบงานที ่2 
การกาํหนดมุมมองและวเิคราะหคําสาํคัญ 

 
กิจกรรมที่ 1 : ใหสมาชิกกลุมรวมกันกําหนดมุมมองที่จะใชเปนแนวทางในการสรางความสมดุลให

เกิดขึ้นกับการประเมินหลักสตูรสถานศึกษาทีท่านรับผิดชอบอยู ตามจดุเนนของวิสัยทัศนที่ทานเลอืกไว

ในใบงานที่ 1 
 
ประเด็นที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศนที่หนวยงานตองการมุงประเมินเปนลาํดับแรก

(ระบุ)……………………….…………………………………………………………………….………  

 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

มุมมองที่ทานใชในการประเมิน (ระบุ) 

มุมมองที่ 1.............................................................................................................................. 

มุมมองที่ 2.............................................................................................................................. 

มุมมองที่ 3.............................................................................................................................. 

มุมมองที่ 4.............................................................................................................................. 

มุมมองที่ ................................................................................................................................ 

มุมมองที่ ................................................................................................................................ 

มุมมองที่ ................................................................................................................................ 

มุมมองที่ ................................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 2 : รวมกันกําหนดคําสาํคัญ(keyword) ที่เปนตัวสะทอนใหเหน็ถงึผลลัพธทีม่ีคณุภาพ 

ภายใตมุมมองทีก่ําหนดขึ้นในกิจกรรมที่ 1 
มุมมองที่ 1………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

มุมมองที่ 2………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

มุมมองที่ 3………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

มุมมองที่ 4………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

มุมมองที่ ..………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

มุมมองที่ ..………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

มุมมองที่ ..………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

มุมมองที่ ..………………………………………….......................... 

คําสําคัญ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 3 : ขอใหผูเขาอบรมทุกทานศึกษาเอกสารในหวัขอ 2.2 จากนั้นใหรวมกันนําคาํสําคัญที่

กําหนดขึ้นในกิจกรรมที ่2 มาจัดทาํแผนทีก่ลยุทธ ภายใตมุมมองตาง ๆ ที่กาํหนดไว 
 

แผนที่กลยทุธของสถานศกึษา 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่ 4 : จากแผนที่กลยุทธของสถานศึกษาที่ไดจัดทําขึ้นในกิจกรรมที่ 3 ขอใหสมาชิกรวมกัน

พิจารณาถึงคําสําคัญตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่กลยุทธ วาคําสําคัญใดมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง

ใหความสําคัญในการพัฒนาหรือดําเนินการกอนเปนอันดับแรก จากนั้นใหยอสวนแผนที่กลยุทธของ

สถานศึกษา เปนแผนที่กลยุทธฉบับเรงดวน และถือเปนแผนที่ที่จะนําไปสูการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาในรอบแรก 

 
แผนที่กลยทุธเรงดวน 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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 ขั้นที่ 3 เมื่อสถานศึกษากําหนดแผนที่กลยุทธเรงดวนซึ่งจะใชในการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาในรอบแรกแลว คําสําคัญภายใตมุมมองตาง ๆ ตามแผนที่กลยุทธ ซึ่งถือเปนคําที่แสดงถึง

วัตถุประสงคในคุณภาพภายใตแตละมุมมองตามประเด็นที่เปนจุดเนนในวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

ดังนั้นในแตละ วัตถุประสงคหรือคําสําคัญ ภายใตมุมมองตาง ๆ สถานศึกษาจะตองกําหนด

รายละเอียดดาน ตัวชี้วัด โดยมี ขอมูลปจจุบัน รองรับในการกําหนด เปาหมาย และ แผนงาน/

กิจกรรม/สิ่งที่จะทํา โดยมีรายละเอียดในการกําหนดดังนี้คือ 

     (1) วัตถุประสงค (Objective) หมายถึงสิ่งที่องคกรตองการที่จะบรรลุหรืออยากที่จะไปให

ถึงภายใตมุมมองตาง ๆ อาทิเชน 

  - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเงิน ไดแก การเพิ่มข้ึนของรายได การ

ลดลงของตนทุน หรือการเพิ่มข้ึนของรายไดดวยวิธีการอื่น ๆ เปนตน 

  - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานลูกคา ไดแก สวนแบงการตลาดที่เพิ่มข้ึน 

การรักษาลูกคาเดิมขององคกร การแสวงหาลูกคาใหม การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ การบริการที่

รวดเร็ว หรือช่ือเสียงของกิจการที่ดี เปนตน 

  - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแก การดําเนนิงานที่

รวดเร็ว กระบวนการผลิตทีม่ีคุณภาพ กระบวนการจัดสงที่รวดเรว็ตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

  - วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ไดแก การเพิ่มทักษะ

พนักงาน  การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ  วัฒนธรรมองคกรที่ เปดโอกาสใหพนักงานแสดง

ความสามารถ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เปนตน 

     (2) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งไดแกตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแต

ละดาน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการบอกวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 

ตัวอยางเชน 

  - ภายใตวัตถุประสงคในการเพิ่มข้ึนของรายไดของมุมมองดานการเงิน ตัวชี้วัดที่นิยม

ใชกัน ไดแก รายไดที่เพิ่มข้ึนเทียบกับปที่ผานมา เปนตน 

  - ภายใตวัตถุประสงคในการรักษาลูกคาเกาของมุมมองดานลูกคา ตัวชี้วัดที่นิยมใช

กัน ไดแก จํานวนลูกคาทั้งหมด หรือจํานวนลูกคาที่หายไป เปนตน 

  - ภายใตวัตถุประสงคในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ของมุมมองดานกระบวนการ

ภายใน ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแก จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือรอยละของสินคาที่ผาน

การตรวจคุณภาพ เปนตน 
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    - ภายใตวัตถุประสงคการพัฒนาทักษะพนักงานของมุมมองดานการเรียนรู และการ

พัฒนา ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแก จํานวนชั่วโมงในการอบรมตอคนตอป หรือระดับความสามารถของ

พนักงานที่เพิ่มข้ึน เปนตน 

 อังศินันท อินทรกําแหง. (2547 : 61-77) ไดกําหนดแนวทางการกําหนดตัวชี้วัด (Key 

Performance Indicators – KPIs) ไววา ในการกําหนด KPIs ควรเปนที่ยอมรับของบุคลากร จะสามารถ

ใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานใหดีข้ึน และเปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของแต

ละฝายและแตละบุคคล ดังนั้น KPIs จึงเปนดัชนีวัดผลสําเร็จขององคกร ใชเปนเครื่องมือหรือดัชนีบง

บอกวาองคกรประสบความสําเร็จหรือควรปรับปรุงอยางไรใหเทาทัน และเปนการคาดการณทิศทาง

อนาคตขององคกรไดอยางมีเหตุผล Kaplan และ Norton ไดกลาวไววาตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน ควร

มีประมาณ 20-35 ตัว มุงเนนการประสานเฉพาะที่สําคัญเทานั้น แตองคกรขนาดใหญอาจมีตัวชี้วัด

โดยรวมถึง 108 ตัว เชน ธนาคาร เปนตน  

 การแปลงตัวชี้วัดระดับองคกรสูผูบริหารระดับตาง ๆ จนถึงบุคลากรระดับลาง สามารถทําได 2 

วิธี คือ  

 1. หากผูบริหารรูงานทั้งหมดของผูใตบังคับบัญชา อาจใชวิธีการสั่งการลงมาวา 

ผูใตบังคับบัญชาควรมี KPIs อะไรบาง 

 2. ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชารวมกันกําหนดใหสอดคลองเกื้อกูลตอ KPIs ของผูบริหาร 

สวน KPIs ในระดับบุคคล มีแนวทางในการสราง ดังนี ้

 1) KPIs  ของแตละคน ควรมีวัตถุประสงค และ KPIs อยางนอย 1 ตัวในแตละมุมมอง 

 2) KPIs ไมควรเกิน 15 ตัวตอคน ถามากจะทําใหยากเสยีเวลาติดตาม 

 3) KPIs ของแตละคนตองสนับสนนุและสอดคลอง KPIs ของผูบังคับบัญชา 

 4) KPIs แตละคนควรประกอบดวยวัตถุประสงค และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความรวมมือ และ

สนับสนุนจากฝายอื่นดวย มิฉะนั้นจะมุงผลงานตนเองมากเกินไป 

 5) KPIs แตละคน ตองไดรับความเห็นชอบกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

 เมื่อจัดทํา KPIs ของหนวยงานและบุคลากรเสร็จครบทุกระดับ จะตองทําตนแบบแสดง

รายละเอียดการวัดของแตละตัวชี้วัด เพื่อใชเปนคูมือการวัดที่เขาใจตรงกัน ซึ่งประกอบดวย 

 1. ชื่อตัวชี้วัด 

 2. ความหมายที่เขาใจตรงกันของ KPIs แตละตัว 

 3. วัตถุประสงค KPIs เพื่อวดัหรือประเมินอะไร 

 4. สูตรคํานวณ KPIs ตัวนัน้ ๆ 
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 5. บุคคลหรือหนวยงาน ที่รับผิดชอบตอ KPIs แตละตัว 

 6. บุคคลหรือหนวยงาน ที่สนับสนนุใหเกดิการบรรลุของ KPIs 

 7.  ความถี่ในการเก็บขอมูลของ KPIs แตละตัว อาจไมเทากนั 

 8.  ความพรอมของขอมูลทีจ่ะใช KPIs นัน้ ๆ โดยพิจารณาวา 

  - มีขอมูลพรอมแลวนาํไปใชไดทันท ี

  - คาดวามีขอมูลอยู แตตองมีการจัดเก็บหรือคนหาได ตองใชเวลา 

  - KPIs ที่ยังไมมีขอมูลในปจจุบันและไมทราบวิธกีารจัดเก็บของขอมูล 

 9.  แหลงขอมลูที่จะใชวัดตาม KPIs สามารถหาไดจากทีใ่ด 

 10.รอบระยะเวลาในการวัด 

 11.หนวยการวัดเปน % หรือจํานวน หรือเปนน้าํหนัก หรือเปนหนวยใด ๆ 

 12.ผูรับผิดชอบในการทําใหบรรลุเปาหมาย 

 13.ผูรับผิดชอบในการกาํหนดเปาหมาย 

 14.ขอมูล KPIs ในรอบ 3 ปหรือกี่ปที่ผานมา 

 15.เปาหมายที่ตองการใหบรรลุใน 3 ปหรือกี่ปลวงหนา 

 16.กําหนดผูรับผิดชอบดานขอมูลในการจดัหา และจัดเก็บเพื่อใหขอมูลทันสมยัเสมอ 

    (3) เปาหมาย (Target) ไดแก ตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวชี้วัดแตละประการ 

ตัวอยางเชน  

  - เปาหมายของการเพิ่มข้ึนของรายไดเทากบัรอยละ 20 ตอป 

  - เปาหมายของจํานวนลูกคาเกาที่หายจะตองไมเกนิรอยละ 5 ตอป 

  - เปาหมายของจํานวนของเสียจากกระบวนการผลิตตองไมเกินรอยละ 5 ตอป 

  - เปาหมายของจํานวนชั่วโมงในการอบรมเทากับ 10 วันตอคนตอป 

    (4) ความคิดริเริ่มหรือสิ่งที่จะทํา (Initiatives) เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยในขั้นนี้

ยังไมใชแผนปฏิบัติการที่จะทํา เปนเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบื้องตนที่ตองทําเพื่อบรรลุ

เปาหมายที่ตองการ ซึ่งความคิดริเร่ิมหรือส่ิงที่จะทํานี้ควรจะเปนสิ่งใหมหรือส่ิงที่ไมเคยทํามากอน ซึ่งถา

ทําแลวจะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ ความคิดริเร่ิมหรือส่ิงที่จะทํานั้นยังไมไดลงไปใน

รายละเอียดถึงขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ แตเปนเพียงสิ่งที่องคกรคิดจะทําเพื่อที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 

     (5) ขอมูลปจจุบันหรือขอมูลฐาน (Baseline Data)     เปนการแสดงถึงขอมูลในปจจุบัน 

หรือขอมูลปฐานของตวัชี้วัดแตละตัว ซึ่งการหาขอมูลในปจจุบันจะเปนตัวชวยในการกําหนดเปาหมาย

ของตัวชี้วัดแตละตัวใหความชัดเจนมากขึ้น  
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ความมุงหวัง : สถานศึกษาโดยการนําของคณะผูบริหารสถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาดวยเทคนิค Balanced Scorecard ได 

 

กิจกรรม : ขอใหคณะผูบริหารสถานศึกษา รวมประชุมปรึกษาหารือ พรอมกับการอภิปรายรวมกันของ

บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อใหไดขอสรุปและเห็นชอบรวมกัน ในการกําหนดองคประกอบตาง ๆ ใน

แผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยเทคนิค BSC ทั้งนี้สามารถใชตัวอยางของแผนการประเมิน

ในตาราง 1 และศึกษาตัวอยางของแผนการประเมินไดในเอกสารหัวขอ 2.5 

 

 ขั้นที่ 4 ผูบริหารในระดับสถานศึกษา ทําการถายทอดแผน BSC ในระดับองคกรสูผูบริหารใน

ระดับรอง ๆ ลงไป ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา จนถึงระดับผูปฏิบัติ ซึ่งไดแกครูผูสอน

แตละคน โดยในแตละระดับจะตองมีการจัดทําแผน BSC เปนของตนเองโดยใหสอดคลองกับแผน 

BSC ในทุกระดับ ทั้งนี้ในแตละระดับอาจใชวิธีรวมกันในการกําหนดตัวชี้วัด เพื่อใหเปนที่ยอมรับกันได

กับทุกคน  

 

ความมุงหวัง : บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดทําและตรวจสอบความเหมาะสมของ

แผนการประเมินดวยเทคนิค BSC ไดดวยตนเอง 

 

กิจกรรม : เมื่อสถานศึกษาโดยการนําของผูบริหารสถานศึกษาไดทําการถายทอดแผน BSC ของ

สถานศึกษาไปสูระดับรองลงไป จนถึงระดับผูปฏิบัติ ตามโครงสรางการบริหารของสถานศึกษาของ

ทานแลว เพื่อใหแผนการประเมินในทุกระดับของสถานศึกษามีความเหมาะสมมากขึ้น ขอใหทานได

ตรวจสอบแผนการประเมินที่ทานไดพัฒนาขึ้นตามใบงานที่ 3 และ 4 แลวทําการปรับปรุงใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น  
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ใบงานที ่3 
การตรวจสอบแผนการประเมิน BSC ระดับสายชั้น 

 
คําสั่ง : ขอใหสมาชิกที่รับผิดชอบการจัดทําแผน BSC ในระดับสายชั้น รวมกันตรวจสอบแผนการ

ประเมินที่รวมกันจัดทําขึ้นตามรายการประเมินขางลางนี้ ตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น 
 

สําหรับ BSC ระดับสายชั้น 
รายการประเมิน 

ดี(3) พอใช(2) ปรับปรุง (1) 

1. BSC ในระดับสายชัน้สอดคลองกับ BSC ในระดับ

สถานศึกษา 

   

2. ความสอดคลอง/เหมาะสมระหวาง KPIs กับ

เปาหมาย 

   

3. KPIs มีความชัดเจนและนาํไปสูการปฏิบตัิไดจริง    

4. ความเปนไปไดในการกําหนดเปาหมาย    

5. ขอมูลปจจุบัน(Baseline) กําหนดภายใตฐานขอมูล

ที่เปนจริง 

   

6. แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา นาํไปสูเปาหมายตาม

กลยุทธ 

   

7. แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา สามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 

   

ผลการประเมิน 

 ดี (คาเฉลี่ย 2.5 ถึง 3) 

 พอใช (คาเฉลี่ย 1.5 ถึง 2.49) 

 ปรับปรุง (ต่ํากวา 1.5) 

 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่4 
การตรวจสอบแผนการประเมิน BSC ระดับผูปฏิบติั 

 
คําสั่ง : ขอใหสมาชิกแตละทานที่รับผิดชอบการจัดทําแผน BSC เปนของตนเองแลวนั้น ไดตรวจสอบ

แผนการประเมินที่จัดทําขึ้นตามรายการประเมินขางลางนี้ ตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น 
 

สําหรับ BSC ระดับผูปฏิบัติ 
รายการประเมิน 

ดี(3) พอใช(2) ปรับปรุง (1) 

1. BSC ในระดับผูปฏิบัติของทานสอดคลองกับ BSC 

ในระดับสายชัน้ 

   

2. ความสอดคลอง/เหมาะสมระหวาง KPIs กับ

เปาหมาย 

   

3. KPIs มีความชัดเจนและนาํไปสูการปฏิบตัิไดจริง    

4. ความเปนไปไดในการกําหนดเปาหมาย    

5. ขอมูลปจจุบัน(Baseline) กําหนดภายใตฐานขอมูล

ที่เปนจริง 

   

6. แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา นาํไปสูเปาหมายตาม

กลยุทธ 

   

7. แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา สามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 

   

ผลการประเมิน 

 ดี (คาเฉลี่ย 2.5 ถึง 3) 

 พอใช (คาเฉลี่ย 1.5 ถึง 2.49) 

 ปรับปรุง (ต่ํากวา 1.5) 

 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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 ขั้นที่ 5 ในแตละระดับเมื่อมีการจัดทําแผน BSC สําเร็จลุลวงแลว ควรนําสิ่งที่กําหนดไวในทุก

องคประกอบเขาตารางวิเคราะห Matrix เพื่อบูรณาการลดความซ้ําซอนขององคประกอบตาง ๆ ที่

สามารถดําเนินการรวมกันได ซึ่งจะทําใหประหยัดทรัพยากร และเวลาในการดําเนินการ ลดภาระงาน

ตาง ๆ ใหนอยลง และยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในสถานศึกษาในการสรางสรรค

งานรวมกันเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขององคกรตอไป 

 

ความมุงหวัง : บุคลากรของสถานศึกษาในทุกระดับ สามารถลดความซ้ําซอนของการดําเนินงานตาม

แผนการประเมิน BSC ที่จัดทําขึ้นได 

 

กิจกรรม : เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนของการดําเนินงานตามแผนการประเมิน BSC โดยใหสมาชิก

ในแตละระดับสายชั้น รวมกันพิจารณา แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา ของแตละคนรวมกัน ถาแผนงาน/

โครงการ/ส่ิงที่จะทําใด ที่มีความคลายคลึงหรือมีวัตถุประสงครวมกัน ขอใหทานบูรณาการโครงการ

ดังกลาวเพื่อดําเนินงานรวมกัน อาจจะเปนการดําเนินงานรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปก็ได ทั้งนี้เมื่อทําการ

วิเคราะหครบทุกมุมมองแลว ทานอาจทําการบูรณาการขามมุมมองได เพราะแผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่

จะทํา 1 โครงการอาจครอบคลุมวัตถุประสงคมากกวา 1 มุมมอง ในขณะเดียวกันทานก็สามารถบูรณา

การโครงการตาง ๆ เพื่อลดความซ้ําซอนในแผนการประเมินBSC ของตัวทานเองไดเชนเดียวกัน 
 
ตัวอยาง : ตารางวิเคราะห Matrix ในระดบัผูปฏิบตัิ เพือ่บูรณาการแผนการประเมนิของตนเอง 

แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทาํ 

มุมมองที่ 1 มุมมองที่ 2 มุมมองที่ 3 มุมมองที่ 4 

โครงการที่จะ

บูรณาการ 
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ตัวอยาง : ตารางวิเคราะห Matrix ในระดับผูปฏิบัติ เพื่อบูรณาการแผนการประเมินรวมกันในระดับ

สายชัน้ 
 

มุมมองที่............................................................................................................................... 

วัตถุประสงค.......................................................................................................................... 

แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทาํ 

ชั้น ป.1/1 ชั้น ป.1/2 ชั้น ป.1/3 

โครงการที่จะ 

บูรณาการรวมกัน 
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 ขั้นที่ 6 ดําเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา พรอมทั้งดําเนินการวัดและประเมินไป

พรอมกับการดําเนินงาน โดยควรกําหนด เคร่ืองมือวัดเกณฑ การวัดระยะเวลา และผูรับผิดชอบ เปน

ตน โดยในแตละระดับทานสามารถใชตัวอยางตามตาราง 2 

 ขั้นที่ 7 รายงานผลการประเมิน และนําผลการประเมินเพื่อไปใชปรับปรุงพัฒนาวางแผน เพื่อ

ไปใหถึงเปาหมายตอไป 
 

ตาราง 1 แผนการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) 

มุมมอง......................................................................................................................................... 

ผูจัดทํา………………………………..…..ตําแหนง…………..………………ฝาย……………………. 

วิสัยทัศนของสถานศกึษา………………………………………………………….…………………….. 

ภารกิจ(ที่เกีย่วของ)…………………………………………………………….………………………… 

เปาหมายตาม
กลยทุธ 

ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ 
สิ่งที่จะทํา 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………  

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………  

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………   

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………  

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………  
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ตาราง 2 แผนการประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองตามแผน Balanced Scorecard 

มุมมองที่ ……………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/

ส่ิงที่จะทํา 

วิธีการ ระยะเวลา เครื่องมือวัด/

เกณฑ 

แหลง 

ขอมูล 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

ผลการ

ประเมิน 
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……...
………
…...…
……….
..……
……... 

……………
…………..…
……………
………..……
……………
……..………
……………
…..…………
……………..
……………
…………..…
……………
………..……
……………
……..………
……………
…..…………
……………..
……………
…………..…
……………
………..……
……………
……..………
……………
…..…………
……………..
……………
…………..…
……………
………..……
……………
……..………
……………
…..…………
……………..
……………
…………..…
……………
………..……   

……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...   

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
……… 

…………
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..………
…………
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…………
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…………
………...
…………
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..………
…………
…...……
…………
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…………
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…………
………….
..………
…………
…...……
…………
……...…
…………
………...
…………
………….
..………
…………
…...……
…………
……...…
…………
………...
…………
………….
..………
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……
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……
……
……..
……
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……
……
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……
……
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……
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……
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……..
……
……
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……
……
……..
……
……
……..
……
……
……..
……
……
……..
……
……
……..
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……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...
……
……
…...…
……
……...   

………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
……...
………
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………
……...
………
……...   
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2.3 กระบวนการจัดทาํ BSC กับขอบขายงานการนําหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช 
 การพัฒนาหรือการสรางหลักสูตรเปนการกําหนดแผนการศึกษา แตหลักสูตรจะเกิด   

สัมฤทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการนําหลักสูตรไปใช ดังนั้นแลวการประเมินผลหลักสูตรจึง

ตองใหความสําคัญตั้งแตการรางหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาที่ระบบการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยระบบยอยที่มีความสัมพันธกัน 3 ระบบ คือ 

ระบบการรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร และระบบการประเมินผลหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร 

จึงเปนองคประกอบยอยของการระบบการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพขางลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สงัด  อุทรานนัท. (2532). พื้นฐานและหลักการพฒันาหลักสูตร. หนา 35. 

  

 จากภาพดังกลาว แสดงใหเห็นขอบขายของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบการนําหลักสูตรไปใช 

คือ การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร การ

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร  และการนิเทศการใชหลักสูตรซึ่งเปนระบบที่อยูถัดจากระบบการราง

หลักสูตร ดังนั้นการจะนําหลักสูตรไปถึงผูเรียนไดนั้นจะตองมีการสงผานในหลายระดับ ดังที่ แมคนีล 

(Mcneil). (สงัด  อุทรานันท. 2532 : 260-261 ; อางอิงจาก Mcneil. 1981. A Comprehensive 

Introduction.) ไดกลาวถึงการนําเอาหลักสูตรไปใหถึงผูรับอันไดแกนักเรียนไดนั้น จะสงผานผูเกี่ยวของ

และผานระดับปฏิบัติหลายระดับ ตั้งแตระดับเร่ิมตนไปจนถึงระดับสุดทาย ดังนี้ 
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ขอมูลพ้ืนฐานของการ 

พัฒนาหลักสูตร 

ระบบการรางหลักสูตร 
-วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

-กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

-คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 

-กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 

-ทดลองใชหลักสูตร 

-ประเมินปลักสูตรกอนนําไปใช 

-ปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช 

ระบบการใชหลักสูตร 
-จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร 

-เตรียมบุคลากร 

-บริหารและบริการหลักสูตร 

-ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 

-นิเทศการใชหลักสูตร 

ระบบการประเมิน
หลักสูตร 

-ประเมินผลสัมฤทธิ ์

  ของหลักสูตร 

-ประเมินระบบ 

 หลักสูตร 
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 1. หลักสูตรระดับอุดมการณ(Ideal Curriculum) หมายถึง หลักสูตรในทัศนะของ

คณะกรรมการผูซึ่งเจตนารมณที่จะใหผูเรียนมีลักษณะอยางไรก็จะพยายามถายทอดความคิดของ

ตนเองไปสูในหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้น อุดมการณของหลักสูตรจะเปนไปตามความมุงหวังหรือไมมักจะ

ข้ึนอยูกับการใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใชเปนประการสําคัญ 

 2. หลักสูตรระดับเอกสาร (Formal Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ไดประกาศใชอยางเปน

ทางการ ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักสูตร มือครู ตลอดจนตําราตาง ๆ เอกสารเหลานี้จะกลาวถึงสิ่งตาง ๆ ที่

จะนําไปสอนเด็กนักเรียน 

 3. หลักสูตรระดับการรับรู (Perceived Curriculum) หมายถึง หลักสูตรในสายตาหรือการรับรู

ของครูผูใชหลักสูตร ระดับนี้ถือวาเปนระดับของการนําหลักสูตรไปใชที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ของหลักสูตรเปนอยางมาก ถาหากครูผูใชหลักสูตรมีความเขาใจเจตนารมณของหลักสูตรดีก็ยอมจะ

สามารถนําเอาอุดมการณของคณะที่พัฒนาหลักสูตรไปสูผูเรียนไดอยางถูกตอง 

 4. หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (Operational Curriculum) หมายถึงหลักสูตรที่ครูนําไปใชสอน

จริงๆ ในหองเรียน หลักสูตรระดับนี้จึงเปนหลักสูตรที่ใชในสถานการณจริงโดยครู ภายใตสภาพการณ

ตางๆ โดยรอบในขณะที่ใชหลักสูตรนั้นๆ  

 5. หลักสูตรระดับประสบการณ (Experiential Curriculum) หมายถึงสิ่งที่ผูเรียนไดรับจาก

หลักสูตรโดยตรง สามารถรับไดแคไหนก็ถือวาเปนประสบการณที่ไดจากหลักสูตรนั้นๆ โดยตรง   

ผูเรียนแตละคนอาจจะรับรูหลักสูตรเดียวกันที่สอนโดยครูคนเดียวกันในเวลาเดียวกันแตกตางกันไป 

ประสบการณที่เด็กไดรับจริง ๆ จะถือวาเปนจุดหมายปลายทางของหลักสูตร 

 จากระดับตาง ๆ ของหลักสูตรสะทอนใหเห็นวาการจะนําหลักสูตรไปสูการสอนไดนั้นตองมี

การปฏิบัติกิจกรรมในหลายระดับ เชนหลักสูตรระดับอุดมการณ จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวาจะยกรางหลักสูตรอยางไร เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมาย สวน

หลักสูตรระดับเอกสาร จะเกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร 

จากนั้นหลักสูตรระดับการรับรู จะเกี่ยวของกับการที่สถานศึกษาแตละแหงดําเนินการจัดทําหลักสูตร

เปนของตัวเอง ระดับตอมาคือหลักสูตรระดับปฏิบัติการ เปนกิจกรรมของผูสอนที่จะตองจัดทําแผนการ

สอนหรือแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปใชสอนจริงในหองเรียน และสุดทาย หลักสูตรระดับ

ประสบการณ ก็คือกิจกรรมที่ผูสอนจัดขึ้นตามแผนที่วางไวเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค 
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 ดังนั้นการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งในปจจุบันผูรางหลักสูตรและผูนําหลักสูตรไปใชเปนกลุม

เดียวกันซึ่งก็คือคณะครูในโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นกิจกรรมหรืองานที่จะทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตาม

ความมุงหวังของหลักสูตรตั้งแตระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูหลักสูตรสถานศึกษา จนมาถึง

ผูเรียน จึงตองมีการสงผานผูเกี่ยวของในหลายระดับดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังที่ วิชัย วงษใหญ(ม.ป.ป. : 

50-51)  ไดระบุถึงกิจกรรมในแตละองคประกอบการใชหลักสูตรของโรงเรียนดังนี้ 

1) ความพรอมของการใชหลักสูตร ไดแก 
- การประชาสมัพันธหลักสูตร 

- การประสานงานกบัหนวยงานที่เกีย่วของกับการใชหลักสูตร 

- การเตรียมความพรอมของบุคลากร 

- การจัดระบบการบริหารลักสตูร 

- การจัดระบบการนิเทศกํากับดูแล 

- การจัดระบบขอมูลพื้นฐานสาํหรับการใชหลักสูตร 

- การจัดสื่อ อุปกรณ และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของและเอื้อตอการใช

หลักสูตร 

- การวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับนกัเรียน 

2) การบริหารจัดการการใชหลกัสูตร ไดแก 
- การวางแผนการใชหลักสูตร 

- ระบบการจัดการเรียนการสอน 

- ระบบการประเมินผล 

- การนิเทศภายในเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

- การฝกอบรมครูเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร 

3) การประเมนิการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

- กระบวนการเรยีนการสอน 

- การจัดการในชั้นเรียน 

- การปฏิสัมพนัธระหวางครูกบันักเรียน นักเรียนกับนักเรยีน 

- การประเมนิผลการเรียน ที่นาํมาพัฒนาตัวนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน 

- ผลการนิเทศการสอน 
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 และจากคูมือแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 

(2545 : 23-24) ไดระบุไววา สถานศึกษาจําเปนตองมีการวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําหลักสูตรไป

ใชและมีการตรวจสอบความเหมาะสมในเรื่องตอไปนี้ 

 1. การบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญหนึ่งของสถานศึกษาที่จะชวยใหการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ประสบผลสําเร็จตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนด 

 2. การบริหารทั่วไป เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน การ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง การบริหารและพัฒนาบุคลากร การจัดการ

งบประมาณ การสนับสนุนสื่ออุปกรณ และการสงเสริมใหผูสอนประเมินตนเอง 

จากขอบขายของงานการใชหลักสูตร จึงพอสรุปไดวา ขอบขายของงานการใชหลักสูตร

สถานศึกษา ประกอบไปดวยงาน 3 ดาน คือ 

1. การเตรียมความพรอมของการใชหลักสูตร ไดแก การประชาสัมพันธหลักสูตร การ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร การ

จัดระบบการบริหารหลักสูตร การจัดระบบการนิเทศกํากับดูแล การจัดระบบขอมูลพื้นฐานสําหรับการ

ใชหลักสูตร การจัดสื่อ อุปกรณ และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของตอการใชหลักสูตร และ

การวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน 

2. การบริหารจัดการการใชหลักสูตร  ไดแก  การวางแผนการใชและปรับปรุงหลักสูตร ระบบ

การจัดการเรียนการสอน ระบบการประเมินผล การนิเทศภายในเกี่ยวกับการใชหลักสูตร การฝกอบรม

ครูเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร 

3. การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ไดแก การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดการในชั้น

เรียน การเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน การประเมินผลการเรียนรู 

การนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน และการใชกระบวนการวิจัยใน

การพัฒนาการเรียนรู 

 การศึกษาขอบขายงานการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชอยางรอบคอบ จะชวยใหการกําหนด

แผนการประเมินดวยเทคนิค BSC ภายใตมุมมองตาง ๆ เปนไปอยางสอดคลองและครอบคลุมภาระ

งานการใชหลักสูตร แตทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับประเด็นของวิสัยทัศนที่สถานศึกษาตองการจะมุงประเมินใน

แตละวาระดวยเชนกัน  
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 จากขั้นตอนการจัดทํา BSC ดังที่ไดนําเสนอไวแลว ประกอบกับขอบขายงานการประเมินผล

การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช สามารถแสดงใหเห็นกระบวนการจัดทําจุดเนนของสถานศึกษา เพื่อ

ใชในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ไดดังภาพประกอบตอไปนี้ 

 

ภาพประกอบ 4 ตัวอยางการกําหนดจุดเนนของสถานศกึษา 
 

การวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา 
 
 

เพื่อกาํหนด 
 

 
วิสัยทัศน 

สถานศกึษามุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเปนเลิศและเขมแข็งทางวชิาการ 

 

 
 

ภารกจิ 
1. สงเสริมสนบัสนุน ขยายเครือขาย การนําเทคโนโลยมีาใชในการเรยีนการสอน 

2. สงเสริมการแขงขันดานความรูความสามารถทางวิชาการ 

3. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยครชูาวตางประเทศ รวมทั้งโครงการแลกเปลีย่นและ 

ทัศนศึกษาเยีย่มเยยีนกบันานาประเทศทัว่โลก 

 

 
เปาหมาย 

1. นักเรียนทกุคนผานเกณฑการวัด และประเมินผล แตละกลุมสาระการเรียนรู 

2. ไดรับรางวัลการแขงขันทางดานวชิาการ ทั้งในระดับกลุมโรงเรียน อําเภอ  

เขตพื้นที่การศกึษา จังหวัด และประเทศ 
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2.4 การจัดทาํแผนที่กลยทุธของสถานศึกษา 
 ตัวอยางตอไปนี้ เปนการจัดทําแผนที่กลยุทธภายใตมุมมอง BSC 4 มุมมอง โดยมีการปรับเปลี่ยน

มุมมองดานลูกคาเปนมุมมองดานนักเรียน และกําหนดใหเปนมุมมองที่มีความสําคัญในลําดับแรก สวน

มุมมองดานการเงิน กําหนดใหเปนมุมมองที่มีความสําคัญในลําดับสุดทาย ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาถือ

เปนองคกรที่มิไดหวังผลกําไรเปนหลัก ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบตอไปนี้ 
 

ภาพประกอบ 5 ตัวอยางแผนทีก่ลยทุธของสถานศึกษา 
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นักเรียนที่ประสบผลสําเร็จดานวิชาการ 

ชื่อเสียงของ 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

อัตราการเรียน

ตอของนักเรียน 

อัตราการเขา

เยี่ยมชมโรงเรียน 

จํานวนนักเรียน

ตอครู 

คุณภาพ 

การสอน 

คุณภาพ 

งานวิจัย 

การใชประโยชน

จากสื่อการเรียน

การสอนและ

แหลงการเรียนรู 

คุณภาพคร ู การจัดหาสิ่งสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

งบประมาณในการบริหารการจัดการหลักสูตร 

มุมมองดานนักเรียน 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 

มุมมองดานการเรยีนรูและพัฒนา 

มุมมองดานการเงนิ 
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 จากภาพประกอบขางตน ซึ่งเปนแผนที่กลยุทธในภาพรวมที่สถานศึกษามุงปฏิบัติเพื่อไปใหถึง

เปาหมาย/บรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา สําหรับในระยะเริ่มตนของการประเมินแบบ BSC 

สถานศึกษาอาจพิจารณาเลือกที่ประเมินในบางสวนที่มีความจําเปนเรงดวนกอนได ตามแผนที่กลยุทธ

เรงดวนที่มุงประเมินเฉพาะสวนที่มีความสําคัญตามแผนที่กลยุทธโดยรวมที่นําเสนอไปแลวกอนหนา 

ตัวอยางแผนที่กลยุทธเรงดวนดังภาพประกอบขางลางนี้ 

 

ภาพประกอบ 6 ตัวอยางแผนทีก่ลยทุธเรงดวน 

 

มุมมองดานนักเรียน        นักเรียนที่ประสบผลสําเร็จดานวชิาการ 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
มุมมองดานกระบวนการภายใน 

 

คุณภาพการสอน                        คุณภาพงานวิจยั 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
มุมมองดานการเรยีนรูและพัฒนา 
 

คุณภาพครู                       การจัดหาสิ่งสนับสนนุ 

                                       การจัดการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

งบประมาณในการบรหิารจดัการหลักสูตร 
มุมมองดานการเงนิ 
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 ภายหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหกลยุทธ จัดทํากลยุทธขององคกร และการจัดทําแผนที่ทางกล

ยุทธแลว ข้ันตอนตอไปก็จะเปนการกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และสิ่งที่จะทํา ของวัตถุประสงคแตละ

ประการในแตละมุมมอง จึงจะถือวาเสร็จส้ินกระบวนการในการพัฒนา BSC ในระดับองคกร จากนั้น

จึงทําการแปลง BSC ลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล เชนจาก BSC องคกร สูระดับฝาย แผนก 

หนวย และบุคคล เปนตน ซึ่งการแปลง BSC จากระดับองคกรสูระดับหนวยงานและระดับบุคคลนั้นถือ

เปนสิ่งที่องคกรตาง ๆ มุงที่จะทํา ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกรไดมีระบบในการ

ประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งทําใหกิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ มีความสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร ดังตัวอยางของรูปแบบความสมดุล Balanced Scorecard 

ของระดับสถานศึกษา ในการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ตามภาพประกอบตอไปนี้ 

 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบความสมดุล Balanced Scorecard ของระดับสถานศึกษา ในการประเมนิผล

การนาํหลกัสตูรสถานศึกษาไปใช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
มุงพัฒนาผูเรียนให

มีความรูเปนเลิศ

และเขมแข็งทาง

วิชาการ 

มุมมองดานนักเรียน 
 

1. รอยละของนักเรยีนที่ประสบผลสําเร็จทางวิชาการ 

2. รอยละของนักเรยีนที่ผานเกณฑการประเมินของแต

ละกลุมสาระการเรียนรู 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
 

1. จํานวนของครูที่มีแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

2. จํานวนของครู ที่มีการจัดทํา หรือ

พัฒนาสื่อการเรียนรู 

3. รอยละของครู ที่นํากระบวนการ 

วิจัยมาใชในการจัดการเรียนรู 

มุมมองดานการพัฒนาและการเรียนรู 
 

1. ความถี่ในการเขารับการพัฒนาความรู 

ทักษะ เจตคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนของครูแตละคน 

2. อัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวน

นักเรียนทั้งหมด 

3. อัตราสวนการผลิตชุดการสอนตอ

จํานวนครูทั้งหมด 

4. อัตราสวนของจํานวนหนังสือใน

หองสมุดตอจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

มุมมองดานการเงิน 
 

1. คาใชจายในการพัฒนา Homepage ตอจํานวนผู

เขาชม 

2. คาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตรตอผลสําเร็จ

ทางวิชาการของนักเรียน 
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2.5 ตัวอยางแผนการประเมนิ BSC จากแผนกลยทุธไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยงาน(ระดับสายชั้น) 
 ในแตละมุมมอง ผูบริหารระดับสายชั้น ไดกําหนดขอบเขตภายใตองคประกอบของแผน BSC 

ที่จะทําใหการนําหลักสูตรไปใชเกิดผลผลิตตามที่ไดกําหนดไวในวิสัยทัศน คือ ความเปนเลิศและ

เขมแข็งทางวิชาการของนักเรียน ภายใตความสอดคลองที่พิจารณาแผนการประเมิน BSC ในระดับ

สถานศึกษา ดังตัวอยางตอไปนี้ 

มุมมอง 
เปาหมาย

ตาม 
กลยทุธ 

ตัวชี้วัด 
ขอมูล
ปจจุบัน 

เปาหมาย 

แผนงาน/
โครงการ/ 
สิ่งที่จะทํา 

ดาน 

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนที่

ประสบ

ผลสําเร็จ

ทางวิชาการ 

1.รอยละของ นร. ชัน้ ม.1 

ที่มีโอกาสเขารวมแขงขัน

ทางวิชาการ 

2.รอยละของนักเรียน

สายชัน้ ม.1 ที่ไดรับ

รางวัลจากการแขงขัน

ทางวิชาการในระดับ 

     2.1 โรงเรียน 

     2.2 อําเภอ 

     2.3 เขตพื้นที ่กศ. 

     2.4 จังหวดั 

     2.5 ประเทศ 

20 % 

 

 

 

 

 

 

10% 

10% 

  5% 

  3% 

  1% 

50% 

 

 

 

 

 

 

20% 

15% 

10% 

  5% 

  3% 

1.จัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการ

แขงขันทาง

วิชาการภายใน

สายชัน้อยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง 

2.จัดโครงการ

พัฒนานักเรียนที่

มีความสามารถ

ทางวิชาการใน

ดานตางๆ 

ดาน 

กระบวน

การ

ภายใน 

 คุณภาพ

งานวิจยั 

1.จํานวนครูที่มีเคา

โครงการวิจัยในชั้นเรียน/

ผลงานการวิจัยอื่นที่

เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนรู 

2.ผลของงานวิจัยสามารถ

แกปญหาที่เกีย่วกับการ

จัดการเรียนการสอนของ 

นร.ในระดับสายชั้น ม.1 

- 

 

 

 

 

- 

30% 

 

 

 

 

10% 

1.จัดอบรมขยาย

ผลเครือขายการ

วิจัยในระดับสาย

ชั้น ม.1 

2.จัดคลินิกการ

วิจัยในชั้นเรียนใน

ระดับสายชัน ม.1 
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มุมมอง 
เปาหมายตาม

กลยทุธ 
ตัวชี้วัด 

ขอมูล
ปจจุบัน 

เปาหมาย 

แผนงาน/
โครงการ/ 
สิ่งที่จะทํา 

ดานการ

พัฒนา

และการ

เรียนรู 

ความรู ทักษะ 

และเจตคติตอ

การสอน 

1.จํานวนครูในสายชั้น 

ม.1 ที่เขารับการ

พัฒนาความรู ทักษะ 

และเจตคติเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการ

สอน 

- ครูทุกคน

ในสายชัน้ 

ม.1 

1.สงเสริมการให

ค รู เ ข า ร ว มกา ร

ฝกอบรมที่จัดขึ้น

ทั้ ง จ า กภ าย ใน

แ ล ะ ภ า ย น อ ก

หนวยงาน 

ดานการ

พัฒนา

และการ

เรียนรู

(ตอ) 

ความรู ทักษะ 

และเจตคติตอ

การสอน (ตอ) 

2.ความถี่ของครูใน

สายชัน้ ม.1 ในการ

เขารับการพฒันา

ความรู ทกัษะ และ

เจตคติเกี่ยวกบัการ

จัดการเรียนการสอน 

3.การนําผลจากการ

พัฒนาความรู ทักษะ 

และเจตคติมาใชใน

การจัดการเรียนการ

สอน 

1 คร้ัง/ 

ป กศ. 

 

 

 

 

- 

มากกวา 

2 คร้ัง/ป

การศึกษา 

 

 

 

80% ของ

ครูที่เขา

รับการ

พัฒนา 

2.จัดการฝกอบรม

ในระดับสายชั้น 

ม.1 ตามความ

ต อ ง ก า ร แ ล ะ

ความจําเปนของ

ครูสวนใหญ 

3.จั ดทํ า รู ปแบบ

รายงานการนําผล

จากการฝกอบรม

มาสู การปฏิ บั ติ

ของครูสายชั้น ม.1  

มุมมอง

ดาน

การเงนิ 

ความคุมทุน

เมื่อเทียบกับ

ผลลัพธ 

1.จํานวนครูในระดับ

สายชั้น ม.1 ที่พัฒนา 

Homepage รายวิชา 

2. จํานวนนักเรียนใน

สาย ม.1 ที่เขาเยี่ยม

ชม Homepage 

รายวิชาที่ครูพฒันาขึน้ 

- 

 

 

- 

อยางนอย 

50%  

 

อยางนอย 

70% ของ

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

1.จัดฝกอบรมการ

พัฒนา

Homepage 

รายวิชา 

2.จัดทําแผนการ

ประชาสัมพันธการ

เขาใช Homepage

รายวิชา 
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 โดยสรุปแลว ดวยแนวคิดของ BSC ในการนําทิศทางและกลยุทธของสถานศึกษาเปนหลักยึด

สําคัญในการบริหารจัดการองคกร โดยหนวยงานในแตละระดับจนถึงผูปฏิบัติรับรูรวมกันในทิศทางของ

องคกรและมีการกําหนดเปาหมายและกิจกรรมเชิงกลยุทธตาง ๆ เพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรนั้น มี

ความสอดคลองกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ

เปาหมายเปนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาแนวคิด BSC จึงเปนนวัตกรรม

ทางการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาแตละแหงสามารถที่จะนําไปใชในการประเมิน

หลักสูตรไดดวยตนเอง ครูผูสอนและผูเกี่ยวของทุกคนจึงมีบทบาทในฐานะของผูปฏิบัติควบคูไปกับ

บทบาทของผูประเมิน ทําใหสามารถนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตอไป 

 

ตอนที่ 3 การกําหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง 
 

 จากการที่ทุกทานไดศึกษาถึงความสําคัญของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน

ตนเอง และการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยเทคนิค Balanced Scorecard แลว

นั้น สถานศึกษาควรนําความรูความเขาใจดังกลาวมาใชเพื่อการกําหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาของทาน วาควรจะประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญอะไรบาง ที่จะทําใหการประเมินผลการ

นําหลักสูตรไปใชสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทานสามารถพิจารณาแนวทาง

ดังตอไปนี้เปนแนวในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาของทาน 

 ในการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชดวยตนเอง สถานศึกษาอาจใชแนวทาง

ดังตอไปนี้ เปนแนวในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของทาน 

 1) ควรเริ่มตนดวยการปรับแนวคิด เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินตนเองของ

ผูบริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2) พัฒนาฐานความรูในดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินตนเอง 

ที่ควรดําเนินการใหครอบคลุมในทุกหนวยงานหรือแผนกของสถานศึกษา 

 3) รวมกําหนดขอบขายงานการประเมินของตนเองในแตละระดับ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการ

ประเมินรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับส่ิงที่มุงประเมินของสถานศึกษา 
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 4) จัดทําแผนการประเมินตนเองในแตละระดับของสถานศึกษาต้ังแตระดับของผูบริหารจนถึง

ระดับผูปฏิบัติ ซึ่งในแผนการประเมินควรประกอบไปดวย ขอบงชี้(Benchmark) เปาประสงค(Target) 

ตัวชี้วัด(Indicator) รวมทั้ง กิจกรรมหรือโครงการ ที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ตามขอบขายของ

ส่ิงที่มุงประเมินตามที่กําหนดไวในขั้นที่ 3 

 5) ดําเนินการประเมินตามแผนการประเมินตนเองที่กําหนดไว พรอมกับรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลการดําเนินงานการประเมินดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 

 6) พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนที่ 5 ถาขอสารสนเทศเปนไปตามเปาหมายก็

วางแผนเพื่อการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถาไมเปนไปตามเปาหมายก็

วางแผนเพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป 

 7) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ที่สะทอนใหเห็นถึงผลการประเมินที่เกิดขึ้น และการนาํผล

การประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน และเปนรายงานที่พรอมจะรับการตรวจสอบจากภายนอก

ไดตลอดเวลา 

 8) วางแผนการประเมินในรอบการประเมินตอไปตามที่สถานศึกษากําหนดอยางตอเนื่อง จน

เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา 

 

ความมุงหวัง : สถานศกึษาสามารถพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสตูรสถานศึกษาดวยตนเองได 

 

กิจกรรม : จากแนวทางดังกลาวขางตน ขอใหสมาชิกทุกทานรวมกันกําหนดรูปแบบการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชที่เกิดขึ้น

ตามสภาพจริงในสถานศึกษาของทาน (ทั้งนี้สถานศึกษาอาจนําเสนอเปนแผนภาพมโนมติที่แสดงให

เห็นถึงขั้นตอนและความสัมพันธในแตละขั้นของการพัฒนารูปแบบการประเมิน พรอมแสดง

รายละเอียดเปนคําบรรยายประกอบแผนภาพ) จากนั้นแลวสถานศึกษาควรมีการจัดทําคูมือการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานการประเมินมีความเปนเอกภาพในทุกระดับของ

การปฏิบัติงาน 

 

…………………………………………………… 
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สารบาญ 
 

ตอนที่ 1 ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประเมินอภิมาน 

 ความหมายของการประเมนิอภิมาน         1 
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ตอนที่ 1 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 
 

ความมุงหวัง : ผูเขาอบรมมคีวามรูความเขาใจในเรื่อง ความหมาย บทบาท และหลกัการประเมนิอภิมาน 
 

ความหมายของการประเมินอภิมาน 
 มีนักการประเมินทางการศึกษาไดใหนิยามของการประเมินอภิมาน (Meta-Evaluation) ไวตาง ๆ 

ดังนี้ คือ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544 : 84) ไดใหความหมายการประเมินอภิมานวา หมายถึงการ

ตัดสิน คุณคาภายนอกและคุณคาภายในของงานประเมิน ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 171) กลาววา

การประเมินอภิมาน เปนการตัดสินคุณภาพของการประเมิน การประเมินอภิมานจึงอาจใชเปนกลไก

ของการควบคุมคุณภาพของการประเมิน โดยสามารถกระทําไดดวยการติดตามตรวจสอบการประเมิน 

การวิพากษวิจารณ การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติการทางการประเมินหรือโดย

การประเมินซ้ํา สวน เนติ เฉลยวาเรศ (2541 : 21) ไดสรุปความหมายของการประเมินอภิมานไววา 

เปนการประเมินงานประเมินหรือคุณภาพของการประเมิน รวมไปถึงการประเมิน การสังเคราะหวิธีการ

ที่ใชในการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการปรับปรุงงานและ/หรือรายงานผลการ

ประเมินในดานจุดแข็งจุดออนตอสาธารณะ  

 สรุปไดวา การประเมินอภิมาน คือ การตรวจสอบคุณคาของงานประเมิน ที่พิจารณาจากขอ

สารสนเทศที่ไดมาจากวิธีการตาง ๆ  เชน การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน การวิพากษวิจารณ การ

ประเมินซ้ํา ผลจากการตรวจสอบจึงทําใหเกิดกลไกในการควบคุมคุณภาพของงานประเมิน ที่จะเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงงานหรือการเผยแพรผลการประเมินตอไป 
 

บทบาทของการประเมินอภิมาน 
 จากความหมายของการประเมินอภิมานขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทของการประเมินอภิ

มาน 2 บทบาท คือ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544 : 84-86) 

 1) บทบาทของการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-Evaluation) เปนการ

ประเมินงานที่มีลักษณะการใชการประเมินเชิงสรางสรรค กลาวคือ เปนการวางแผนกอนปฏิบัติการ

ประเมิน การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาชวยใหนักประเมินตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินวาจะ

ประเมินอะไร นิยามปญหาที่ประเมิน กําหนดผูเกี่ยวของกับการประเมิน หรือลูกคาของการประเมิน ทํา

วัตถุประสงคของการประเมินใหกระจาง กําหนดขอสัญญา กําหนดขอมูลและสารสนเทศที่ตองการ

กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลและวิธีวิเคราะหขอมูล กําหนดตารางการประเมินจัดหาทีมประเมิน กําหนด

งบประมาณ เตรียมขอสรุปและขอเสนอแนะ เลือกรูปและวิธีการรายงานผลการประเมิน โดยสัญลักษณ

การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา แสดงไดดังสมการตอไปนี้ 

-1- 



      455 

 

     

=         +   

 

 

 โดยสรุป การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา หมายถึง การประเมินวาแผนการประเมินและ

การดําเนินการประเมินเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ถาปฏิบัติตามแนวทางก็จะไดผล

ประเมินที่ถูกตองสมเหตุสมผล อีกทั้งเปนการหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดโดยทั่วไปของการประเมินได ทั้งนี้

ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญคือ คุณคาสูงสุดของการประเมินจะมีคามากที่สุด เมื่อดําเนินการประเมิน

ตามแนวทางมาตรฐานของการประเมินที่กําหนดและหลีกเลี่ยวขอผิดพลาดในการประเมิน 

 2) บทบาทการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป (Summative Meta-Evaluation) ถือวาเปนบทบาท

พื้นฐานของการประเมินอภิมานกลาวคือเปนการแสดงถึงคุณคารวมของงานประเมินเปนบทบาทที่

แสดงถึงความพรอมที่จะใหตรวจสอบไดของนักประเมินโดยการรายงานใหสาธารณะทราบถึงความ

เปนมาตรฐานของงานประเมิน ผลการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป ชวยใหผูใชผลประเมินตัดสินใจได

วาควรจะยอมรับผลประเมินและขอเสนอแนะจากงานประเมินมากนอยเพียงใด 

 

 การประเมนิอภิมานเชงิรวมสรุป แสดงโดยสัญลักษณไดดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 ในขณะที่คาสูงสุดมีคาเทากับ 1.00 เมื่อคาเรโชนี้มีคาเขาใกล 1.00 แสดงถึงความมีคุณคา

สูงสุดของงานประเมิน สําหรับขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญของการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปก็คือ 

คุณภาพของงานประเมินสามารถแสดงในรูปของการใหคะแนนและถวงน้ําหนักการประเมนิภาคปฏบิตัิ

จริงตามมาตรฐานของงานประเมิน 
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แผนการประเมิน 

และการดําเนินการ 

ประเมิน 

การประเมิน 

ตามแนวทาง 

มาตรฐานที่กําหนด 

การหลีกเลี่ยงขอ 

ผิดพลาด หรือหลุมพลาง

ของการประเมิน 

 

      การประเมินภาคปฏิบัติจริงหรือสวนประกอบการ     

≤    1.00 

                      มาตรฐานของงานประเมิน     
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 ความสัมพันธระหวางการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป  และการประเมินอภิมานเชิง

ความกาวหนา กลาวคือ คุณคาสูงสุดของงานประเมิน ซึ่งแสดงโดยการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป จะ

มีคามากที่สุดเมื่อผูประเมินไดใหความสนใจกับขอติชมจากการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

ความสัมพันธดังกลาวแสดงไดดังนี้ 

 

 

 
     1.00    เมื่อ      การ        =                การประเมิน      การหลีกเลี่ยง 

          ดําเนิน                     ตามแนว    +      ขอผิดพลาด  

          งานประเมิน             ที่กําหนด          ในการประเมิน 

 

 

 จากการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาและการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปถือมีความ

เกี่ยวของสัมพันธกัน กลาวคือ การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนามีความสําคัญตอการประเมิน

อภิมานเชิงรวมสรุป เพราะผลที่ไดจากการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาจะทําใหไดขอสารสนเทศ

ในการแกไขปรับปรุงการประเมิน ทําใหขอผิดพลาดตาง ๆ ในการประเมินลดนอยลง  และเมื่อทําการ

ประเมินอภิมานเชิงรวมสรุปก็จะทําใหพบขอบกพรองตาง ๆ ของการประเมินนอยลง ทําใหการประเมิน

มีคุณภาพมากขึ้นนั่นเอง 

 
หลักการประเมินอภิมาน 
 การประเมินอภิมาน เปนการประเมินแบบหนึ่ง ดังนั้นหลักการประเมินอภิมานจึงเหมือนกับ

หลักการประเมินโดยทั่วไป นงลักษณ วิรัชชัย (2547? : 23-25; อางอิงจาก Stufflebeam. 1974. Meta-

Evaluation.) สรุปวาการประเมินอภิมานตองตอบคําถามหลัก 8 คําถามที่นักประเมินตั้งคําถามในการ

ประเมินได การเสนอสาระตอไปนี้ ผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาแนวการตอบคําถามในการประเมิน

โดยทั่วไป สามารถนํามาใชในการตอบคําถามสําหรับการประเมินอภิมานได ดังนี้ 

 1. การประเมนิอภิมานคืออะไร? 

      การประเมินเปนการประเมินคุณความดี(Merit) และคุณคา(Worth) ของส่ิงที่ถูกประเมิน 

ดังนั้นการประเมินอภิมานเปนการประเมินคุณความดี และคุณคาของการประเมินหรืองานประเมิน 
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 2. การประเมนิอภิมานใชทาํประโยชนอะไร? 

      การประเมินเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และการประกัน

การทํางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเปนประโยชนในการใชผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงงาน 

ดังนั้นการประเมินอภิมานจึงเปนประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงรุกเกี่ยวกับงานประเมิน วา

มีคุณคาในภาพรวมสมควรทําตอไปหรือไม และเปนประโยชนในการใหขอมูลสารสนเทศเชิงรับเพื่อ

ปรับปรุงงานประเมินในแตละขั้นตอน 

 3. การประเมนิอภิมานประเมินอะไร? 

      การประเมินโดยทั่วไปนักประเมินทําการประเมินวัตถุประสงค การออกแบบ/การวางแผน

ดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน โดยอาจแยกทําเปนสวน ๆ หรือทําการประเมินใน

ภาพรวม ดังนั้นการประเมินอภิมานจึงเปนการประเมินความสําคัญของวัตถุประสงคการประเมิน ความ

เหมาะสมของการออกแบบการประเมินและการวางแผนการประเมิน ความพอเพียงในการดําเนินการ

ประเมิน และความสําคัญและคุณภาพของผลการประเมิน รวมทั้งการใชประโยชนผลการประเมิน โดย

อาจทําแยกกัน หรือทําการประเมินในภาพรวมได 

      เมื่อมองสิ่งที่ถูกประเมิน (Evaluation Object) การประเมินโดยทั่วไป อาจเปนการประเมิน

การเรียนการสอน (หลักสูตร วิธีการสอน การเรียนรูของผูเรียน ผลการปฏิบัติงาน เปนตน) การประเมิน

ทรัพยากร การประเมินงานวิจัย การประเมินตํารา หรือการประเมินการบริหารจัดการ ดังนั้นการ

ประเมินอภิมานอาจหมายถึงการประเมินผลการประเมินสิ่งที่ถูกประเมินที่กลาวมาทั้งหมดได 

 4. การประเมินอภิมานใหสารสนเทศอะไรบาง? 

     การประเมินโดยทั่วไปใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะของโครงการสารสนเทศเกี่ยวกับ

การตัดสินคุณภาพของโครงการ และขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการปรับปรุงการดําเนินการโครงการ 

ดังนั้นการประเมินอภิมานจึงใหสารสนเทศที่บรรยายลักษณะการประเมินที่ใชสารสนเทศเกี่ยวกับผล

การประเมินของการประเมิน และขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการประเมิน รวมทั้งการใช

ประโยชนผลการประเมิน 

 5. ใครเปนผูใชผลการประเมินอภิมาน? 

      โดยทั่วไป ผูที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสียกับการประเมินทุกคน ไมวาจะเปนการประเมิน

ภายนอกหรือการประเมินภายใน ตางก็เปนผูใชผลการประเมินทั้งสิ้น ดังนั้นผูใชผลการประเมินอภิมาน

จึงประกอบดวยนักประเมิน และผูมีสวนไดเสีย หรือผูสนใจการประเมินอภิมานทุกกลุมทุกระดับ 

  

 

-4- 



      458 

 6. ใครควรเปนนักประเมินอภิมาน? 

      การประเมินโดยทั่วไปควรเปนการประเมินโดยนักประเมินสองกลุม กลุมแรก คือนัก

ประเมินภายในทําหนาที่ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน เพื่อนําผลการประเมินไปใช

ประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับดําเนินงานขององคกรหรือสถานศึกษา และกลุมที่สองคือนักประเมิน

ภายนอกทําหนาที่ประเมินสรุปรวม เพื่อใหทราบผลการประเมินคุณภาพขององคกรหรือสถานศึกษาใน

ภาพรวม ดังนั้นการประเมินอภิมานจึงควรเปนการประเมินทั้งสองแบบที่ดําเนินการโดยนักประเมินทั้ง

สองกลุม แบบแรก คือ การประเมินอภิมานงานประเมินภายในโดยกลุมนักประเมินภายในองคกรหรือ

สถานศึกษา และแบบที่สอง คือ การประเมินอภิมานงานประเมินภายนอก ซึ่งอาจดําเนินการโดยกลุม

นักประเมินภายนอก หรืออาจดําเนินการโดยกลุมนักประเมินภายในที่เปนบุคลากรจากหนวยงานตน

สังกัดแตเปนบุคลากรภายนอกองคกรหรือสถานศึกษา 

 7. วิธีการประเมินอภิมานทําอยางไร? 

      การประเมินโดยทั่วไปมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สําคัญมากสามขั้นตอน คือ การกําหนด

วัตถุประสงคและคําถามการประเมิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามประเมิน และการ

ใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนางาน ดังนั้นการประเมินอภิมานจึงมีข้ันตอนการดําเนินงานที่

สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ การกําหนดวัตถุประสงคและคําถามสําหรับการประเมินอภิมาน การรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการประเมินอภิมาน และการนําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน 

 8. การตัดสินคุณภาพการประเมินอภิมานใชมาตรฐานอะไร? 

          โดยปกติในการประเมิน ใชมาตรฐานดานความเหมาะสมของการประเมิน ความเปนไปได

ของการประเมิน ความถูกตองของการประเมิน และประโยชนของการประเมิน รวมทั้งประสิทธิผล/

ตนทุนของการประเมิน นอกจากนี้ยังอาจใชมาตรฐานของ Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation ก็ได ดังนั้นการตัดสินคุณภาพการประเมินในการประเมินอภิมานจึงควรใช

มาตรฐานในลักษณะที่คลายคลึงกันดวย 
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ตอนที่ 2 เกณฑการประเมินอภิมาน 
 
ความมุงหวัง : สถานศึกษาสามารถประยุกตเกณฑการประเมินอภิมานไปใชในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานและผลประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองได 

 สถาบันแหงชาติวาดวยมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (The American National 

Standards Institute : ANSI) ไดจัดทํามาตรฐานสําหรับการประเมินทางการศึกษาและไดรับการ

รับรองและเผยแพรไปทั่วโลก มาตรฐานที่กําหนดขึ้นประกอบดวยมาตรฐาน 4 หมวด 30 เกณฑ  ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2544 : 86-91; อางอิงจาก Sanders. 1994. The Program 

Evaluation Standards.) 

 1) มาตรฐานดานอรรถประโยชน(Utility Standards) ซึ่งมุงใหงานประเมินเปนกระบวนการที่

กอใหเกิดสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชผลประเมิน มาตรฐานดานนี้ประกอบดวย เกณฑ 7 

เกณฑ  

U1 การระบุผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของที่ตองการใชสารสนเทศจากการประเมิน 

U2 ความเปนที่เชื่อถือของผูประเมิน 

U3 การรวบรวมขอมูล ที่ครอบคลุมและตอบสนองความตองการใชผลประเมินของผูมีสวนได

สวนเสีย และผูเกี่ยวของ 

U4 การแปลความหมายและการตัดสินคณุคามีความกระจางชัดเจน 

U5 รายงานการประเมินมีความกระจางทกุขั้นตอน 

U6 มีการเผยแพรผลประเมินไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย    และผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงภายในเวลา

ที่กําหนด 

U7 ผลกระทบของงานประเมิน การประเมินควรวางแผนดําเนินการรายงานใหผูเกีย่วของและผู

ใชไดติดตามไดโดยตลอด 

2) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) โดยเนนความเปนจริงของการ

ประเมิน ประกอบดวยเกณฑ 3 เกณฑ คือ 

F1 วิธีการและกระบวนการปฏิบัติไดจริง 

F2 การเปนทีย่อมรับไดทางการเมืองจากผูสนใจกลุมตาง ๆ 

F3 ความคุมคาของงานประเมิน 

 

 

-6- 



      460 

3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบ 

จรรยาบรรณและจริยธรรม มาตรฐานดานนี้ประกอบดวยเกณฑ 8 เกณฑ คือ 

P1 การบริการที่ทัว่ถงึและเปนธรรม 

P2 การมีขอสัญญาการประเมินอยางเปนทางการ 

P3 การปกปองและเคารพสทิธิของผูถกูประเมิน 

P4 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธของผูเกี่ยวของ 

P5 รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ ยุติธรรม  โดยเสนอทั้งจุดเดน และจุดดอยของสิ่งที่ประเมิน 

P6 รายงานผลประเมินอยางตรงไปตรงมา     เปดเผยผลประเมินและขอจํากัดของการประเมิน 

P7 การแกปญหาความขัดแยงในการประเมินดวยความเปนธรรมและโปรงใส 

P8 ผูประเมินทําการประเมินดวยความรับผิดชอบ มีการใชทรัพยากร เพื่อการประเมินอยาง

เหมาะสม และประเมินตามกรอบแหงจรรยาบรรณของนักประเมิน 

4) มาตรฐานดานความถูกตอง(Accuracy Standards) โดยมุงใหการประเมินดําเนินการตาม

หลักวิชาการ มีสารสนเทศอยางเพียงพอในการตัดสินคุณคาของโปรแกรมที่มุงประเมิน ซึ่งประกอบดวย

เกณฑการประเมิน 12 เกณฑ  

A1 การระบุและอธิบายโปรแกรมอยางชัดเจน 

A2 การวิเคราะหบริบทของโปรแกรมอยางเพียงพอ 

A3 การระบุวัตถุประสงคของการประเมินอยางชัดแจง 

A4 การบรรยายและการใหเหตุผลของแหลงขอมูลอยางชัดแจง 

A5 การไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีความถูกตองแมนยํา 

A6 การไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีความเที่ยง 

A7 ความเปนระบบของสารสนเทศทั้งการรวบรวม การวิเคราะห และการรายงาน 

A8 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

A9 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

A10 การลงขอสรุปผลการประเมินอยางสมเหตุสมผล 

A11 การรายงานผลประเมินอยางเปนปรนัย 

A12 การประเมินอภิมาน    การประเมินงานประเมินทั้งในเชิงความกาวหนา   และเชิงรวมสรุป 

เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการประเมินและผูเกี่ยวของตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประเมินไดมีโอกาสทราบจุดแข็งและจุดออนของงานประเมินเพื่อตัดสินใจในการใชผลประเมินไดอยาง

เหมาะสม 
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ตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินอภิมาน 
 

ความมุงหวัง : ผูเขารับการอบรมไดรับแนวทางในการออกแบบเครื่องมือเพื่อใชในการประเมินอภิมาน 

 

 สุวิมล วองวาณิช (2547? : 40-56) กลาวถึงเครื่องมือที่ใชในการประเมินอภิมานวา แบบ

ตรวจสอบรายการ(Checklist) เปนเครื่องมือที่ใชกันมากในการประเมินอภิมาน แบบตรวจสอบรายการ

เปนแบบฟอรมที่จัดทําขึ้นโดยประกอบดวยขอรายการซึ่งกําหนด หรือระบุส่ิงที่ควรปฏิบัติในการ

ประเมินสําหรับใหผูประเมินตรวจสอบวาไดมีการดําเนินงานตามขอรายการเหลานั้นหรือไม ทั้งนี้เพื่อมิ

ใหละเลยหรือลืมทําใหส่ิงที่พึงกระทํา เปนการตอกย้ําใหผูประเมินปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด หรือ

แนวทางที่ควรปฏิบัติ  แบบตรวจสอบรายการที่ใชในการประเมินอภิมานสามารถกําหนดไดหลาย

รูปแบบ เชน การกําหนดขอรายการใหผูประเมินตอบวาใชหรือไม (ตัวอยางที่ 1) รูปแบบมาตรประมาณ

คา (ตัวอยางที่ 2) รูปแบบรูบริกส (Rubrics) (ตัวอยางที่ 3) สวนใหญจะพบวาเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินอภิมานจัดทําเปนแบบรูบริกส โดยมีการกําหนดคะแนนสําหรับคําตอบแตละขอ แลวรวม

คะแนนคุณภาพของการประเมิน พรอมทั้งเกณฑที่ใชในการแปลความหมาย (ผูวิจัยไดปรับรายละเอยีด

บางรายการของตัวอยาง เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินอภิมานของสถานศึกษาที่รวมโครงการ) 

 
ตัวอยางที่ 1  
ขอ รายการตรวจสอบ ใช ไมใช 

 

1 

การจัดทาํรายงานการประเมิน 
มีผูรับผิดชอบการพิสูจนอักษรในรายงานการประเมนิ 

  

2 การจัดพิมพรายงานใชตัวอักษรขนาดที่เหมาะสม และใชประเภท

ของอักษรแบบเดียวกัน 

  

3 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองมีรูปแบบตามที่ตกลงกันไว   

4 การเขียนรายงานสะทอนเอกลักษณของโรงเรียน   

5 ผลการประเมินมีขอมูล หลักฐาน รองรับหนักแนน   
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ตัวอยางที่ 2 
 รูปแบบของแบบตรวจสอบรายการประเมินสําหรับการประเมินผลิตภัณฑ ซึ่งมีลักษณะเปน

แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ดานความตองการจาํเปน(need) 
 รายการ      ระดับความสําคัญ 
………. จํานวนคนที่จะไดรับผลกระทบ   4  เปนความตองการที่สําคัญมากที่สุด 

………. ความสําคัญในทางสังคม/ทางการศึกษา  3  เปนความตองการที่สําคัญมาก 

………. หลักฐานแสดงความตองการจําเปน  2  นาจะเปนความตองการที่สําคัญ 

       1  เปนไปไดวาเปนความตองการที่สําคัญ 

       0  ไมมีหลักฐานประจักษที่แสดงวา 

                      เปนความตองการที่สําคัญ 

 
ตัวอยางที่ 3 
 แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานภายใตมาตรฐานการประเมิน  4 ดาน  ไดแก 

อรรถประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง แตละดานจะมีเกณฑการประเมิน และ

กําหนดจุดตรวจสอบ (Checkpoint) 6 แหง ตามเนื้อหาของแตละมาตรฐาน ทั้งนี้ในแตละมาตรฐานจะ

ไดรับคะแนนในแตละจุดตรวจสอบ โดยการพิจารณาคะแนนการประเมินที่ถูกจัดดังนี้ 

 0 – 1 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

 2 – 3 หมายถึง ระดับพอใช 

       4 หมายถึง ระดับดี 

       5 หมายถึง ระดับดีมาก 

       6 หมายถึง ระดับดีเลิศ 

ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เรียกวารูบิกส(Scoring Rubric) ตัวอยางที่นําเสนอเปนการประเมิน

ดานอรรถประโยชน ซึ่งเปนมาตรฐานที่ตองการใหงานประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศที่

ตรงกับความตองการของผูใชผลการประเมิน  
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 U2  ความนาเชื่อถือของผูประเมิน 

 จัดหาผูประเมินที่มีความสามารถ 

 จัดหาผูประเมินที่ผูมีสวนไดสวนเสียไววางใจ 

 จัดหาผูประเมินที่สามารถระบุความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 จัดหาผูประเมินที่ตอบสนองตอความแตกตางดานบริบทโรงเรียน สถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ไดอยางเหมาะสม 

 จัดหาผูประเมินที่สามารถชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาใจและประเมินแผนการและ

กระบวนการประเมิน 

 รับฟงขอเสนอแนะและการวิจารณของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 6   5   4   2-3   0-1 

 ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง 

 

 

 

 
  
 U2  ขอบเขตและการเลือกขอมูลสารสนเทศ 

 จัดลําดับความสําคัญของประเด็นที่เปนจุดเนนของสถานศึกษาที่สําคัญที่สุด 

 มีความยืดหยุนในการเพิ่มวัตถุประสงคแตละมุมมองในระหวางการประเมิน 

 มีขอมูลเพียงพอที่จะระบุวัตถุประสงคการประเมินในแตละมุมมอง 

 มีขอมูลเพียงพอเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการ/แผนงาน/ส่ิงที่จะทํา 

 มีขอมูลเพียงพอเพื่อประเมินความคุมคาของโครงการ/แผนงาน/ส่ิงที่จะทํา 

 มีการประเมินที่สอดคลองตามลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคที่ตองการ 

 6   5   4   2-3   0-1 

 ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง 
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 U2  ความชัดเจนของรายงานการประเมิน 

 มีการรายงานมากกวา 1 แบบ ตามความเหมาะสม เชน บทสรุปผูบริหาร การายงาน

ประเด็นหลัก การนําเสนอดวยวาจา 

 ในการจัดทํารายงานการประเมิน ใหระบุความตองการจําเปนพิเศษของผูใชผลการ

ประเมิน เชน กลุมผูใชที่มีขอจํากัดทางภาษา 

 เนนประเด็นในรายงานตามจุดเนนของสถานศึกษาที่ตกลงกันและนําเสนอขอมูลที่

จําเปนในรายงานภายใตมุมมองตาง ๆ  

 ใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงรายละเอียดแกผูใชผลการประเมินที่มีความ

แตกตางกัน 

 ยกตัวอยางที่จะชวยผูใชผลการประเมินสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่ไดกับสถานการณ

จริง 

 6   5   4   2-3   0-1 

 ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง 

 

 
 
 U2  ความชัดเจนของรายงานการประเมิน 

 พยายามระบุ เขาถึง และแจงผลการประเมินแกผูใชผลการประเมินทุกกลุม 

 จัดทํารายงานระหวางการประเมินใหทันเวลาแกผูใชผลการประเมิน 

 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลใหทันเวลากับผูที่ เกี่ยวของโดยตรง เชนคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียน ผูปกครอง ศึกษานิเทศก 

 สงมอบรายงานฉบับสมบูรณเมื่อผูมีสวนไดสวนเสียตองการ 

 ถาเห็นวาเหมาะสม จัดแถลงขาวตอสาธารณชน 

 ถาไดรับการอนุญาตตามขอตกลงรวมกัน ประชาสัมพันธผลการประเมินผานสื่อสา

ธารณ เชน อินเตอรเนต 

 6   5   4   2-3   0-1 

 ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง 
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กิจกรรม : จากความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน เกณฑการประเมินอภิมาน และ

เครื่องมือที่ใชในการประเมินอภิมาน ขอใหสมาชิกทุกทานรวมกันวางแผนการดําเนินงานการประเมิน

อภิมานเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานและผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ตามแนวทาง

ดังตอไปนี้ 
 
แผนงานการประเมินอภิมาน 
 

เหตุผลของการประเมินอภิมาน 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงคในการประเมินอภิมาน 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

คุณสมบัติของผูทําหนาที่ในการประเมินอภิมาน 

 1. ผูประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ผูประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการประเมินอภิมาน 

 1. เครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. เครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลในการประเมินอภิมาน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ชวงเวลา/ระยะเวลาในการประเมินอภิมาน 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

เครื่องมือที่ใชในการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารอางอิง 
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แบบประเมินสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โรงเรียน............................................................................................................................. 

อําเภอ...............................................จังหวัด................................................................... 

สังกัด................................................เขตพื้นที่การศึกษา................................................... 
 
วัตถุประสงค : ผลที่ไดจากการประเมิน จะถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการคัดเลือกโรงเรียน

กลุมเปาหมายการวิจัยในรอบแรก 
 

คําชี้แจง : กรุณากาเครื่องหมาย ลงชองระดับคุณภาพตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงของโรงเรียนที่ไดรับ

การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถงึการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 3 หมายถงึการปฏิบัติอยูในระดับดี 

 2 หมายถงึการปฏิบัติอยูในระดับพอใช   1 หมายถงึการปฏิบัติอยูในระดับควรปรับปรุง 

 0 หมายถงึไมปรากฏการปฏิบัติ 

 

ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 
ดานเงื่อนไขของความสําเร็จ 
1. มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรกอนเริ่มการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

     

2. นกัเรียนไดรับการเตรียมความพรอมใหทนัตอการ

ปรับตัวตามแนวการปฏิรูปหลักสูตร 

     

3. มีการประชาสัมพนัธเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตร

การศึกษากับชุมชนอยางตอเนื่อง 

     

4. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลพื้นฐานในดานตาง ๆ 

อยางเปนระบบ  เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

ศักยภาพชมุชน แหงความรูของชุมชน ความตองการ

ของชุมชน ศักยภาพของโรงเรียน 
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ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 

ดานเงื่อนไขของความสําเร็จ (ตอ) 

5. สถานศึกษาไดรับการสนบัสนุนทางดานวิชาการ

เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาจากหนวยงาน

ภายนอก 

     

6. สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูแกนกัเรยีนตามแนวการปฏิรูปหลักสูตร 

     

7. สถานศึกษามีการจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ที่เอื้อตอการจดัทําหลักสูตรสถานศกึษาอยางเหมาะสม 

     

8. บรรยากาศทางสังคมของบุคลากรในสถานศึกษาเอื้อ

ตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

9. สถานศึกษามีการวางแผนการทํางานลวงหนากอน

เร่ิมการดําเนินงานจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษา 

     

10. มีการจัดเตรียมงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอตอ

การดําเนินงานจัดทาํหลกัสตูรสถานศึกษา 

     

ดานกระบวนการ 
1. ขั้นเตรยีมการ 
1.1 สถานศึกษาไดสงบุคลากร และตัวแทนกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมในการอบรมเกี่ยวกับการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษากับหนวยงานตาง ๆ 

     

1.2 มีการประชุมชี้แจงเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาโดยผูบริหารตอคณะครู และชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 

     

1.3 สถานศึกษาไดดําเนนิการเตรียมความพรอม

นักเรียนใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้นตอการ

ปฏิรูปหลักสูตร โดยไมตองรอใหจัดทําหลกัสูตรเสร็จ

กอน 
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ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 
2. ขั้นวางแผน 
2.1 สถานศึกษาไดดาํเนนิการรวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ 

ที่เกีย่วของกบัการจัดการศกึษา 

     

2.2 มีการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลพืน้ฐานของ

สถานศกึษาอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน 

     

2.3 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานของ

สถานศกึษา ไดถูกนาํมาใชในการกําหนดจุดเนนของ

สถานศกึษา อันไดแก วิสัยทศัน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะอันพงึประสงค  

     

2.4 จุดเนนของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้น ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     

2.5 จุดเนนของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นไดรับการชี้แนะ

จากผูเชีย่วชาญหรือนักวิชาการภายนอก 

     

2.6 สถานศึกษามีการกําหนดสัดสวนเวลาเรียนภายใต

ขอเสนอแนะทีร่ะบุไวในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พ.ศ.2544  

     

2.7 สัดสวนเวลาเรียนที่สถานศึกษากําหนดขึ้น

สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา 

     

2.8 สถานศึกษามีการกําหนดภาระหนาที่แกบุคลากรใน

การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒ ิ

ประสบการณ ความเชีย่วชาญ หรือภาระหนาที่ที่

รับผิดชอบอยู 

     

3. ขั้นดําเนินการตามแผน 
3.1 คณะครูมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรูการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และสาระการ

เรียนรูชวงชั้น และมองเห็นความสัมพนัธรวมกนัของทุก

สวน 
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ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 

3.2 คณะครูไดทําการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวง

ชั้น เพื่อกาํหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป พรอม

กับกําหนดสาระการเรียนรูทีส่อดคลองกับผลการเรียนรู

ที่คาดหวังนัน้ควบคูกันไป 

     

3.3 ผลการเรยีนรูที่คาดหวังรายป และสาระการเรียนรู

รายปทีก่ําหนดขึ้น มีความสอดคลองกับวสัิยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพงึประสงค  

     

3.4 คณะครูมีการจัดทาํคําอธิบายรายวิชา โดยเรียบ

เรียงมาจากผลการเรียนรูทีค่าดหวงั และสาระการเรียนรู

รายป ครบทกุกลุมสาระการเรียนรูและทกุชั้นเรียน 

     

3.5 คณะครูมีการจัดทาํหนวยการเรียนรู ทีแ่สดงถึง

หัวขอหลกัของเนื้อหาสาระ โดยครอบคลุมผลการเรียนรู 

และสาระการเรียนรูที่ระบุไวในคําอธิบายรายวิชา พรอม

กับจัดแบงเวลาในแตละหนวยยอยตามสัดสวนเวลา

เรียนที่ไดกาํหนดไว 

     

3.6 สถานศึกษามีการจัดทาํคูมือการวัดและประเมินผล

การเรียนรู และจัดเตรียมเอกสารประเมนิผลตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางทีก่ําหนดไว

ในคูมือที่กรมวิชาการจัดให 

     

3.7 สถานศึกษามีการจัดฝกอบรมและสงเสริมเกี่ยวกับ

การวัดและประเมินผลการเรยีนรูตามสภาพจริง 

     

3.8 สถานศึกษามีการจัดทาํเอกสารหลักสูตร ที่แสดง

รายละเอียดครอบคลุมสาระทั้งหมดของหลักสูตร

สถานศกึษาทีจ่ัดทําขึ้น 

     

4. ขั้นนาํไปใช  
4.1 สถานศึกษาไดขออนุมตัิการใชหลักสตูรสถานศึกษา

ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 

4.2 สาเหตุสําคัญที่ทําใหหลกัสูตรสถานศกึษาไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะ

ทางสถานศึกษาไดเปดโอกาสใหชุมชนผูเกี่ยวของเขามา

รับรูและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรตั้งแตเร่ิมตน 

     

4.3 สถานศึกษาไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับ

ชุมชนรับทราบดวยวธิีการตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

     

4.4 สถานศึกษาไดมีการเตรียมความพรอมในเร่ืองของ

อาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ บุคลากร หรือในดานตาง ๆ 

กอนการประกาศใชหลักสูตร 

     

4.5 ผูสอนมกีารจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญไวลวงหนา ตามหนวยการเรียนรูที่ไดจัดทําไว 

     

4.6 แผนการจดัการเรียนรูเปนแผนแบบบูรณาการการ

เรียนรูทัง้ภายในและระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

     

4.7 ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู ทัง้นี้เพื่อเปนการสนองตอ

ความตองการและความสนใจของผูเรียน  

     

4.8 การดําเนนิกิจกรรมในชัน้เรียน เนนใหนักเรียนเปนผู

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ผานโครงงานตาง ๆ ทั้งในและ

นอกหองเรียน 

     

4.9 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกนัระหวาง

นักเรียนรุนพี่และรุนนอง 

     

4.10 คณะครูไดใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปน

เครื่องมือสําคญัในการพัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียน 

     

4.11 มีการประเมินผลการเรยีนรูของนักเรยีนเปน

รายบุคคลตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึน้  

     

4.12 ในการตัดสินผลการเรยีน สถานศึกษากาํหนดให

สัดสวนของคะแนนเก็บระหวางภาคเรียนสูงกวาคะแนน

สอบปลายภาค 
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ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 

4.13 คณะครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียน เพื่อนนักเรยีน 

และผูปกครอง เปนผูมีสวนรวมในการประเมินผลงาน

ของนักเรียน 

     

4.14 สถานศกึษามกีารจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

นักเรียนตอชุมชนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

     

4.15 มีการจัดสอนซอนเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหา

นอกเวลาเรียนอยางตอเนื่อง 

     

4.16 สถานศกึษามกีารจัดระบบการนิเทศและติดตาม

ผลการนาํหลกัสูตรไปใช โดยมีการแตงตัง้ผูรับผิดชอบ

โดยตรง และมีการบนัทึกผลการนิเทศเพือ่นําไปใชใน

การปรับปรุง 

     

5. ขั้นประเมนิผลและปรบัปรุง 
5.1 สถานศึกษามีการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรกอน

จะไดมีการประกาศใชจริง เชน ใชการตรวจสอบตนเอง 

หรือการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

     

5.2 ในระหวางมีการนําหลักสูตรไปใช คณะครูผูสอนมี

การบันทึกขอสังเกต รวมทัง้ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระหวางการใชหลักสูตร และมีการรวบรวมขอมูลนั้น ๆ 

ใหแกครูผูสอนที่รับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสาระ

นั้น ๆ ไดรับทราบ เพื่อทาํการปรับปรุงแกไข 

     

ดานการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง 
1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหความสาํคญั และมีการ

ใชกลยุทธตาง ๆ ในการบริหารจัดการหลกัสูตรที่ดี  

     

2. ผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มพีื้นฐานทางวิชาการที่เขมแข็ง และสามารถ

แสดงจุดยืนทีช่ัดเจนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา

ของตนเองได 
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ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
รายการ 

4 3 2 1 0 

3. ชุมชนมีความเชื่อมัน่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

และถือเปนพลังสําคัญของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาหลักสตูรไปดวยความมั่นคง 

     

4. บุคลากรของสถานศึกษามีความตัง้ใจจริงในการ

ทํางาน เสยีสละ และทุมเท ไมแบงพรรคแบงพวก และ

ครอบครัวใหการสนับสนุนและเขาใจในการทํางาน 

     

5. บุคลากรของสถานศึกษาทมีทัศนคติที่ดตีอวิชาชพี       

6. มีบรรยากาศในการทาํงานที่ไมตรึงเครยีด มีการ

ปรึกษาหารือ หรือไตถามกนัอยูตลอดเวลาเมื่อมีปญหา

เกิดขึ้น  
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการประเมินอภิมาน 
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เครื่องมือการประเมินอภิมาน 
 
1. เครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 
 
คําชี้แจง : กรุณากรอกขอมูล หรือทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงหรือความคิดเห็นของ

ทานเกี่ยวกับแผนการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

พัฒนาการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 1     หมายถึง มีการระบุไว/ปรากฏ/ปฏิบัติ/สังเกตเห็นไดจากรายงานการประเมิน 

 0     หมายถึง ไมมีการระบุ/ไมปรากฏ/ไมไดปฏิบัติ/ไมสังเกตเห็นไดจากรายงานการประเมิน 

 
รายการประเมิน 1 0 

มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards)   
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Identification)    

1 มีการระบุผูมีสวนไดเสียในการประเมินอยางชัดเจน   

2 มีการรวมกับผูเชี่ยวชาญ ในการระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ   

3 มีการระบุเกี่ยวกับการปรึกษาผูมีสวนไดเสียเพื่อระบุถึงสารสนเทศที่จําเปน   

4 มีการระบุถึงการใหผูมีสวนไดเสียไดระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ   

5 มีการระบุถึงการเตรียมการใหผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการประเมิน    

U2 ความนาเชื่อถือของผูประเมิน (Evaluator Credibility)   

1 ผูประเมินมีความรูความสามารถในเรื่องที่ประเมิน   

2 ผูประเมินเปนผูที่ผูมีสวนไดเสียไววางใจ   

3 ผูประเมินสามารถอธิบายขอมูลหรือตอบคําถามที่ปรากฏในรายงานการประเมินได   

4 ผูประเมินเขาใจถึงบริบทโรงเรียน ชุมชน สังคมของทองถิ่น   

5 ผูประเมินรับฟงขอวิจารณและขอเสนอแนะตางๆ ของผูมีสวนไดเสีย   

U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ (Information Scope and Selection)   

1 มีการวิเคราะหวิสัยทัศนเพื่อกําหนดแผนที่กลยุทธสําหรับการประเมินที่ชัดเจน   

2 มุมมองของการประเมินเพียงพอกับขอบเขตของการประเมิน   

3 ยอมใหมีการเพิ่มวัตถุประสงคและตัวชี้วัดเขาไปในชวงระหวางการประเมิน   

4 มีการพิจารณารวมกันถึงระดับความสําคัญของวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดที่จะมุงประเมิน   
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U4 การระบุคุณคา (Values Identification)   

1 กําหนดเปาหมายการประเมิน โดยคํานึงถึงความตองการของชุมชน ความตองการจําเปนของผูปฏิบัติ 

สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของหลักสูตรสถานศึกษา 

  

2 จัดหาหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือไดเปนฐานในการระบุเปาหมายของการประเมิน   

3 มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานเพื่อการกําหนดเปาหมายของการประเมินที่มีความชัดเจน   

4 มีการพิจารณารวมกันเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการประเมินที่เหมาะสมเปนไปได   

5 นําคุณคาของผูมีสวนไดเสียเขามารวมพิจารณาดวย   

6 ผูประเมินสามารถกําหนดเปาหมายการประเมินไดดวยตนเองอยางยืดหยุนตามความแตกตางของภาระงาน

ที่ปฏิบัติ แตยังคงคํานึงถึงเปาหมายหลักของสถานศึกษา 

  

U5 ความชัดเจนของรายงาน (Report Clarity)   

1 ระบุวัตถุประสงคของการประเมินชัดเจน   

2 ใหความสําคัญกับรายงานที่สามารถตอบตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนการประเมิน   

3 เขียนและ/หรือนําเสนอรายงานการประเมินใหเขาใจงายและตรงไปตรงมา   

4 มีการระบุวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหผูอานเขาใจในผลการดําเนินงานกับการปฏิบัติจริง   

U6 การรายงานทันเวลาและการเผยแพร (Report Timeliness and Dissemination)   

1 ผูประเมินรวมมือกัน เพื่อระบุ เขาถึง และรายงานผูตองการใชผลประเมินทุกกลุม   

2 มีการรายงานและแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูเกี่ยวของในชวงเวลาที่เหมาะสม   

3 ผูประเมินสามารถจัดสงรายงานตอหัวหนากลุมสาระ และผูบริหารไดทันเวลา   

U7 ผลกระทบของการประเมิน (Evaluation Impact)   

1 มีการติดตามความกาวหนาของผลการประเมินตลอดการประเมิน   

2 มีการนําเสนอรายงานความกาวหนาระหวางการประเมินในชวงเวลาที่เหมาสม   

3 มีการสนับสนุนเพื่อใหมีการนําผลการประเมินไปใช   

มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards)   
F1 กระบวนการปฏิบัติ (Practical Procedure)   

1 ลดภาระงานดานขอมูลและความขัดแยงใหเหลือนอยลงได   

2 เลือกวิธีการบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยูและศักยภาพของคณะทํางาน   

3 มีการระบุตารางการปฏิบัติและปฏิบัติไดจริง   

4 มีการระบุเกี่ยวกับการรวมกับทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการดําเนินการประเมิน   

5 ดําเนินการประเมินใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติประจํา   
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F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง (Political Viability)   

1 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการประเมิน   

2 รายงานการประเมินไมกอใหเกิดความขัดแยงกับผูเกี่ยวของ   

3 มีการใชประโยชนจากพลังชุมชนในการประสานงานอยางหลากหลายเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย    

4 ยุติการประเมินที่มีการติดสินบนหรือกอใหเกิดความขัดแยง   

F3 ประสิทธิผลดานตนทุน (Cost Effectiveness)   

1 กําหนดการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ   

2 นําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติอยูแลวเขามาไวแผนการประเมิน   

3 มีการตัดสินใจยกเลิก/ริเร่ิมแผนงาน โครงการ โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ผานมา   

4 สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร   

5 กอใหเกิดความเขาใจใหมที่ลึกซึ้ง   

มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards)   
P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ (Service Orientation)   

1 ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช โดยคํานึงถึงความตองการจําเปนของผูถูกประเมิน   

2 ชวยใหแนใจวาผูรับผลประโยชนจากหลักสูตร ไดรับประโยชนที่ควรไดรับ   

3 สงเสริมการบริการที่เปนเลิศ   

4 ระบุจุดเดนของการนําหลักสูตรไปใช ที่ตองสรางเสริมใหดียิ่งขึ้น   

5 ระบุจุดที่ควรพัฒนาของการนําหลักสูตรไปใชเพื่อแกไข   

P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ (Formal Agreements) มีการเขียนขอตกลงเกี่ยวกับ...   

1 เปาหมายและตัวชี้วัดของการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช   

2 วิธีการตรวจสอบหรือแหลงขอมูลการประเมิน   

3 การเปดเผยรายงาน   

4 รูปแบบหรือวิธีการประเมิน   

5 แหลงทรัพยากรการประเมิน   

P3 สิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/หนวยตัวอยาง (Rights of Human Subjects)   

1 ทําตามขั้นตอนอยางถูกตองและสงเสริมสิทธิสวนบุคคล   

2 เขาใจคุณคาการมีสวนรวมในการประเมิน   

3 เคารพในความแตกตางที่หลากหลาย    

4 ทําตามสัญญาที่ระบุ   
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P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล (Human Interactions)   

1 มีความสัมพันธที่เหนียวแนน สม่ําเสมอ ตอเนื่องกับผูมีสวนไดเสียทั้งหมด   

2 ชื่นชม เห็นคุณคาของการเสียสละเวลา   

3 รับรูถึงความแตกตางทางคุณคาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูเขารวมการประเมิน   

4 แสดงความนับถือ/สุภาพในการเจรจากับผูมีสวนไดเสียที่มีความแตกตางกัน   

5 ไมละเลย/ปดบังเกี่ยวกับการขาดความสามารถ การผิดศีลธรรม การผิดพลาด การสูญเปลา ของผูประเมิน   

P5 การประเมินอยางเปนธรรมและสมบูรณ (Complete and Fair Assessment)   

1 รายงานผลลัพธตางๆ ที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งที่เปนและไมเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร   

2 รายงานขอจํากัดตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมิน   

P6 การเปดเผยขอคนพบ (Disclosure of Findings)   

1 รายงานความคิดเห็นของทั้งผูสนับสนุนและขัดแยงกับการนําหลักสูตรไปใช   

2 รายงานทุกขอคนพบเปนลายลักษณอักษร   

3 รายงานมีลักษณะตรงไปตรงมา เปดเผยและสมบูรณ   

4 มั่นใจวารายงานนั้นเขาถึงผูอาน   

P7 ความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest)   

1 ในแตละตัวชี้วัดของการประเมินเปนผลจากการประเมินของทุกฝายที่เกี่ยวของ   

2 เก็บรักษาบันทึกผลการประเมินสําหรับการทบทวน   

3 ผูประเมินรายงานอยางตรงไปตรงมาตอหัวหนากลุมสาระ และผูบริหารสถานศึกษา   

P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ (Fiscal Responsibility)   

1 ระบุรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณสําหรับการประเมินลวงหนา   

2 ตั้งงบประมาณใหยืดหยุนเพียงพอที่จะจัดสรรใหทําตามแผนการประเมินได   

3 มีการเก็บรักษาหลักฐานการใชจายเกี่ยวกับการประเมิน   

4 ประหยัดในการใชทรัพยากรการประเมิน   

มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards)   
A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ (Program Documentation)   

1 มีการรวบรวมรองรอยหลักฐานการประเมินอยางรอบดานจากผูมีสวนเกี่ยวของ   

2 มีการจัดระบบของรองรอยหลักฐานการประเมินที่งายตอการสืบคน   

3 ขณะดําเนินงานมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดของแผนการประเมินในแตละมุมมองใหเหมาะสม   

4 บันทึกสาระการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดในแผนการประเมินในแตละชวงเวลา   
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A2 การวิเคราะหบริบท (Context Analysis)   

1 มีการบรรยายบริบทของสถานศึกษา โครงการ วิธีการประเมิน   

2 มีการระบุสถานการณที่ไมเปนปกติแตมีผลตอการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ   

3 มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายโดยพิจารณามาตรฐานจากหนวยงานอื่นประกอบ   

4 มีการวิเคราะหคําสําคัญภายใตมุมมองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช   

5 ระบุถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการรวมวิเคราะหเกี่ยวกับทิศทางของหลักสูตร    

A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ (Described Purposes and Procedures)   

1 มีการระบุวาวัตถุประสงคของการประเมินยังคงอยูเชนเดิม หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผานไป   

2 บันทึกวิธีการประเมิน/รองรอยหลักฐานการประเมินจากการปฏิบัติจริง   

A4 แหลงสารสนเทศที่รับรองได (Defensible Information Sources)   

1 ใชแหลงขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม   

2 จัดทําเอกสารและรายงานแหลงสารสนเทศตางๆ    

3 มีการบรรยายถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นไดในขอมูลท่ีไดรวบรวมมา   

A5 สารสนเทศที่มีความตรง (Valid Information)   

1 เนนการประเมินที่ครอบคลุมตามคําสําคัญในแตละมุมมอง   

2 คําสําคัญที่กําหนดไวในแตละมุมมองมุงตอบประเด็นในวิสัยทัศนที่ตองการประเมิน   

3 ลักษณะขอมูลของขอมูลฐานและเปาหมาย สอดคลองกับตัวชี้วัด   

4 มีการรับรองความถูกตองของรองรอยหลักฐานการประเมิน   

5 มีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับแผนการประเมินและรายงานผลการประเมิน   

A6 สารสนเทศที่มีความเที่ยง (Reliable Information)   

1 มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความถูกตองของผลการประเมิน   

2 รายงานปจจัยซึง่มีอิทธพิลตอความเที่ยง รวมทัง้เงื่อนไขตาง  ๆของการรวบรวมขอมูลและอคติของการประเมิน   

3 มีการประชุมหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลไดตรงกัน   

A7 สารสนเทศที่เปนระบบ (Systematic Information)   

1 มีการตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินในแตละระดับของการประเมิน   

2 ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมูล   

3 มีการจัดระบบและควบคุมแหลงจัดเก็บของสารสนเทศการประเมิน   

A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information)   

1 ใชวิธีการวิเคราะหที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบความคงที่ของผลการวิเคราะห   

2 มีการพิสูจนความถูกตองของขอมูลที่พบวาอาจมีความผิดปกติ   
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A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Information)   

1 ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพรวบรวมจากหลักฐานที่ไดจากแหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งผูมีสวนไดเสีย   

2 รายงานขอจํากัดของขอมูลที่นํามาอางอิง วิเคราะหและสรุปอางอิง   

A10 บทสรุปที่ถูกตอง (Justified Conclusion)   

1 อางอิงสารสนเทศซึ่งสนับสนุนขอสรุปของผลการประเมินในแตละตัวชี้วัด   

2 เตือนถึงการตีความหมายที่ผิด   

A11 การรายงานที่ยุติธรรม (Impartial Reporting)   

1 มีมาตรการปองกันการบิดเบือนรายงานทั้งโดยเจตนาและไมไดเจตนา   

2 เพิ่มผูประเมินที่เปนกลางเขาไปในการประเมิน แมจะเปนการประเมินในชวงทาย (หากทําได) เพื่อชวย

ชดเชยการตัดสินและขอเสนอแนะของผูประเมินที่มีอคติที่มีอยูในการประเมินชวงแรก  

  

3 บรรยายถึงขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการประเมินเพื่อควบคุมอคติที่อาจเกิดขึ้น   

A12 การประเมินอภิมาน (Meta evaluation)   

1 ตั้งงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินการประเมินอภิมานภายใน และทําการประเมิน

อภิมานภายนอก (หากสามารถทําได) 

  

2 ออกแบบหรือนิยามมาตรฐานที่นักประเมินใชเปนแนวทางในการประเมิน   

3 บันทึกขอบขายสารสนเทศที่ตองใชอยางสมบูรณ เพื่อตัดสินในการประเมินเมื่อเทียบกับมาตรฐาน   
 

 
2. เครื่องมือการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป 
 

คําชี้แจง : กรุณากรอกขอมูล หรือทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงหรือความคิดเห็นของ

ทานเกี่ยวกับรายงานผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียน ขอมูลที่ไดจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูประเมิน 
1.1 ความเกี่ยวของกับสถานศึกษา 
  ผูบริหาร/ศึกษานิเทศกในระดับเขตการศึกษา (ตําแหนงโปรดระบุ)........................................ 

  กรรมการสถานศึกษา(ตําแหนงโปรดระบุ).............................................................................. 

  กรรมการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น(ตําแหนงโปรดระบุ)............................................... 

  ตัวแทนชุมชน 

  ผูบริหารสถานศึกษา/ครูผูสอน 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
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1.2 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี 

  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

  ประถมศึกษาหรือเทียบเทา    ต่ําวาระดับประถมศึกษา 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 

1.3 อายุ      ต่ํากวา 30 ป            30 – 45 ป   46 – 60 ป       สูงกวา 60 ป 

1.4 เพศ   ชาย            หญิง 
 

ตอนที่ 2 การประเมินรายงานผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

 กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงหรือความคิดเห็นของทาน โดย 

 1     หมายถึง มีการระบุไว/ปรากฏ/ปฏิบัติ/สังเกตเห็นไดจากรายงานการประเมิน 

 0     หมายถึง ไมมีการระบุ/ไมปรากฏ/ไมไดปฏิบัติ/ไมสังเกตเห็นไดจากรายงานการประเมิน 
รายการประเมิน 1 0 

มาตรฐานดานการใชประโยชน   
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย    

1 มีการระบุผูมีสวนไดเสียในการประเมินอยางชัดเจน   

2 มีการรวมกับผูเชี่ยวชาญ ในการระบุผูมีสวนไดสวนเสีย   

3 มีการระบุถึงการเตรียมการใหผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการประเมิน    

U2 ความนาเชื่อถือของผูประเมิน   

1 ผูประเมินมีความรูความสามารถในเรื่องที่ประเมิน   

2 ผูประเมินสามารถชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาใจในแผนและกระบวนการประเมิน   

3 ผูประเมินรับฟงขอวิจารณและขอเสนอแนะตางๆ ของผูมีสวนไดเสีย   

U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ   

1 มีการวิเคราะหวิสัยทัศนเพื่อกําหนดแผนที่กลยุทธสําหรับการประเมินที่ชัดเจน   

2 มุมมองของการประเมินเพียงพอกับขอบเขตของการประเมิน   

3 ระบุแหงสารสนเทศไดเพียงพอตอการประเมินความคุมคาของหลักสูตร   

U4 การระบุคุณคา   

1 กําหนดเปาหมายการประเมิน โดยคํานึงถึงความตองการของชุมชน ความตองการจําเปนของคณะครู 

สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของหลักสูตรสถานศึกษา 

  

2 จัดหาหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือไดเปนฐานในการระบุเปาหมายของการประเมิน   

3 มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานเพื่อการกําหนดเปาหมายของการประเมินที่มีความชัดเจน   
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U5 ความชัดเจนของรายงาน   

1 จัดทํารายงานประเมินที่เหมาะสม เชน มีวัตถุประสงค แผนที่กลยุทธ แผนการประเมิน ผลการประเมิน   

2 ใหความสําคัญกับรายงานการประเมินที่สามารถตอบตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนการประเมิน   

3 เขียนและ/หรือนําเสนอรายงานการประเมินใหเขาใจงายและตรงไปตรงมา   

4 มีประสิทธิภาพในการสื่อสารผลการประเมินใหกับผูฟงที่มีลักษณะตางกัน   

U6 การรายงานทันเวลาและการเผยแพร   

1 มีการรายงานและแลกเปลี่ยนสารสนเทศการประเมินกับผูเกี่ยวของในชวงเวลาที่เหมาะสม   

2 มีการเผยแพรหรือนําเสนอแผนการประเมินตอผูเกี่ยวของ   

3 มีการเผยแพรรายงานผลการประเมินที่ไดรับการอนุมัติ ผานทางสื่อสาธารณะ   

U7 ผลกระทบของการประเมิน   

1 มีการนําเสนอรายงานความกาวหนาระหวางการประเมินในชวงเวลาที่เหมาสม   

2 มีการสนับสนุนเพื่อใหมีการนําผลการประเมินไปใช   

3 มีการจัดประชุมเพื่อสะทอนผลเกี่ยวกับการทบทวนและใชผลการประเมิน   

มาตรฐานดานความเปนไปได   
F1 กระบวนการปฏิบัติ   

1 มีการระบุตารางการปฏิบัติและปฏิบัติไดจริง   

2 มีการระบุเกี่ยวกับการรวมกับทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการดําเนินการประเมิน   

3 ดําเนินการประเมินใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติประจํา   

F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง   

1 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการประเมิน   

2 รายงานการประเมินไมกอใหเกิดความขัดแยงกับผูเกี่ยวของ   

3 มีการใชประโยชนจากพลังชุมชนในการประสานงานอยางหลากหลายเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย    

F3 ประสิทธิผลดานตนทุน   

1 กําหนดการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ   

2 นําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติอยูแลวเขามาไวแผนการประเมิน   

3 ผลการประเมินสามารถตรวจสอบความรบัผิดชอบไดตั้งแตระดับสถานศึกษา กลุมสาระ และผูปฏิบัติ   

มาตรฐานดานความเหมาะสม   
P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ  

1 ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช โดยคํานึงถึงความตองการจําเปนของสถานศึกษา   

2 ระบุจุดเดนของการนําหลักสูตรไปใช ที่ตองสรางเสริมใหดียิ่งขึ้น   

3 ระบุจุดที่ควรพัฒนาของการนําหลักสูตรไปใชเพื่อแกไข   
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P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ  มีการเขียนขอตกลงเกี่ยวกับ... 

1 เปาหมายและตัวชี้วัดของการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช   

2 วิธีการตรวจสอบหรือแหลงขอมูลการประเมิน   

3 รูปแบบหรือวิธีการประเมิน   

P3 สิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/หนวยตัวอยาง   

1 เขาใจคุณคาการมีสวนรวมในการประเมิน   

2 เคารพในความแตกตางที่หลากหลาย    

3 ทําตามสัญญาที่ระบุ   

P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล   

1 มีความสัมพันธที่เหนียวแนน สม่ําเสมอ ตอเนื่องกับผูมีสวนไดเสียทั้งหมด   

2 รับรูถึงความแตกตางทางคุณคาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูเขารวมการประเมิน   

3 แสดงความนับถือ/สุภาพในการเจรจากับผูมีสวนไดเสียที่มีความแตกตางกัน   

P5 การประเมินอยางเปนธรรมและสมบูรณ   

1 ประเมินและรายงานจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการนําหลักสูตรไปใช   

2 เตรียมพรอมอยางเหมาะสมสําหรับขอวิจารณตางๆ ของรางรายงาน   

P6 การเปดเผยขอคนพบ  

1 ระบุผูฟงที่มีสิทธิรับทราบผลการประเมินอยางชัดเจน   

2 รายงานมีลักษณะตรงไปตรงมา เปดเผยและสมบูรณ   

3 มั่นใจวารายงานนั้นเขาถึงผูอาน   

P7 ความขัดแยงของผลประโยชน  

1 ในแตละตัวชี้วัดของการประเมินเปนผลจากการประเมินของทุกฝายที่เกี่ยวของ   

2 มีการเก็บรักษาและบันทึกผลการประเมินสําหรับการทบทวน   

3 ผูประเมินรายงานอยางตรงไปตรงมาตอผูมีสวนเกี่ยวของ   

P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ  

1 ตั้งงบประมาณใหยืดหยุนเพียงพอที่จะจัดสรรใหทําตามแผนการประเมินได   

2 ประหยัดในการใชทรัพยากรการประเมิน   

มาตรฐานดานความถูกตอง  
A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ  

1 มีการจัดระบบของรองรอยหลักฐานการประเมินที่งายตอการสืบคน   

2 มีการรวบรวมผลการประเมินตั้งแตระดับผูปฏิบัติ ระดับสาระการเรียนรู และระดับสถานศึกษา   

3 นําเสนอรายงานการประเมินที่อธิบายถึงการดําเนินงานตางๆ ในแตละมุมมอง   
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A2 การวิเคราะหบริบท 

1 มีการวิเคราะหคําสําคัญภายใตมุมมองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช   

2 ระบุถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการรวมวิเคราะหเกี่ยวกับทิศทางของหลักสูตร    

A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ  

1 ตีความ/สรุปผล การดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงคของการประเมินเปนหลัก    

2 รวมกับผูประเมินอิสระในการตรวจสอบและประเมินวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการของการประเมิน   

A4 แหลงสารสนเทศที่รับรองได  

1 ใชแหลงขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม   

2 จัดทําเอกสารและรายงานแหลงสารสนเทศตางๆ    

A5 สารสนเทศที่มีความตรง 

1 คําสําคัญที่กําหนดไวในแตละมุมมองมุงตอบประเด็นในวิสัยทัศนที่ตองการประเมิน   

2 ลักษณะขอมูลของขอมูลฐานและเปาหมาย สอดคลองกับตัวชี้วัด   

3 การรายงานผลการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค/ตัวชี้วัด   

A6 สารสนเทศที่มีความเที่ยง   

1 ถาเปนไปได ผลการดําเนินงานที่ระบุในรายงานประเมิน เปนขอมูลจากเครื่องมือวัดที่มีการใชอยูแลว(เชน 

ขอมูลจากบันทึกหรือรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

  

2 มีการประชุมหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลไดตรงกัน   

A7 สารสนเทศที่เปนระบบ   

1 ไมเกิดความผิดพลาดในการนําเสนอรายงานผลการประเมิน   

A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ  

1 วิเคราะหและสรุปผลการประเมินจากการรวบรวมผลดําเนินงานในแตละระดับ   

2 มีการแปลความหมายของขอมูลทางสถิติที่ถูกตอง   

A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ  

1 ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพมีประเด็นเพียงพอที่จะเปนหลักฐานในการตอบตัวชี้วัด   

2 สรางขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ อยางมีความหมายและมีประโยชนตอการดําเนินงาน   

A10 บทสรุปที่ถูกตอง   

1 สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดในแตละมุมมองอยางเหมาะสม   

2 อางอิงสารสนเทศซึ่งสนับสนุนขอสรุปของผลการประเมินในแตละตัวชี้วัด   

3 ยอมรับและรายงานผลการพิจารณารายงานประเมินฉบับรางตามความเหมาะสม   
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A11 การรายงานที่ยุติธรรม   

1 เชิญผูรับบริการโครงการที่เกี่ยวของมารวมพิจารณาเพื่อรับประกันใหไดรายงานที่ยุติธรรม ไมมีอคติ   

2 เพิ่มผูประเมินที่เปนกลางเขาไปในการประเมิน แมจะเปนการประเมินในชวงทาย (หากทําได) เพื่อชวย

ชดเชยการตัดสินและขอเสนอแนะของผูประเมินที่มีอคติที่มีอยูในการประเมินชวงแรก  

  

3 เสนอผลการประเมินตอสาธารณะเพื่อชวยปองกันและแกไขการบิดเบือนตางๆ โดยกลุมผูสนใจอื่นๆ    

A12 การประเมินอภิมาน   

1 มีการตรวจสอบผลการประเมินภายใน และทําการประเมินรายงานผลการประเมินจากผูประเมินภายนอก   

2 ประเมินสิ่งที่สําคัญในการประเมิน ประกอบดวย เครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การสรางระบบขอมูล การ

วิเคราะห การสังเคราะหและการรายงาน 

  

 
 

ขอเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกับรายงานผลการประเมิน (โปรดระบุ)..................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ช 
แนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
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แนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
 

 แนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการนี้ประกอบไปดวย แนวการสัมภาษณ 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 

1 ใชสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ชุดที่ 2 ใชกับคณะครู และชุดที่ 3 ใชกับตัวแทนชุมชนที่มีสวนรวมใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกใชเพื่อเปนการยืนยันกับขอมูลที่ได

จากแบบประเมินสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาถึงลักษณะของกลุมเปาหมายการที่เหมาะสม

กับการวิจัย 

 

ชุดที่ 1 ใชสําหรับผูบริหาร 
 
ประเด็นสัมภาษณที่ 1 
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูถูกสัมภาษณประเมินสถานการณของสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ของตนเอง 

 “ทานคิดวาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของทานในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 

ประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน เพราะสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” 

 
ประเด็นสัมภาษณที่ 2 
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 “อยากใหทานชวยเลาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน/กิจกรรม/เหตุการณตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาหลักสูตรทั้งที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออาจกําลังดําเนินการอยู ตั้งแต กอน

การจัดทําหลักสูตร ระหวางการจัดทําหลักสูตร การอนุมัติ/ประกาศใชหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 

และการประเมินหลักสูตร” 

 
หมายเหตุ : ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรครอบคลุมสาระสําคัญตามรายการในแบบประเมิน

สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “ดานเงื่อนไขของความสําเร็จ” และ “ดานกระบวนการ” ผู

สัมภาษณควรใชรายการในแบบประเมินดังกลาวเปนแนวทางสํารองในการสัมภาษณ ถาผูถูก

สัมภาษณมิไดใหรายละเอียดครอบคลุมในแตละรายการ 
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ประเด็นสัมภาษณที่ 3  
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงสภาพของพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 “ทานคิดวาอะไรเปนเหตุหรือปจจัยสําคัญที่ทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน

ของทานอยูในสภาพ(ดําเนินการไปไดดวยดี/กําลังประสบปญหา)ดังกลาว” 

 
หมายเหตุ : ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรครอบคลุมสาระสําคัญตามรายการในแบบประเมิน

สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “ดานการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง” ผูสัมภาษณควรใช

รายการในแบบประเมินดังกลาวเปนแนวทางสํารองในการสัมภาษณ ถาผูถูกสัมภาษณมิไดให

รายละเอียดครอบคลุมในแตละรายการ 

 

ชุดที่ 2 ใชสําหรับคณะครู 
 
ประเด็นสัมภาษณที่ 1 
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูถูกสัมภาษณประเมินสถานการณของสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ในรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่ตนเองรับผิดชอบ 

 “ทานคิดวาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของทานในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 

ประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน เพราะสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” 

 
ประเด็นสัมภาษณที่ 2 
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 “อยากใหทานชวยเลาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน/กิจกรรม/เหตุการณตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาหลักสูตรทั้งที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออาจกําลังดําเนินการอยู ตั้งแต กอน

การจัดทําหลักสูตร ระหวางการจัดทําหลักสูตร การอนุมัติ/ประกาศใชหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 

และการประเมินหลักสูตร” 

 
หมายเหตุ : ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรครอบคลุมสาระสําคัญตามรายการในแบบประเมิน

สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “ดานเงื่อนไขของความสําเร็จ” และ “ดานกระบวนการ” ผู

สัมภาษณควรใชรายการในแบบประเมินดังกลาวเปนแนวทางสํารองในการสัมภาษณ ถาผูถูก

สัมภาษณมิไดใหรายละเอียดครอบคลุมในแตละรายการ 
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ประเด็นสัมภาษณที่ 3  
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงสภาพของพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 “ทานคิดวาอะไรเปนเหตุหรือปจจัยสําคัญที่ทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่

ทานกําลังรับผิดชอบ อยูในสภาพ(ดําเนินการไปไดดวยดี/กําลังประสบปญหา)ดังกลาว” 

 
หมายเหตุ : ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรครอบคลุมสาระสําคัญตามรายการในแบบประเมิน

สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “ดานการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง” ผูสัมภาษณควรใช

รายการในแบบประเมินดังกลาวเปนแนวทางสํารองในการสัมภาษณ ถาผูถูกสัมภาษณมิไดให

รายละเอียดครอบคลุมในแตละรายการ 

 

ชุดที่ 3 ใชสําหรับตัวแทนชุมชน 
 
ประเด็นสัมภาษณที่ 1 
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดขอมูลโดยตรงเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา จากตัวแทนชุมชน 

 “ทานไดมีการรับรู/สวนรวมอะไรบางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (ระบุชื่อ

โรงเรียน)  ตั้งแตกอนการจัดทําหลักสูตรจนถึงขณะนี้” 

 
ประเด็นสัมภาษณที่ 2 
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาการรับรู/ทัศนคติของตัวแทนชุมชนที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 “จากการรับรู อีกทั้งกิจกรรมตาง  ๆ ที่ทานไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการที่โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง

อยูในขณะนี้” 
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ภาคผนวก ซ 
แนวทางการสนทนากลุมเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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แนวทางการสนทนากลุมเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 แนวทางการสนทนากลุม เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชสําหรับคณะครู

ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ สารสนเทศที่ไดจากการสนทนากลุมจะถูกใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ของการวิจัยกอนที่จะนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองลงสูพื้นที่ สําหรับการ

สนทนากลุมมีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
 ชวงที่ 1 : การเริ่มตนและสรางความคุนเคย 
     1.1 แนะนาํตัวผูนําการสนทนา และผูรวมสนทนา  

     1.2 อธิบายวัตถุประสงคของการสนทนา : ตองการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน วามีรูปแบบในการดําเนินงานอยางไร ตั้งแตข้ันตอนการรางหลักสูตร จนถึง

การนําหลักสูตรไปใช ในแตละขั้นตอนที่โรงเรียนไดดําเนินการผานมา และที่กําลังดําเนินการอยูนั้น มี

รายละเอียดการทํางานอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง และไดดําเนินการแกไขปญหาอยางไร  

     ขอใหผูรวมสนทนาทุกทานแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ตามประสบการณ และการปฏิบัติที่

ไดดําเนินการอยูอยางเต็มที่ 

     1.3 ขออนุญาตบันทกึเสยีงการสนทนา 

     1.4 ผูนําการสนทนาพูดคุยถึงสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชนที่อยูรอบ ๆ โรงเรยีน 

     1.5 เร่ิมการสนทนาในสวนของขอมูลสําคัญ ในแตละชวงดังนี ้

 
ชวงที่ 2 : การศึกษาสภาพการรางหลกัสูตร 

ความสําคัญ : หลักสูตรสถานศึกษาถือเปนหลักสูตรที่โรงเรียนตองเปนผูดําเนินการจัดทําดวยตัวเอง

ภายใตกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนะ

ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไวเปนขั้นตอนอยางชัดเจน อยางไรก็ตามโรงเรียนแตละแหง

อาจมีวิธีการหรือการดําเนินงานที่แตกตางกันไป การศึกษาถึงสภาพที่เกิดขึ้นในระหวางที่มีการราง

หลักสูตรสถานศึกษา จะชวยสะทอนใหเห็นภาพการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตเร่ิมตน 

แนวการสนทนา : กอนมีการประกาศใชหลักสูตรใหม โรงเรียนมีสภาพการจัดการศึกษาอยางไร มี

ความรูสึกอยางไรเมื่อรูวาตองจัดทําหลักสูตรดวยตนเอง ชวยเลาถึงรายละเอียดในการจัดทําหลักสูตร

ตั้งแตเร่ิมตนจนหลักสูตรสําเร็จออกมาพรอมที่จะประกาศใช 

ประเด็นการสนทนาสํารอง : กรณีที่ผูรวมสนทนากลุมอาจยังมิไดใหรายละเอียดสําคัญในข้ันตอน

ตาง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ผูนําการสนทนาอาจใชแนวการสนทนาสํารองตอไปนี้
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ชวยเสริมในระหวางการสนทนากลุมเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงภาพการพัฒนา

หลักสูตรของผูรวมสนทนาใหมากที่สุด  
 
ประเด็นสํารองที่ 1 : ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชวงกอนเริ่มการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาถือเปนเรื่องใหมสําหรับโรงเรียนและชุมชน สภาพของ

การจัดการศึกษารวมทั้งความรูสึกของผูเกี่ยวของ กอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ยอมมีผลตอ

รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรเกา มีการดําเนินการอยางไรบาง มีสภาพเปนอยางไร มี

ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง หลักสูตรมีขอเดนหรือขอดอยอะไรบาง 

 1.2 เร่ิมรูวาตองมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองตอนไหน อยางไร และมีความรูสึก

อยางไร 
 
ประเด็นสาํรองที่ 2 : การเตรียมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : ถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการ จะไดแนะนําขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไว

อยางชัดเจน แตกอนการเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับคําแนะนํา ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะไดมี

การเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.1 มีการเตรียมการอะไรหรือไม อยางไร กอนเริ่มจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใชเวลาในการ

เตรียมการแตละกิจกรรมมากนอย แคไหน เพยีงพอหรือไม 

 

ประเด็นสาํรองที่ 3 : การกําหนดจุดเนนในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร ถือ

เปนจุดเนนที่สถานศึกษาตองดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหข้ึน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทํา

หลักสูตรที่ตอบสนองตอศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น และเปนการแสดง

เอกลักษณที่สําคัญของสถานศึกษา  

 3.1 ไดดําเนินการอยางไรบางเกี่ยวกับการไดมาซึ่งวิสัยทัศนของโรงเรียน และมีหลักอยางไรใน

การกําหนดวิสัยทัศน  

 3.2 ภารกิจ และเปาหมาย เกี่ยวของอยางไรกับวิสัยทัศน และยึดหลักอะไรในการกําหนด

ภารกิจ และเปาหมาย 
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 3.3 การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดกําหนดไวในลักษณะใด ยึดหลักในการกําหนด

อยางไร มีแนวทางในการตรวจสอบคุณลักษณะที่กําหนดขึ้นอยางไร  

 

ประเด็นสาํรองที่ 4 : การกําหนดเนื้อหาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นนี้จะทําใหไดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา 

ซึ่งประกอบไปดวย สัดสวนของอัตราเวลาเรียนในแตละสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระ

การเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูมีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรตอง

ใชความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในการกําหนดสิ่งดังกลาวเปนอยางมาก รวมทั้งตองอาศัยปจจัยที่

เกี่ยวของ อีกทั้งเทคนิควิธีการตาง ๆ มากมาย จึงจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในขั้นตอนนี้ และ

ตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดเนนของสถานศึกษา 

 4.1 มีวิธีการกําหนดอัตราเวลาเรียนอยางไร ใชอะไรเปนเกณฑในการตัดสินสัดสวนเวลาเรียน

ในแตละกลุมสาระ 

 4.2 ไดวางแผนเกี่ยวกับการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูอยางไรบาง ใช

เวลาในการกําหนดแคไหน ยึดหลักอะไรในการวิเคราะหผลการเรียนรู และสาระการเรียนรูใหเปนรายป 

ขณะดําเนินการมีปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง และไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร  

 4.3 คําอธิบายรายวิชาที่กําหนดขึ้น นํารายละเอียดจากแหลงใดมาใชในการกําหนด ยึด

รูปแบบรวมทั้งวิธีการเขียนคําอธิบายวิชาแบบใด มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และไดแกไขปญหาดังกลาว

อยางไร 

 4.4 มีวิธีการกําหนดหนวยการเรียนอยางไร ยึดหลักการใดในการกําหนด มีปญหาอะไรเกิดขึ้น

บาง และไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 

 

ประเด็นสาํรองที่ 5 : การออกแบบการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ความสําคัญ : หลังจากกําหนดสาระการเรียนรูของหลักสูตรเปนที่เรียบรอยแลว ผูทําหนาที่ในการ

พัฒนาหลักสูตรจะตองกําหนดแนวในการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติ

ชาติของเนื้อหาสาระและวัยของผูเรียน ทั้งนี้ใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ตอไป ซึ่งสถานศึกษาตองอาศัยความเขาใจหลายดานจึงจะประสบผลสําเร็จในการออกแบบการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 5.1 มีวิธีการกําหนดแนวการจัดเรียนรูและสื่อการเรียนรูอยางไร และยึดหลักอะไรในการ

กําหนด มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 
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 5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมีลักษณะอยางไร ครอบคลุมกิจกรรมอะไรบาง มี

วิธีการในการกําหนดอยางไร ยึดหลักอะไรในการกําหนด มีแนวทางในการประเมินผลอยางไร มีปญหา

อะไรเกิดขึ้นบาง และไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 
 
ประเด็นสาํรองที่ 6 : การวัดและประเมนิผลการเรียนรู 

ความสําคัญ : สถานศึกษามีวิธีการและยึดหลักการตางๆ หลายสวนในการจัดทําหลักเกณฑ และแนว

ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพราะขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการ

เรียนรู ถือเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนและผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  

 6.1 สถานศึกษาไดวางแผน เตรียมการ และมีวิธีการในการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูอยางไร มีหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูอะไรบาง ทั้งใน

ระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา มีปญหาอุปสรรคอะไรบางในขณะจัดทํา และแกปญหาดังกลาว

อยางไร 

 6.2 การจัดเตรียมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางการศึกษามีอะไรบาง มีวิธีดําเนินการอยางไร 

 

ประเด็นสาํรองที่ 7 : การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : ถือเปนขั้นตอนที่สถานศึกษาตองทําการรวบรวม เรียบเรียงรายละเอียดขอมูลจากทุก

ข้ันตอนที่ผานมาเพื่อใหเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ  

 7.1 มีการวางแผน และวิธีการจัดระบบอยางไรเกี่ยวกับการเรียบเรียงหลักสูตรสถานศึกษา มี

ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง และไดดําเนินการแกไขปญหาอยางไร 

 
ชวงที่ 3 : การศึกษาสภาพการนําหลกัสูตรไปใช 

ความสําคัญ : การนําหลักสูตรไปใชถือเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําให

เกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้น ดังนั้นโรงเรียนมีรูปแบบหรือ

แนวทางในการนําหลักสูตรไปใชอยางไร จึงเปนคําถามสําคัญของการสนทนาในชวงนี้ 

แนวการสนทนา : โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม หรือมีการดําเนินการตาง ๆ อะไรบางในการนําหลักสูตร

ที่จัดทําขึ้นไปใชจริง ชวยเลารายละเอียด ประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนิน

กิจกรรมดังกลาว 

ประเด็นการสนทนาสํารอง : กรณีที่ผูรวมสนทนากลุมอาจยังมิไดใหรายละเอียดสําคัญในข้ันตอน

ตาง ๆ ของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ทั้งนี้ผูนําการสนทนาอาจใชแนวการสนทนาสํารองตอไปนี้
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ชวยเสริมในระหวางการสนทนากลุมเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงภาพการพัฒนา

หลักสูตรของผูรวมสนทนาใหมากที่สุด  
 
ประเด็นสาํรองที่ 1 : การศึกษาการเตรียมความพรอมของการใชหลักสูตร 

ความสําคัญ : การดําเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของการใชหลักสูตรจะประสบผลสําเร็จ

ได สถานศึกษาตองมีการวางแผนหรือกําหนดแนวทางอยางชัดเจน ถือเปนการอํานวยความสะดวกใน

ดานตาง ๆ สําหรับการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.1 สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ หรือทํากิจกรรมตาง ๆ อะไรบาง ในการเตรียมความพรอม

ของการใชหลักสูตร (เชน การประชาสัมพันธหลักสูตร การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร การจัดระบบขอมูลพื้นฐานสําหรับการใชหลักสูตร การ

จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา การเตรียมความพรอมนักเรียน เปนตน)  

1.2 ยึดหลักอะไรในการเตรียมการดังกลาว มีการวางแผนในการดําเนินงานอยางไร ทีผ่านมามี

ปญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง ไดแกไขปญหาอยางไร ปจจุบันยังมีการเตรียมพรอมในเรื่องใด ๆ 

อีกหรือไม เพราะเหตุใด 

 

ประเด็นสาํรองที่ 2 : การศึกษาการบริหารจัดการการใชหลักสูตร 

ความสําคัญ : เปนสวนหนึ่งของระบบการนําหลักสูตรไปใชที่สถานศึกษาจะตองมีการวางแผน หรือ

วางระบบตาง ๆ เพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.1 สถานศึกษาไดมีการวางระบบ หรือวางแผน อะไรบาง ในการบริหารจัดการ เพื่อใหการนํา

หลักสูตรไปใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (เชน การวางแผนการใชหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการ

สอน ระบบการประเมินผล ระบบการนิเทศภายใน ระบบการปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรมครูเพิ่มเติม

ระหวางการใชหลักสูตร เปนตน) 

2.2 ยึดหลักอะไรในการวางระบบหรือวางแผนดังกลาว มีการวางแผนในการดําเนินงาน

อยางไร ที่ผานมามีปญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง ไดแกไขปญหาอยางไร ปจจุบันไดวางแผนเพื่อ

เตรียมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตในเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เพราะเหตุใด 

 

ประเด็นสาํรองที่ 3 : การศึกษาการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ความสําคัญ : ถือเปนขั้นตอนสําคัญที่จะทําใหการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ 

ซึ่งสถานศึกษาตองมีการเตรียมการในหลาย ๆ ดาน และตองมีการประสานงานเพื่อใหไดรับความ

รวมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย 
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 3.1 ทานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางไร ยึดหลักอะไรบางใน

การจัดทํา มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง ไดดําเนินการแกไขอยางไร 

 3.2 มีการเตรียมการ หรือการวางแผนเกี่ยวกับการนําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนไปใช

อยางไรบาง มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบางระหวางการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจริง สะทอนใหเห็น

คุณภาพของผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรยีนรู ทีก่าํหนด

ไวในหลักสูตรสถานศึกษาหรือไมอยางไร 

 3.3 กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดการชั้นเรียน ตามแนวหลักสูตรใหมที่สถานศึกษา

ไดกําหนดขึ้นนั้น ทานมีหลักอยางไรในการนําหลักการที่กําหนดไวในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในชั้น

เรียน มีปญหาในการปฏิบัติหรือไมอยางไร และไดแกไขปญหาอยางไร 

 3.4 ที่ผานมา ในระหวางที่ไดมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชนั้น ไดมีการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนหรือไมอยางไร  

 
 ชวงที่ 4 : การศึกษาสภาพการเสริมพลังอํานาจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
ความสําคัญ : หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการตาง ๆ นั้น สวนใหญพบวา บุคลากร

ที่เกี่ยวของจะเปนผูที่สามารถเสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นในตัวเองได จึงถือเปนความจําเปนที่

จะตองศึกษาถึงการเสริมพลังอํานาจของโรงเรียนวาอยูในสภาพอยางไร 
แนวการสนทนา : 
 4.1 ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทานคิดวา ตัวทานเองตองอาศัยศักยภาพภายในสวน

บุคคลอะไรบาง เพราะเหตุใด 

 4.2 การแสดงออกทางพฤติกรรม หรือการกระทําอะไรบางจากตัวทานเอง ที่คิดวามี

ความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเหตุใด 

 4.3 การเกิดศักยภาพ และการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือการกระทําที่เกิดขึ้นกับตัวทาน

ดังกลาวขางตน เกิดข้ึนไดอยางไร ชวยยกตัวอยางเหตุการณ สถานการณ เหตุจูงใจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่

สงผลตอการเกิดศักยภาพ พฤติกรรม หรือการกระทําดังกลาวขางตน 
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ภาคผนวก ฌ 
แนวการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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แนวการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 แนวการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ใชสําหรับตัวแทนชุมชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ สารสนเทศที่ไดจากการสนทนากลุมจะถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานของการ

วิจัยกอนที่จะนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองลงสูพื้นที่ สําหรับการสนทนากลุมมี

วิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ชวงที่ 1 : การเริ่มตนและสรางความคุนเคย 
     1.1 แนะนาํตัวผูนําการสนทนา และผูรวมสนทนา  

     1.2 อธิบายวัตถุประสงคของการสนทนา : ตองการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน วามีสภาพในการดําเนินงานอยางไร ชุมชนในฐานะของผูมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของชุมชน ไดเขาไปมีสวนรวมอยางไรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแตข้ันตอนการ

รางหลักสูตร จนถึงการนําหลักสูตรไปใช ในแตละข้ันตอนที่โรงเรียนไดดําเนินการผานมา และที่กําลัง

ดําเนินการอยูนั้น มีรายละเอียดของการเขาไปมีสวนรวมอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง และ

ไดดําเนินการแกไขปญหาอยางไร  

     ขอใหผูรวมสนทนาทุกทานแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ตามประสบการณ และการปฏิบัติที่

ไดดําเนินการอยูอยางเต็มที่ 

     1.3 ขออนุญาตบันทกึเสยีงการสนทนา 

     1.4 ผูนําการสนทนาพูดคุยถึงสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชนที่อยูรอบ ๆ โรงเรยีน 

     1.5 เร่ิมการสนทนาในสวนของขอมูลสําคัญ โดยมีประเด็นคําถามหลักดังนี ้
ชวงที่ 2 : การศึกษาสภาพการรางหลกัสูตร 

ความสําคัญ : หลักสูตรสถานศึกษาถือเปนหลักสูตรที่โรงเรียนตองเปนผูดําเนินการจัดทําดวยตัวเอง

ภายใตกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนะ

ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไวเปนขั้นตอนอยางชัดเจน รวมทั้งการเปดโอกาสใหชุมชน

เขามามีสวนรวมตั้งแตระยะการเริ่มตนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยางไรก็ตามโรงเรียนแต

ละแหงอาจมีวิธีการหรือการดําเนินงานที่แตกตางกันไป การศึกษาถึงสภาพการมีสวนรวมของชุมชนที่

เกิดขึ้นในระหวางที่มีการรางหลักสูตรสถานศึกษา จะชวยสะทอนใหเห็นภาพการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต

เร่ิมตน 
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แนวการสนทนา : กอนมีการประกาศใชหลักสูตรใหม โรงเรียนมีสภาพการจัดการศึกษาอยางไร มี

ความรูสึกอยางไรเมื่อรูวาทางโรงเรียนตองจัดทําหลักสูตรดวยตนเอง ชวยเลาถึงรายละเอียดในการ

จัดทําหลักสูตรตั้งแตเร่ิมตนจนหลักสูตรสําเร็จออกมาพรอมที่จะประกาศใช วาทางชุมชนไดเขาไปมี

บทบาทหรือมีสวนรวมไดอยางไร และมีสวนรวมใด ๆ บาง 

ประเด็นการสนทนาสํารอง : กรณีที่ผูรวมสนทนากลุมอาจยังมิไดใหรายละเอียดสําคัญในข้ันตอน

ตาง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ผูนําการสนทนาอาจใชแนวการสนทนาสํารองตอไปนี้

ชวยเสริมในระหวางการสนทนากลุมเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงภาพการพัฒนา

หลักสูตรของผูรวมสนทนาใหมากที่สุด  

ประเด็นสํารองที่ 1 : ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชวงกอนเริ่มการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาถือเปนเรื่องใหมสําหรับโรงเรียนและชุมชน สภาพของ

การจัดการศึกษารวมทั้งความรูสึกของผูเกี่ยวของ กอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ยอมมีผลตอ

รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรเกา มีการดําเนินการอยางไรบาง มีสภาพเปนอยางไร มี

ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง หลักสูตรมีขอเดนหรือขอดอยอะไรบาง 

 1.2 เริ่มรูวาทางโรงเรียนตองมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองตอนไหน อยางไร 

และมีความรูสึกอยางไร 

ประเด็นสาํรองที่ 2 : การเตรียมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : ถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการ จะไดแนะนําขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไว

อยางชัดเจน แตกอนการเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับคําแนะนํา ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะไดมี

การเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.1 ทางโรงเรียนไดมีการเตรียมการอะไรหรือไม อยางไรกับทางชุมชน กอนเริ่มจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ถามี ทางโรงเรียนไดใชเวลาในการเตรียมการแตละกิจกรรมมากนอยแคไหน เพียงพอ

หรือไม 

ประเด็นสาํรองที่ 3 : การกําหนดจุดเนนในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร ถือ

เปนจุดเนนที่สถานศึกษาตองดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหข้ึน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทํา

หลักสูตรที่ตอบสนองตอศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น และเปนการแสดง

เอกลักษณที่สําคัญของสถานศึกษา ชุมชนถือเปนแหลงสารสนเทศสําคัญที่จะเปนผูใหขอมลูเพือ่ใชเปน

ฐานในการกําหนดจุดเนนของสถานศึกษา 
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 3.1 วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ที่โรงเรียนได

กําหนดขึ้นมานั้น ทางชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือไมอยางไร หรือทางโรงเรียนไดมีการ

ดําเนินการอยางไรในการกําหนดจุดเนนดังกลาว  

 3.2 วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีความสําคัญ

จําเปนอยางไรกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ประเด็นสาํรองที่ 4 : การกําหนดเนื้อหาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นนี้จะทําใหไดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา 

ซึ่งประกอบไปดวย สัดสวนของอัตราเวลาเรียนในแตละสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระ

การเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูมีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรตอง

ใชความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในการกําหนดสิ่งดังกลาวเปนอยางมาก รวมทั้งตองอาศัยชุมชน

ทั้งในแงของแหลงการเรียนรูและบุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมและรับรู

รวมกัน 

 4.1 การที่ทางโรงเรียนไดมีการกําหนด อัตราเวลาเรียน กําหนดความคาดหวังที่ตองการจะให

เกิดขึ้นในตัวผูเรียนออกเปนรายป มีการกําหนดสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับความคาดหวังดังกลาว 

แลวยังมีการวางแผนการจัดการเรียนรูโดยแบงเนื้อหาสาระออกเปนหนวยยอย ๆ ที่เรียกวาหนวยการ

เรียนรู อยากทราบวาในการดําเนินการตาง ๆ เหลานี้ ทางชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน หรือ

ตัดสินใด ๆ อะไรบางหรือไม อยางไร  

ประเด็นสาํรองที่ 5 : การออกแบบการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ความสําคัญ : หลังจากกําหนดสาระการเรียนรูของหลักสูตรเปนที่เรียบรอยแลว ผูทําหนาที่ในการ

พัฒนาหลักสูตรจะตองกําหนดแนวในการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติ

ชาติของเนื้อหาสาระและวัยของผูเรียน ทั้งนี้ใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ตอไป ซึ่งสถานศึกษาตองอาศัยความเขาใจหลายดานจึงจะประสบผลสําเร็จในการออกแบบการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนอยางตอเนื่องเชนกัน 

 5.1 ทางชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวการจัดเรียนรูและสื่อการเรียนรูอยางไรบาง และ

ยึดหลักอะไรในการกําหนด มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 

 5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมีลักษณะอยางไร ครอบคลุมกิจกรรมอะไรบาง ทาง

ชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดอยางไรบาง ยึดหลักอะไรในการกําหนด มีแนวทางในการ

ประเมินผลอยางไร มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 
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ประเด็นสาํรองที่ 6 : การวัดและประเมนิผลการเรียนรู 

ความสําคัญ : สถานศึกษามีวิธีการและยึดหลักการตางๆ หลายสวนในการจัดทําหลักเกณฑ และแนว

ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพราะขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการ

เรียนรู ถือเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนและผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  

 6.1 ทางโรงเรียนไดเปดโอกาสให ผูปกครอง หรือชุมชน เขาไปมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนหรือไมอยางไร  

 6.2 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ทางโรงเรียน

กําลังดําเนินการอยู มีความเหมือนหรือแตกตางจากหลักสูตรเกาหรือไมอยางไร 

ประเด็นสาํรองที่ 7 : การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษาและการขออนุมัติหลักสูตร 

ความสําคัญ : ถือเปนขั้นตอนที่สถานศึกษาตองทําการรวบรวม เรียบเรียงรายละเอียดขอมูลจากทุก

ข้ันตอนที่ผานมาเพื่อใหเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ เพื่อขอใชอนุมัติจากคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

 7.1 ทานไดศึกษาถึงหลักสูตรที่ทางโรงเรียนไดเรียบเรียงขึ้นหรือไม รายละเอียดที่ปรากฏใน

หลักสูตรมีความชัดเจน งายตอการทําความเขาใจหรือไมอยางไร  

 7.2 รายละเอียดที่ปรากฏในหลักสูตรมีความสอดคลองกับ ขอมูลและการตัดสินใจ รวมกัน

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ชวงที่ 3 : การศึกษาสภาพการนําหลกัสูตรไปใช 

ความสําคัญ : การนําหลักสูตรไปใชถือเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําให

เกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้น ดังนั้นโรงเรียนมีรูปแบบหรือ

แนวทางในการนําหลักสูตรไปใชโดยใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมอยางไร จึงเปนคําถามสําคัญของการ

สนทนาในชวงนี้ 

แนวการสนทนา : โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม หรือมีการดําเนินการตาง ๆ อะไรบางในการนําหลักสูตร

ที่จัดทําขึ้นไปใชจริง ชวยเลารายละเอียด ประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนิน

กิจกรรมดังกลาว 

ประเด็นการสนทนาสํารอง : กรณีที่ผูรวมสนทนากลุมอาจยังมิไดใหรายละเอียดสําคัญในข้ันตอน

ตาง ๆ ของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ทั้งนี้ผูนําการสนทนาอาจใชแนวการสนทนาสํารองตอไปนี้

ชวยเสริมในระหวางการสนทนากลุมเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงภาพการพัฒนา

หลักสูตรของผูรวมสนทนาใหมากที่สุด  
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ประเด็นสาํรองที่ 1 : การศึกษาการเตรียมความพรอมของการใชหลักสูตร 

ความสําคัญ : การดําเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของการใชหลักสูตรจะประสบผลสําเร็จ

ได สถานศึกษาตองมีการวางแผนหรือกําหนดแนวทางอยางชัดเจน ถือเปนการอํานวยความสะดวกใน

ดานตาง ๆ สําหรับการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.1 สถานศึกษาไดมีการดําเนินการ หรือทํากิจกรรมตาง ๆ อะไรบาง ในการเตรียมความพรอม

ของการใชหลักสูตร (เชน การประชาสัมพันธหลักสูตร การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร การจัดระบบขอมูลพื้นฐานสําหรับการใชหลักสูตร การ

จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา การเตรียมความพรอมนักเรียน เปนตน) โดยทางชุมชนไดเขาไปมี

สวนรวมอะไรบางหรือไม อยางไร 

ประเด็นสาํรองที่ 2 : การศึกษาการบริหารจัดการการใชหลักสูตร 

ความสําคัญ : เปนสวนหนึ่งของระบบการนําหลักสูตรไปใชที่สถานศึกษาจะตองมีการวางแผน หรือ

วางระบบตาง ๆ เพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.1 ทางโรงเรียนไดเปดโอกาสใหทางชุมชนไดเขาไปมีสวนรับรูหรือการตัดสินใจใด ๆ บาง

หรือไมเกี่ยวกับการวางระบบ หรือวางแผนในการบริหารจัดการ เพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ (เชน การวางแผนการใชหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน ระบบการ

ประเมินผล ระบบการนิเทศภายใน ระบบการปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรมครูเพิ่มเติมระหวางการใช

หลักสูตร เปนตน) 

ประเด็นสาํรองที่ 3 : การศึกษาการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ความสําคัญ : ถือเปนขั้นตอนสําคัญที่จะทําใหการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ 

ซึ่งสถานศึกษาตองมีการเตรียมการในหลาย ๆ ดาน และตองมีการประสานงานเพื่อใหไดรับความ

รวมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย 

 3.1 ทางชุมชนไดมีสวนรวมกับทางคณะครูหรือไมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู เชนการเปนวิทยากร การขอใชสถานที่เพื่อเปนแหลงการเรียนรู การเปนที่ปรึกษาหรือให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาในทองถิ่น  การดําเนินการ

ดังกลาวมีปญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม อยางไร และไดดําเนินการแกไขอยางไร 

 3.3 กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดการชั้นเรียน ตามแนวหลักสูตรใหมที่สถานศึกษา

ไดกําหนดขึ้นนั้น ที่ผานมาทางโรงเรียนไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร แลวทานมีความคิดเห็นอยางไร

กับสภาพจริง(ปฏิบัติ/ไมปฏิบัติตามหลักสูตร)ที่เกิดขึ้น แลวทางชุมชนไดมีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องดังกลาวหรือไม อยางไร 
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 3.4 ที่ผานมา ในระหวางที่ไดมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชนั้น ทางชุมชนไดมีโอกาสใน

การประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะครูหรือไมอยางไร  
 ชวงที่ 4 : การศึกษาสภาพการเสริมพลังอํานาจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
ความสําคัญ : หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการตาง ๆ นั้น สวนใหญพบวา บุคลากร

ที่เกี่ยวของจะตองเปนผูที่สามารถเสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นในตัวเองได จึงถือเปนความจําเปนที่

จะตองศึกษาถึงสภาพในการเสริมพลังอํานาจของโรงเรียนวาอยูในสภาพอยางไร โดยเฉพาะบุคลากร

ที่มาจากตัวแทนชุมชนซ่ึงถือเปนกลุมบุคคลสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
แนวการสนทนา : 
 4.1 ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทานคิดวา ตัวทานเองในฐานะตัวแทนของชุมชนตอง

อาศัยความสามารถภายในสวนบุคคลอะไรบาง จึงจะทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินไปได เพราะเหตุใด 

 4.2 การแสดงออกทางพฤติกรรม หรือการกระทําอะไรบางจากตัวทานเอง ที่คิดวามี

ความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเหตุใด 

 4.3 การเกิดศักยภาพ และการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือการกระทําที่เกิดขึ้นกับตัวทาน

ดังกลาวขางตน เกิดข้ึนไดอยางไร ชวยยกตัวอยางเหตุการณ สถานการณ เหตุจูงใจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่

สงผลตอการเกิดศักยภาพ พฤติกรรม หรือการกระทําดังกลาวขางตน 
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ภาคผนวก ญ 
แนวทางการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลหลักสูตร 

ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย เพ่ือเปนขอสารสนเทศ 
ในการปรับปรุงระบบการประเมินฯ 
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แนวทางการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลหลักสูตร 
ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย เพ่ือเปนขอสารสนเทศ 

ในการปรับปรุงระบบการประเมินฯ 
 

 แนวทางการสัมภาษณนี้ ใชสําหรับผูเชี่ยวชาญที่ไดทําการวิเคราะหรายงานการประเมินผล

หลักสูตรของโรงเรียนกลุมเปาหมาย ซึ่งถือเปนขอมูลปอนกลับของระบบการประเมินฯ สารสนเทศที่ได

จากการสัมภาษณจะถูกใชเปนขอสารสนเทศสําคัญในการปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น สําหรับการสนทนากลุมมี

วิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
 ชวงที่ 1 : การเริ่มตน  
      1.1 อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ : ตองการทราบถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหรายงานการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัย

คร้ังนี้ ทั้งนี้ขอสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณคร้ังนี้ผูวิจัยจะไดนําไปวิเคราะหและสังเคราะหใหได

ขอสรุป เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงระบบการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ

ประถมศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น ขอใหผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ตามประสบการณ   

     1.2 ขออนุญาตบันทกึเสยีงการสนทนา 

     1.3 ผูสัมภาษณพูดคุยถึงสภาพโดยทั่วไปของการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัย 

     1.4 เร่ิมการสัมภาษณในสวนของขอมูลสําคัญ โดยมีประเด็นคําถามหลักดังนี้ 

 
ชวงที่ 2 : ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของ

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 
 

ความสําคัญ : รายงานการประเมินฯ ของโรงเรียนกลุมเปาหมายถือเปนขอมูลปอนกลับที่เกิดขึ้นจาก

การที่ผูวิจัยไดนําระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับประถมศึกษา เขาสูพื้นที่

การวิจัย สารสนเทศที่ปรากฏในรายงานการประเมินฯ ของโรงเรียนกลุมเปาหมายจึงถือเปนขอมูล

สําคัญที่จะชวยสะทอนใหเห็นถึงรายละเอียดตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาดวยตนเองใหมีคุณภาพมากขึ้น ทรรศนะอีกทั้งขอคิดเห็นตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญ จึงมี
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ความสําคัญอยางยิ่งในแงของความหลากหลายที่ผูวิจัยจะไดวิเคราะหและสังเคราะหใหเห็นถึงความ

เปนเอกภาพ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมินฯ ตอไป 

 

แนวการสนทนา : ภาพรวมของรายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองของโรงเรียน

กลุมเปาหมายทั้งสองแหงเปนอยางไร ทั้งที่เปนจุดเดนและจุดดอย 
 
ประเด็นการสนทนาสํารอง : กรณีที่ผูใหขอมูลอาจยังมิไดใหรายละเอียดสําคัญของผลการวิเคราะห

รายงานการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้ผูสัมภาษณอาจใชแนวการสัมภาษณ

สํารองตอไปนี้ชวยเสริมในระหวางการสัมภาษณเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงผลการ

วิเคราะหรายงานการประเมินฯ ใหมากที่สุด  
 
ประเด็นสํารองที่ 1 : ลักษณะของรายงานการประเมิน มีความชัดเจน และงายตอการทําความเขาใจ

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 2 : รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นมี

ลักษณะอยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 3 : แผนที่กลยุทธโดยรวมของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับมุมมองที่ใชในการ

ประเมิน และครอบคลุม/สอดคลองกับประเด็นของวิสัยทัศน ที่โรงเรียนเลือกเปนประเด็นในการ

ประเมินหรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 4 : สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายตามกลยุทธ ตัวชี้วัด และเปาหมาย(Target) 

ที่ความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคลองสัมพันธกันหรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 5 : แผนงาน/โครงการ/ส่ิงที่จะทํา มีความเหมาะสม เพียงพอตอการไปถึงเปาหมาย

(Target) หรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 6 : การประเมินเพื่อตรวจสอบตนเองตามแผนการประเมินมีความเหมาะสมหรือไม

อยางไร 
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ประเด็นสํารองที่ 7: การรายงานผลการประเมิน สอดรับและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมาย 

และตัวชี้วัดที่กําหนด ภายใตมุมมองตาง ๆ อยางครอบคลุม 
 
ประเด็นสํารองที่ 8 : ผลการประเมินที่ไดในแตละมุมมอง สามารถสะทอนใหเห็นสภาพการ

ดําเนินงานตามแผนการประเมินของผูปฏิบัติแตละคนหรือไม อยางไร  
 
ประเด็นสํารองที่ 9 : ผลการประเมินในภาพรวมไดสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไวหรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 10 : โรงเรียนมีการกําหนดแผนงานการประเมินอภิมานที่เหมาะสมและชัดเจน 

หรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 11 : ผลการประเมินอภิมาน สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการประเมินผล

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองไดหรือไม อยางไร 
 
ประเด็นสํารองที่ 12 : โรงเรียนไดนําผลจากการประเมินอภิมานไปใชในการปรับปรุงการประเมินผล

หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ไดอยางเหมาะสมหรือไม อยางไร 
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