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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) น าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) ศึกษาความ
เหมาะสมของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา มีวิธีด าเนินการวิจัย มี 3 ข้ันตอน คือ 1) การน าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประเภทมาตรประมาณค่า 3 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  2) การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามประเภทมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  3) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 66 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประเภท มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) การน าเสนอแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มีความตรงเชิงเนื้อหาหลักวิชา และโครงสร้างมีความตรงเชิงเนื้อหา 4 ด้าน 30 รายการ 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 6 รายการ  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 10 รายการ  ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 9 รายการ และด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 5 รายการ  2) การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมมี
ความเหมาะสม ท้ัง 4 ด้าน สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้านโดยมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ด้านที่มีค่ามัธยฐาน
สูงสุด คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 3) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมมีความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร และด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร 
ค าส าคัญ : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
This research aimed to 1) propose guidelines of curriculum development, 2) study suitability 

of guidelines of curriculum development, and 3) investigate possibility of guidelines of curriculum 
development.  The procedure was divided into 3 steps: 1) proposing guidelines of curriculum 
development including 5 academic experts, the tool was a three-rating scale questionnaire, and the 
data was analyzed by IOC, 2) studying suitability of guidelines of curriculum development including 
12 experts, the tool was a five-rating scale questionnaire, and the data were analyzed by median and 
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inter quartile range, 3) investigating possibility of guidelines of curriculum development including 66 
director, deputy director of academic affair, and school committee, the tool was a five-rating scale 
questionnaire, and the data were analyzed by mean and standard deviation.  The findings showed 
that : 1) The proposal of guidelines of curriculum development had content validity, subjects and 
structure for 4 aspects within 30 items as follows; curriculum development planning including 6 
items, curriculum development including 10 items, inspection and evaluation of curriculum 
development including 9 items, and improvement of curriculum development including 5 items. 2) 
As a whole, the suitability of guidelines of curriculum development was suitable at a high level for 
all 4 aspects within 30 items.  The highest median was the curriculum development planning. and 3) 
As a whole, the possibility of guidelines of curriculum development was possible for all 4 aspects.  
The highest averages were the curriculum development, inspection and evaluation of curriculum 
development, and improvement of curriculum development. 
Keywords : Guidelines of curriculum development of secondary laboratory, Phranakhon Si Ayutthaya  
 rajabhat university 
 
 
1. บทน า 
 โรงเรียนสาธิตได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นแกนกลางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   และตัวช้ีวัดตามมาตรา และได้ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสาระการ เรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติมเองตามสภาพบริบท  ซึ่งโรงเรียนสาธิตมัธยมยัง
ไม่มีแนวทางในการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน [1]  ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ  ก่อ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ฉะนั้นผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาซึ่ งสามารถน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เ พื่ อ น า เ สนอแนวทา งกา รบริ ห า รหลั กสู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  

2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 1  ขั้นน า เสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประชากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คือผู้ที่ผู้วิจัย
ก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหาร
การศึกษา หรือสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษา มี
ประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า 
5 ปี จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่   แบบสอบถามความตรงเ ชิงเนื้ อหา 
วิเคราะห์โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง และความตรง 
เชิงเนื้อหา โครงสร้าง และหลักการ 
ขั้นที่ 2  ขั้นการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมั ธยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชากร และ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ คือ ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
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การศึกษามีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
มาแล้วไม่  ต่ ากว่า 5 ปี  จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแนวทาง   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต มั ธ ย ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา วิ เคราะห์ โดยหาค่ ามั ธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
range) 
 ขั้นที่ 3  ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนสาธิตมั ธยม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 66 คน วิ เคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4.  ผลการวิจัย 
ขั้นที่ 1  การน าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  พบว่า  มีความตรงตรงเชิงเนื้อหา 
หลักวิชาและโครงสร้างมีความตรง  เชิงเนื้อหา 4 ด้าน 
30 รายการ  ประกอบด้วย 1)  ด้านการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 6 รายการ  2) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 10 รายการ 3) ด้าน
การตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 9 รายการ และ 4) 
ด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 
5 รายการมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีการวางแผนสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โดยการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน  2) ผู้บริหาร
ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม
วางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3) ผู้บริหาร
ก าหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  4) ผู้บริหารมีการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ท างานของสถานศึกษาชัดเจน 5) ผู้บริหารน าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบการวางแผน 6) ผู้บริหารน าผลการประเมินการ
ใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ท่ีผ่านมาประกอบการวางแผน 
 

 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 10 
รายการ ดังนี้  1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการน าประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา  3) ผู้บริหารมีการก าหนดให้กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน มีส่ วนร่วมเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  4) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  5) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  6)  ผู้บริหารจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 7) ผู้บริหารจัด
ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 8) ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาสื่อ 
หนังสือ ต าราเรียนส าหรับการศึกษาค้นคว้าไว้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับความสนใจของผู้ เรียน 9) 
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และ 10) 
ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 9 
รายการ ดังนี้ 1) ผู้บริหารประเมินผลการด าเนินการด้วย
วิธีการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
หลากหลาย 2) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ได้  3) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 4) ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชา 5) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 6) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยเปรียบเทียบกับ
ผลโอเน็ต (O-NET)  7) ผู้บริหารให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  8) ผู้บริหารให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และ 9) ผู้บริหารให้คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
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 4. ด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน การใช้และการปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) ผู้บริหารมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการประเมินการใช้และการ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3) ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 4) ผู้บริหาร
ใหม้ีการติดตามผลนักเรียนท่ีส าเรจ็การศึกษา 5) ผู้บริหาร
ให้มีการน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ เพื่อการสอนซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นที่ 2  การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมั ธยม 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  พบว่ า 
ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า  แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา  ในภาพรวมมีความเหมาะสม ทั้ง 4 
ด้าน สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้าน โดยมีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่ามัธยฐานสูงสุด คือ ด้านการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
และด้านที่มีค่ามัธยฐานต่ าสุด คือ ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร  
ขั้นที่ 3  การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมั ธยม 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  พบว่ า 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู  และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า 
แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม มี
ความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร  และด้านการปรับปรุงการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
5.  อภิปรายผล 
 จากผลวิจัยสรุปแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  
 

5.1 กา รน า เ สนอแนวทา งกา รบริ ห า รหลั กสู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความตรงตรงเชิงเนื้อหา หลัก
วิชา และโครงสร้าง มีความตรงเชิงเนื้อหา 4 ด้าน ดังน้ี 1) 
ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากมีความตรงเชิง
เนื้อหา หลักวิชาและโครงสร้าง มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร  
คงเพชรศักดิ์ [2] ได้ศึกษาความต้องในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3ผลการวิจัยพบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใน 7 ด้าน คือ 
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร 
การด าเนินการใช้หลักสูตร การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การสรุป การด าเนินงานของสถานศึกษา  
และ การปรับปรุ งพัฒนากระบวนการบริหารการ
หลักสูตร พบว่า ทุกด้านตลอดจนภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารุณี  
สินทรัพย์ [3]  ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่าย
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ มีความเห็นว่าปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากมีความตรง
เชิงเนื้อหาหลักวิชาและโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธา  พงศ์ถาวรภิญโญ [4] ได้ศึกษาเรื่อง 
การติดตามผลการ บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนที่ เริ่ มใ ช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2546 ทุกสังกัดในจังหวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  สรุปได้ว่า การ
พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง 4) ด้านการ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากมีความตรงเชิง
เนื้อหาหลักวิชาและโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชริน  ทับทิม [5] ได้ศึกษาความคิดเห็น ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน
ต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 7 ด้าน คือ 
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร 
การด าเนินการใช้หลักสูตร การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผล  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นด้านการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา และด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแบบสรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตร
ศึกษา 
5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นว่า แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมทั้ง 4 ด้ าน สูงกว่าเกณฑ์
ก าหนดไว้ทุกด้าน โดยมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร  อยู่เย็น [6] ได้
ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและ ปัญหาการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 
ด้านการจัดอบรมครูเพื่อใช้หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการจัดครูเข้าสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  2) 
ปัญหาการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ในด้านการ
เตรียมการวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการจัดตารางสอนและด้านการจัดครู
เข้าสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ
สุลาวัลย์  หงส์ปาน [7] ได้ศึกษาการติดตาม และประเมิน
การ ใ ช้หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้
หลักสูตร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  กล่าวโดยสรุป ผลการใช้

หลักสูตรแกนกลาง และผลการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทาง
ของหลักสูตร โดยรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบนเนท (Bennett) [8] ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของครู ในการพัฒนาหลักสูตร 
ผลการวิจัยพบว่า ครูอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น โดยให้ครูอาจารย์ได้ศึกษา
หลักสูตร ท าวิจัยและมีการคัดเลือกตัวแทนครูอาจารย์ที่
น าแนวคิดไปปฏิบัติจริง ดังนั้นการศึกษาความเหมาะสม
ของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม  มีความเหมาะสมทั้ง 4 
ด้านสูงกว่าเกณฑ์ในทุกทุกด้านโดยมีค่าความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก   
5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู  และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า แนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม มีความเป็นไปได้
ทั้ ง  4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร  ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา  
คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา [9] ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  ปัญหาการใ ช้หลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สรุปได้ว่า ด้านการ
เตรียมความพร้อม เห็นว่ามีแนวทางการพัฒนา คือ ควร
พาไปศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ด้านการ
ใช้หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนา คือ ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ด้านการนิเทศ และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อัชชา  แสงอัสนีย์  และปรียา บุญญสิริ [10] ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย คือ 1) 
ได้รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยมีปัจจัย
เกื้อหนุนคือ การประชุมอาจารย์ทั้งโรงเรียนเพื่อช้ีแจง
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นโยบายการพัฒนาหลักสูตร การให้ความรู้แก่อาจารย์ 
ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ เวลาในการพัฒนาหลักสูตร
ที่ไม่ต่อเนื่อง ภาระงานของอาจารย์มีมาก อาจารย์ขาด
ความรู้  และประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตร  2) 
นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กันดัช (Gundlach) [11] ได้ท าวิจัยเรื่อง
การสร้างหลักสูตรของตนเอง : การประเมินระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรออนไลน์ในระดับ K-1-12 ของ
โรงเรียนจ านวน 12 โรงในเขตพื้นที่มิดเวสท์ (Midwest) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตรออนไลน์บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ของเขตพื้นที่
โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 8 ประการ ดังนี้ 1) ความตรง
ทางวิชาการ  2) ความยืดหยุ่นของหลักสูตร 3) ความง่าย
ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 4) การมีส่วนร่วมของชุมชน  
5) แนวทางการสร้างหลักสูตร 6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหาร 7) อ านวยความสะดวกในการใช้ได้ดีเยี่ยม 
8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ๆ ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารจัดการหลักสตูรออนไลน์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรของเขตพื้นที่มิดเวสท์
ทั้ง 8 ประการ นัยส าคัญที่ได้จากการวิจัย และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นการศึกษาความ
เป็นไปได้ของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต มั ธ ย ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความคิดเห็นว่า  แนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร และด้านการปรับปรุ งการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้  
6.1.1 ผู้บริหารควรน าแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาไปใช้เป็นแนวทางการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการประเมินการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร  2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาสื่อ หนังสือ 
ต าราเรียนส าหรับการศึกษาค้นคว้าไว้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน 3) ด้านการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และ 4) ด้านการปรับปรุงการพัฒนา
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาสภาพและปัญหาของแนวทางการการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.2.2 ควรท าการประเมินผลการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้ทราบผลที่จะเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
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