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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา ขอเสนอแนะการใช
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โดยการสุมแบบงาย จํานวน 302 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน

ไดแก การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบวาสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก โดยการเตรยีมความพรอมในการใชหลักสตูรมีคาเฉลีย่สงูสุดรองลงมา คือ การประเมินผล

การใชหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการศึกษาปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานพบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยปญหาการเตรียม
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ที่สังกัด พบวาแตกตางกันอยางมนัียสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรยีบเทียบปญหาการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณในการทํางาน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร

ขนาดของโรงเรยีนที่สงักดัของคร ูพบวาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะ

ในการใชหลักสูตร ไดแก สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการใชหลกัสูตร ครูผูสอน

ควรเขาอบรมการจัดทําหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใช และควรจัดใหมีการนิเทศ และติดตามผลการ

ประเมินการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาอยางจริงจัง 
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The purposes of this research were to study and compare the problems and 

suggestions about the use of the ASEAN curriculum in the schools under the Suratthani 

Primary Educational Service Area Office 3. The population were 1,309 academic teachers 

and teachers. The samples of this research were the 302 academic teachers and teachers 

by simple random sampling. Data were collected by using a questionnaire with reliability 

of 0.97. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation. Statistics 

used in hypothesis testing were t-test and One-Way ANOVA. 

 The research results found that; the use of ASEAN curriculum in schools were 

at a high level.  Curriculum was the highest level followed by the use of evaluation 

of curriculum and the use of curriculum. The problem of the use of ASEAN curriculum 

in overall and individual aspect were at a middle level, the problem of the use of 

curriculum preparation was the highest followed by the problem of the use of curriculum 

evaluation and the problem of the use of curriculum is the lowest level. The comparison 

of the use of ASEAN curriculum classified by teachers who have different working 

experience, experience in curriculum training, and the size of school where they work, 

showed different statistical levels of .05. The comparison of problems in the use of ASEAN 

curriculum classified by teachers who have different working experience, experience in 

curriculum training and the size of school where they work showed different statistical 

levels of .05. The suggestions in the use of ASEAN curriculum were : the committee in 

charge of operation of curriculum, the teachers should be trained in the use of curriculum 

and the supervision and evaluation in the use of ASEAN curriculum. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ  และการเติบโตอยางรวดเร็วของประชากรสงผลตอการปฏิสัมพันธ

ของประชาชนอยางมาก ทั้งการปฏิสัมพันธระหวางผูคนดวยกัน และการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจนทําให

“โลกาภิวัตน” และ “การเช่ือมโยงกัน” มีอิทธิพลตอยุคสมัยของเรา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (อาเซียน) ไดรวมความเช่ือมโยงกันของโลก และตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันของชาติตาง ๆ 

การศึกษาจึงเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมอืงอาเซียน เพื่อตระหนักรูถึงการเช่ือมโยงหลายดานที่เกี่ยวพัน

กับตน และเพื่อสรางทักษะที่จําเปนในการสรางอนาคตที่ดีกวาในทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งดวยเปาหมาย

ดังกลาวน้ี อาเซียนจึงเรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อใหมั่นใจวา พลเมืองเยาวชนในช้ันเรียน

ทั่วภูมิภาคเอเชีย ไดเรียนรูเกี่ยวกับการโยงใยซึ่งกันและกันทั้งทางดานวัฒนธรรม ประชาชน เศรษฐกิจ 

รัฐบาล และระบบนิเวศ และตระหนักวาสิง่เหลาน้ีเช่ือมโยงกับการดํารงชีวิตของพวกเขาอยางไร นอกจากน้ี 

อาเซียนยังเรียกรองใหประเทศสมาชิกสรางความรูและทักษะของศตวรรษที่ 21 เชน การแกไขปญหา 

การคิด วิเคราะห นวัตกรรม การสื่อสารตางวัฒนธรรม ความรวมมือ สื่อ และความรูที่เกี่ยวกับขอมูล

สารสนเทศใหกับนักเรียน การศึกษาจะตองเสริมพลังใหเยาวชนเปนผูที่สามารถไมเพียงแตนําสิ่งที่ได

เรียนรูไปประยุกตใช แตสามารถตอบสนองตอโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อสรางอนาคตที่ดีย่ิงข้ึน

ของตนเอง ของครอบครัว และของภูมิภาคอาเซียนโดยรวม เพื่อปฏิบัติตามที่วาน้ี อาเซียนสนับสนุน

แนวทางปฏิบัติที่รวมแรงรวมใจกันมากย่ิงข้ึนในการทํางานรวมกันของภูมิภาค ดานการศึกษาของประเทศ

สมาชิก ทั้งในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เพื่อชวยใหภูมิภาคตระหนักถึงเปาหมายที่กวางย่ิงข้ึน

ของอาเซียน อันไดแก การมีประชาชนเปนศูนยกลาง การมีความรับผิดชอบ การมีความเปนเอกภาพ 

และการปรองดองกันของอาเซียน (สุรินทร พิศสุวรรณ, 2555 : 7) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการ

กระชับความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบ

ความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐาน

สําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความรวมมือดังกลาวไดเปนไป

ในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิง

การขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวย

ความสะดวกและเทคโนโลยีการสือ่สาร ตลอดจน การบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสราง



2 

ประชาคมอาเซียน ดินแดนแหงความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

ดังน้ันเพื่อใหสอดรับกับนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีน (SPIRIT of ASEAN) ตามโครงการ

พัฒนาประเทศไทย เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อผลักดันการดําเนินการ

ดานการศึกษาของประเทศไทยเพื่อใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และพัฒนา

เยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน โดยคัดเลือกโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขารวมโครงการ จัดต้ังศูนยอาเซียนในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาใหมคีวามพรอมและศักยภาพในการจดัการเรยีนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 54 โรง 

จําแนกเปน 1) ศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน Sister School จํานวน 30 โรง และ 2) ศูนยอาเซียนศึกษา

ในโรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรง เพื่อจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ และไดตระหนัก

เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน ใหแก ครู บุคลากร นักเรียน และประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 17) 

การเตรยีมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะประเทศไทย

เปนประเทศสมาชิกหน่ึงของอาเซียน จําเปนที่จะตองเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ของอาเซียน ซึ่งผลกระทบที่สําคัญของการศึกษาไทย น้ันคือ การเปดเสรีการคาบริการ ดานการศึกษา 

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งผลกระทบที่สําคัญการศึกษาไทย คือ การเปดเสรีการคาบริการ 

ดานการศึกษา การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะทําใหการเคลื่อนยายกําลังคนสะดวกย่ิงข้ึน และ

การเปดเสรีการคาบรกิาร ดานการศึกษายังสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรูภาษาและวัฒนธรรม

ระหวางกัน การศึกษาไทยจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อผลิตกําลังคนของประเทศใหมีความพรอมสําหรับ

สถานการณที่เปลีย่นแปลงไปหลงัจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (สุรพงษ ศุทธางกูร, 2558 : 3)  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตนสังกัดของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตระหนักและเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเชนเดียวกบัหนวยงานอื่น จึงไดจัดทาํหลักสูตรอาเซียน

ข้ึนมา โดยมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีความสําคัญตอประเทศไทย

ทั้งในแงยุทธศาสตรและความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และความมั่นคง การอยู

รวมกันในสังคมอาเซียน และสังคมโลกที่มีความเช่ือมสัมพันธกัน มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย 

เพื่อชวยใหสามารถปรบัตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปนสมาชิกอาเซียนที่ดีมีความรบัผดิชอบ มีความรู

ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม มีการทํากิจกรรมอยางหลากหลาย โดยไดกําหนดสาระตาง ๆ   

ไวดังน้ี  

  1. ใหมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

  2. คุณคาและความหลากหลาย 

  3. การเช่ือมตอกับทั่วโลกและในภูมิภาค  

  4. การสงเสริมดานคุณภาพความถูกตองและยุติธรรม  
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  5. การทํางานรวมกันเพื่อความรวมมืออันดีในอนาคต  

 โดยทั้ง 5 กรอบน้ี มุงพัฒนา 4 ดาน คือ 1) บุคลากร 2) สถานที่ 3) นโยบาย และ 4) ความคิด

สรางสรรค อยางไรก็ตามทุกประเทศมีแนวทางพัฒนาไมเหมือนกัน ไมจําเปนตองมีการบังคับเปนวิชาหลัก

แตสามารถสอดแทรกเขาไปในแตละรายวิชาได ขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ยังไดต้ังคณะกรรมการที่มีผูอํานวยการโรงเรียน ครู และหนวยงานที่เกี่ยวของ 1 ชุด เพื่อวางแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนที่เกีย่วของกับหลกัสูตรอาเซียนใหโรงเรียนตาง ๆ พรอมกับแจกคูมือหลักสูตร

อาเซียน เพื่อใหโรงเรียนไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน, 2557 : 9 - 11) 

 จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน 6 อําเภอ ซึ่งไดแก 

อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอชัยบุรี และอําเภอเคียนซา 

มีจํานวนสถานศึกษา 158 โรง จะตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนในการดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ัน จะตองคํานึงถึงความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน การนําหลักสูตรไปใชเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาถือวา เปนสิ่งสําคัญที่สุด เน่ืองจาก

ถือเปนข้ันตอนในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับบุคลากรในหลาย ๆ  ฝายที่จะตองใหความรวมมือซึ่งกันและกัน 

จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จะตองดําเนินการจดัการเรียนการสอน โดยการใชหลักสูตร

อาเซียน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูสูอาเซียนสามารถดําเนินการไดหลายแนวทางดวยกัน ซึ่งข้ึนอยูกับ

สถานศึกษาวาจะดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนออกเปนลักษณะตาง ๆ คือ  

  1. จัดเปนรายวิชาพื้นฐาน โดยบูรณาการหรือสอดแทรกแนวคิดของการจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียนไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  

  2. จัดการเรียนรูในลักษณะบูรณาการ โดยใชกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเปนแกนบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  

  3. จัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม 

  4. จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนในลักษณะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  5. จัดเปนกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาไดพิจารณาใหสอดคลองกับ

ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเรียนตลอดจนจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณ

หรือเหตุการณปจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ  

 ซึ่งในการในการนําหลกัสตูรอาเซียนไปใชในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 น้ัน ในการจัดการเรียนการสอนของแตละโรงเรียนกนํ็าหลักสูตรอาเซียน
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ไปจัดการศึกษาในลักษณะที่แตกตางกัน โดยบางโรงเรียนจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม บางโรงเรียนจัดการ

เรียนรูในลักษณะบูรณาการ 8 กลุมสาระ หรือบางโรงเรียนจัดทําแตหลักสูตร แตไมไดนําหลักสูตรไปใช

สอนจรงิกบันักเรยีนในหองเรยีน และไมมีการนิเทศติดตามจากหนวยงานตนสังกัด เลยไมมีการรายงาน

ความกาวหนา และปญหาในการใชหลักสูตรอาเซียนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3, 2559 : 3) 

 ผูวิจัยเปนบุคลากรสวนหน่ึงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ซึ่งมีความสนใจที่จะศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เพื่อทราบสภาพและปญหาในดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร ดานการนําหลักสูตรไปใช และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนํา

ผลการวิจัยไปเปนขอมูลประกอบการพฒันาความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ดวยหลกัสตูรอาเซยีน

เพื่อประกอบการวางแผน สงเสรมิ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โดยใชหลักสูตรอาเซียนใหเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

  1. เพื่อศึกษาสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

  2. เพื่อศึกษาปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

  3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงานประสบการณ

การทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสตูร และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด

ของคร ู

  4. เพื่อศึกษาความคิดเหน็และขอเสนอแนะ การใชหลักสตูรอาเซียนในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การวิจัยน้ี มีความสําคัญและสามารถนําผลการวิจยัไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหารสถานศึกษา

ไดดังน้ี 

  1. ผลการวิจัยจะเปนขอมลูสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูฝายวิชาการ ครูผูสอน สังกัด

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 

  2. ผลของการวิจยัจะเปนขอมูลใหศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษาและนักวิชาการใชเปน

แนวทางในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการใชหลักสูตรอาเซียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

  3. ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

เขต 3 สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรอาเซียนของครูในโรงเรียนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสอนมากย่ิงข้ึน 

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาสามารถนําผลวิจัยไปใชในการจัดอบรม สัมมนาใหแกผูบริหาร เพื่อพัฒนาทักษะ

ผูบริหารสถานศึกษา และจัดอบรมครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการใชหลักสูตรอาเซียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาไว ดังน้ี 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

  1. หลักสูตรอาเซียน (ASEAN CURRICULUM) 

  2. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประกอบดวย ดานการเตรยีมความพรอมในการใชหลักสูตร 

ดานการนําหลักสูตรไปใช และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครั้งน้ี คือ ครูฝายวิชาการและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 6 อําเภอ 158 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน

ในอําเภอเวียงสระ บานนาสาร พระแสง ชัยบุรี บานนาเดิม และเคียนซา จําแนกเปน ครูฝายวิชาการ 
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158 คน และครูผูสอน จํานวน 1,151 รวมทั้งหมด 1,309 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3, 2558 : 19) 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูฝายวิชาการ และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง

ของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 96) ไดกลุม

ตัวอยาง ครูฝายวิชาการ 36 คน และครูผูสอน 266 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 302 คน โดยกําหนด

สัดสวนเปนรายอําเภอและดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก  

 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนง

ในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสตูร 

ขนาดของโรงเรียน 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก สภาพและปญหาการใชหลกัสตูรอาเซยีนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ประกอบดวย 1) ดานการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร 2) ดานการนําหลักสูตรไปใช 3) ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยศึกษาแนวคิดและสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ

สภาพและปญหาการใชหลกัสตูรของนักวิชาการหลายทาน และขอบขายกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา ไดแก กิตติพงษ เจนจบ (2556); พสุ สวางสังวาล (2555); จงจิตต เหลืองอรุณ (2556); 

สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557); และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนด

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี แสดงไดดังภาพที่ 1.1 
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          ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ตําแหนงในการปฏิบัติงาน 

1.1 ครูฝายวิชาการ 

1.2 ครูผูสอน 

2. ประสบการณในการทํางาน 

2.1 ตํ่ากวา 5 ป 

2.2 6 - 10 ป 

2.3 มากกวา 10 ป 

3. ระดับช้ันที่สอน 

      3.1 ปฐมวัย - ประถมศึกษา 

      3.2 มัธยมศึกษา 

4. ประสบการณการเขาอบรม 

การใชหลักสูตรอาเซียน 

4.1 เคยเขารับการอบรม 

4.2 ไมเคยเขารับการอบรม 

5. ขนาดของโรงเรียน 

5.1 ขนาดกลาง  

5.2 ขนาดใหญ  

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ใน 3 ดาน 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร 

2. ดานการนําหลักสูตรไปใช 

3. ดานการประเมินผลการใชหลกัสูตร 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

 สภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหนงการปฏิบัติการ ประสบการณการสอน ระดับช้ัน

ที่สอน ประสบการณในการเขาอบรมการใชหลักสูตร และขนาดของโรงเรียนมีความแตกตางกัน  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 จากการศึกษางานวิจัยเรือ่ง การศึกษาการใชหลกัสตูรอาเซยีนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อใหเขาใจ

ความหมายของศัพทที่ใชในการวิจัยตรงกัน จึงใหความหมายของศัพทดังตอไปน้ี 

 หลักสูตร หมายถึง แผนการปฏิบัติหรือการจัดระบบทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการประมวลวิชา

ประสบการณตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

ตาง ๆ ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

 หลักสูตรอาเซียน หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควบคูไปกับหลักสูตร

แกนกลาง ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรอยางที่สมบูรณ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย

ของหลักสตูรในประเด็น การพัฒนาสือ่การเรยีนการสอนที่เสริมสรางการตระหนักเกีย่วกับอาเซียน และ

ความเปนอัตลักษณอาเซียน การสรางสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน การสรางรากฐานที่แข็งแกรงเพื่อ

สงเสรมิความเขาใจอนัดี อันเปนมิตรประเทศทีดี่ การสงเสริมการพัฒนามนุษยและสังคม เคารพในหลัก

พื้นฐานของเสรีภาพ การสงเสริมและปกปองดานสิทธิมนุษยชน และการเสริมสรางความยุติธรรมทาง 

การสงเสริมความตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การมีวิสัยทัศนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

 สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาในการนําหลักสูตร

อาเซียนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งแบงเปน 3 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตร ดานการนําหลักสูตรไปใช  ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

  1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลกัสูตร หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษา

ในการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอาเซียน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว

ในหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย การวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเอกสาร

ประกอบหลักสูตรตาง ๆ  การเตรียมบุคลากรในสถานศึกษา การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสือ่การเรยีนรู

การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร เชน สถานที่ งบประมาณ การบริการหองสมุด 

เปนตน การนิเทศติดตาม รวมทั้งประชาสัมพันธหลกัสูตรอาเซียนแกครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
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  2. ดานการนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชการนําหลักสูตรอาเซียนไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย การจัดกิจกรรมการเรยีนรู การจัดทาํแผนการจัดการเรยีนรู การจัดครเูขาสอน การพัฒนา

และใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง การจัดดําเนินงานของสถานศึกษา

ในกระบวนการตรวจสอบคุณคาและผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร เพื่อประเมินไดวา หลักสูตรอาเซียนน้ัน

มีความเหมาะสม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 

 ปญหาการใชหลกัสูตรอาเซียน หมายถึง อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการนําหลักสตูรอาเซียนไปใช

ในสถานศึกษาเพื่อจัดการเรยีนการสอน ซึ่งประกอบไปดวย ปญหาดานการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร ปญหาดานการนําหลักสูตรไปใช  ปญหาดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

  1. ปญหาดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร หมายถึง อุปสรรคที่เกิดข้ึน

จากการไมไดวิเคราะหขอมูลแหลงตาง ๆ  ที่สําคัญและเปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตร และการกําหนด

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหม โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู

ความชํานาญที่เพียงพอเพราะเปนเรื่องใหมสาํหรบัผูบริหารและคร ูอีกทั้ง ยังขาดเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร 

  2. ปญหาดานการนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการที่ครูยังขาด

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลกัสูตรอาเซยีน ครูไมนําหลักสูตรลงสูหองเรียนและยังไมไดกําหนดสาระ

การเรียนรูเพื่อสนองความตองการของผูเรียนใชวิธีการสอนแบบเดิม จุดประสงคหลักสูตรกวางเกินไป

จนครูไมสามารถกําหนดขอบขายได ทําใหสอนไมตรงจุดประสงค ความไมเหมาะสมในดานเวลาเรียน 

เน้ือหามากแตเวลาเรยีนนอย บางเน้ือหายากเกินไป บางเรื่องไมสอดคลองกับชีวิตของนักเรยีน บุคลากร

ไมไดพัฒนา ขาดการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเปนตอการสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ

ตอการนําหลักสูตรไปใช ขาดการสรางเครือขายการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา    

  3. ปญหาดานการประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากโรงเรยีน

ยังไมมีการทําวิจยัการใชหลักสตูรอาเซียนอยางจริงจัง  การมีสวนรวมของคณะครูในการนิเทศและติดตาม

การใชหลักสตูรยังนอย การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรไมเปนทั้งระบบ การติดตามประเมินผล

ภายใน ระบบการจดัการศึกษาเปนเพียงการติดตามที่เนนในเชิงปริมาณตามแผนโครงการมากกวาติดตาม

ประเมินคุณภาพโดยตรง 

 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 อําเภอ ไดแก โรงเรียนในอําเภอเวียงสระ โรงเรียนในอําเภอบานนาสาร

โรงเรียนในอําเภอพระแสง โรงเรียนในอําเภอชัยบุรี โรงเรียนในอําเภอบานนาเดิม และโรงเรียนในอําเภอ

เคียนซา 



10 

 ครูฝายวิชาการ หมายถึง ครูทีป่ฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 อําเภอ ไดแก โรงเรียน

ในอําเภอเวียงสระ อําเภอบานนาสาร อําเภอพระแสง อําเภอชัยบุรี อําเภอบานนาเดิม และอําเภอเคียนซา 

 ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 อําเภอ ไดแก โรงเรียนในอําเภอเวียงสระ

อําเภอบานนาสาร อําเภอพระแสง อําเภอชัยบุรี อําเภอบานนาเดิม และอําเภอเคียนซา 



บทที่ 2 

 

เอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดเสนอรายละเอียด แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

โดยจัดแบงหัวขอ ดังน้ี 

  1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

   1.1 ความหมายของหลักสูตร 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

 1.3 องคประกอบของหลักสูตร 

  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

   2.1 วิสัยทัศน หลักการและจุดหมาย 

   2.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   2.3 มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

   2.4 การจัดการเรียนรู 

 2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร 

  3. หลักสูตรอาเซียน 

   3.1 ความเปนมาของหลักสูตรอาเซียน 

 3.2 สิ่งที่เรียนรูในหลักสูตรอาเซียน 

 3.3 ผลการเรียนรูระดับช้ันประถมศึกษาหลักสูตรอาเซียน 

 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  4. การใชหลักสูตรอาเซียน 

   4.1 ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

 4.2 ดานการนําหลักสูตรไปใช 

   4.3 ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

  5. สภาพปญหาการใชหลักสูตร 

 5.1 ปญหาดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

 5.2 ปญหาดานการนําหลักสูตรไปใช     

 5.3 ปญหาดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 
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  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

 

 หลักสูตรมคีวามสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาทกุระดับ เพราะเปนตัวกําหนดหรอืเปนกรอบ

ของแนวทางปฏิบัติที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายที่วางไว การศึกษาและ

ทําความเขาใจความหมายและความสําคัญหลักสูตร จะเปนสิ่งที่ชวยใหการบริหารจัดการหลักสูตรน้ัน

ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

 ความหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรไดมีผูใหคํานิยามไวแตกตางกันมากมาย ความหมายและขอบเขตของหลักสูตรไดมี

การเปลีย่นแปลงไปอยูเสมอ และสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาการศึกษาในแตละสมัย ดังน้ัน ผูวิจัยไดคัดเลือก

ความหมายที่เกี่ยวของกับการวิจัย ดังน้ี 

 สุนทร โครตบรรเทา (2553 : 4) ใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปนแผนการปฏิบัติ

หรือเอกสารที่จัดทําข้ึน โดยมียุทธวิธีเพื่อบรรลุเปาหมายปลายทางที่พึงประสงค เชนเดียวกับกิตติพงษ 

เจนจบ (2556 : 14) กลาววา หลักสูตร หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูซึ่งกําหนดไวอยางเปนทางการ 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค

และพัฒนาในทุกดานตามจุดมุงหมายของการศึกษา ทั้งเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก

โรงเรียนและการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ  และเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิต สอดคลองกับ ดุษฎี 

บุตรบุรี (2556 : 18) กลาววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ แผนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนไดรับ

แตละระดับที่จัดไวทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งประกอบดวย กลุมวิชา 

หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทั้งในดาน

รางกาย สังคม ปญญา และจิตใจ ตามจุดมุงหมายที่วางไว รวมถึงสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

 สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 9) สรุปไววา หลักสูตร หมายถึง เน้ือหาวิชาที่จัดไวเปนระบบ

ใหผูเรียนไดศึกษาหรือโปรแกรมสาํหรบัประสบการณทั้งหลายทีผู่เรยีนจะตองประสบ คือ ประสบการณ

ทุกอยางที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนเปนแผนการปฏิบัติหรือเอกสารที่เขียนข้ึน โดยมียุทธวิธีเพื่อใหผูเรียน

มีพัฒนาการในดานตาง ๆ  ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว ขณะที่ สุภัทรพงษ โรยรวง (2558 : 52) กลาววา

หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู กลุมรายวิชาที่จดัอยางมรีะบบหรอืลาํดับวิชาที่บังคับ

สําหรับการจดัการศึกษา และหรือแผนสาํหรบัจดัโอกาสการเรียนรูหรือโปรแกรมประสบการณ การเรียนรู 
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หรือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ  ที่จัดเตรียมไวในโครงการที่ประมวลความรู และมวลประสบการณ

ทั้งหลายตาง ๆ ที่จัดใหผูเรียนมีกิจกรรมตาง ๆ  ที่กําหนดไวในการศึกษา เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง 

 สามารถสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง แผนการปฏิบัติหรือการจัดระบบทางการศึกษาที่เกี่ยวกับ

การประมวลวิชา ประสบการณตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติให

ผูเรียนมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

 ความสําคัญของหลักสูตร 

 ในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและประชากรของประเทศน้ัน จะตองมีแนวทางในการจัด

การศึกษาที่จะทําใหเยาวชนในแตละวัย แตละระดับการศึกษาไดรับการศึกษาทัดเทียมกันและบรรลุ

จุดหมายที่กําหนดไว จึงตองมีหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางและเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาสําหรับ

ควบคุมการเรียนการสอนในแตละระดับการศึกษา การที่จะทราบวาการศึกษาในระดับตาง ๆ จะดีหรือ 

ไมดีสามารถศึกษาไดจากหลักสูตรการศึกษาในระดับน้ัน ๆ ของประเทศ เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือ

ในการแปลงจุดมุงหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติ ไปสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษาระดับ

ตาง ๆ หลักสูตรจึงเปนหวัใจสําคัญของการศึกษาและเปนเครื่องช้ีถึงความเจรญิของประเทศชาติ โดยมี

นักวิชาการศึกษาหลายทานไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตรไวนาสนใจ ดังน้ี 

 สมัย ทองมาก (2554 : 11) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญในฐานะที่เปนตัวกําหนดทิศทาง

ของการศึกษา และเปนเครื่องช้ีแนะแนวทางใหกับบคุลากรที่เกี่ยวของกับการจดัการศึกษา เพื่อใหบรรลุ

ตามจุดหมายที่กําหนดไวในหลกัสตูร ดังน้ัน ครูควรศึกษาหลักสูตรของช้ันทีต่นทาํการสอนอยางละเอยีด

ทุกแงทุกมุม เพื่อชวยใหการเรียนการสอนเปนไปดวยดี ชวยพัฒนาผูเรียนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด

ไวใหเกิดการเรียนรู มีทักษะและเจตคติที่ดีอันเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต สอดคลองกับ กิตติพงษ 

เจนจบ (2556 : 17) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญย่ิงตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาประชากร

ของประเทศชาติใหเปนคนที่มีคุณภาพ ทั้งยังเปนตัวกําหนดใหผูเรียนเรียนตามศักยภาพของตนเอง และ

ถามีการกําหนดหลกัสตูรใหสอดคลองกับสภาพสงัคมและเศรษฐกิจแลว การศึกษาจะมคีวามเจรญิกาวหนา

มีประสิทธิภาพและช้ีใหเห็นแนวโนมของสังคมในอนาคตได นอกจากน้ียังเปนแผนปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนใน เชนเดียวกับ ดุษฎี บุตรบุรี (2556 : 20) สรุปไววา หลักสูตรมีความสําคัญย่ิง

ในการจัดการศึกษา เพราะหลกัสตูรเปนเบาที่จะหลอหลอมใหผูเรยีนมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมตามที่

หลักสูตรกําหนด หลักสูตรเปนสิ่งที่กําหนดผลผลิตสาระไวกอนสอน มีการกําหนดระยะเวลาและมีเน้ือหา

ที่จัดไวแนนอน และเปนแนวทางที่จะผลักดันการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ 

พัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย เปนแนวปฏิบัติแกครูในการสงเสรมิความเจริญงอกงาม ความเปนพลเมือง

ที่ดีของประเทศชาติและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและชาติ สอดคลองกับ คีตวัฒน ขันธะหัตถ 

(2556 : 13) กลาวไววา หลักสูตรมีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก เพราะหลักสูตรเปนหัวใจ

ของการจัดการศึกษา เปนเครื่องมือในการถายทอดความรู มวลประสบการณตาง ๆ  เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
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จุดมุงหมายของการศึกษาที่วางไว โดยหลักสูตรจะเปนโครงการหรือแนวทางที่จะกําหนด การปฏิบัติงาน

ของครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

อยูในสงัคมไดอยางมีความสุข และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ

ตอไป พรอมทั้งหลักสูตรจะชวยใหเห็นวาภาพของสังคมไทยในอนาคตจะเปนอยางไร 

 ในขณะที่ สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 16) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการ

หรือข้ันตอนการตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนที่เหมาสม เปนที่รวบรวมทางเลือกที่เหมาะสม

เขาดวยกัน จนเปนระบบที่สามารถปฏิบัติได นักพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงภูมิหลังขององคประกอบ

ตาง ๆ อยางละเอียดและรอบคอบ กอนจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง และเมื่อตัดสินใจ

เลือกแลวก็ตองคํานึงถึงผลลพัธที่เกิดข้ึนซึง่อาจมีผลกระทบตอสิ่งอื่น ๆ เปนวัฎจักรกําหนดแนวทางความรู 

ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ และเจตคติ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ซึ่งสภัุทรพงษ 

โรยรวง (2558 : 54) ก็ไดสรุปความสําคัญของหลักสตูรไววา หลักสูตรเปนหวัใจหลักในการจัดการเรียน

การสอนที่จะใหผูเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว เพราะหลักสูตรเปนเครื่องช้ีวัด

ถึงความเจริญของชาติและเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน มาตรฐานของการศึกษาอยูที่หลักสูตร ดังน้ัน

หลักสูตรเปนสิ่งที่สําคัญในกระบวนการเรียนการสอนของแตละสถาบันหรือสถานศึกษาน้ัน 

 สามารถสรุปไดวา หลักสูตรมคีวามสาํคัญย่ิงตอการจดัการเรียนการสอนและพัฒนาประชากร

ของประเทศชาติใหเปนคนที่มีคุณภาพ ทั้งยังเปนตัวกําหนดใหผูเรียนเรียนตามศักยภาพของตนเอง

กําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนตามที่หลักสูตรกําหนด หลักสูตรเปนสิ่งที่กําหนด

ผลผลิตสาระไวกอนสอน มีการกําหนดระยะเวลาและมีเน้ือหาที่จัดไวแนนอน และเปนแนวทางที่จะผลักดัน

การจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ พัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย  

 องคประกอบของหลักสูตร 

 หลักสูตรนอกจากจะแสดงใหเห็นวา มีสาระสําคัญอะไร และมีความหมายอยางไร แลวยังแสดง

ใหเห็นวา จะตองมีองคประกอบที่สําคัญและจําเปนอะไรบาง จะเห็นไดวาในแบบหรือแปลนบานหรือ

พิมพเขียวของบาน จะมีองคประกอบสําคัญ เชน ฐานราก เสา พื้น ฝา เพดาน หลังคา กันสาด เปนตน 

สําหรับหลักสูตรก็เชนเดียวกัน จะตองมีองคประกอบครบครัน หาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนํา

หลักสูตรไปใชอยางไดผล องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรมีดังตอไปน้ี 

 ชลธิรา พลราษฎร (2553 : 15) ไดสรุปไววา องคประกอบของหลักสูตรน้ันประกอบไปดวย

จุดมุงหมายของหลกัสูตร เน้ือหาสาระของหลกัสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลหลักสูตร ขณะที่

ดุษฎี บุตรบุรี (2556 : 25) สรุปไววา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย จุดหมายของหลักสูตร 

โครงสรางหลกัสตูร จุดประสงคการเรียนการสอน สาระและมาตรฐานการเรยีนรู เน้ือหาวิชา จํานวนช่ัวโมง

ประสบการณการเรยีนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อการเรียนรู อุปกรณการสอน

การวัดและประเมินผล และการนําหลักสูตรไปใช สอดคลองกับ คีตวัฒน ขันธะหัตถ (2556 : 14) กลาวไววา 
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องคประกอบของหลักสูตรมคีวามสาํคัญย่ิงตอการพัฒนาหลกัสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการจัดระบบ

การเรียนการสอน ซึ่งองคประกอบควรจะมีอยางนอย 4 องคประกอบ คือ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

เน้ือหาสาระ การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 18) 

ไดสรุปไววา องคประกอบของหลกัสตูร ไดแก เปาประสงค จุดมุงหมาย รูปแบบและโครงสราง จุดประสงค

ของวิชา เน้ือหา จุดประสงคของการเรียนรู ยุทธศาสตรการเรียนการสอน การประเมินผล และวัสดุหลักสูตร

และสื่อการเรยีนการสอนอืน่ ๆ  ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน เชนเดียวกับ

สุภัทรพงษ โรยรวง (2558 : 54) กลาววา องคประกอบของหลักสูตร คือ แนวทางในการสรางหลักสูตร

เพื่อใหถึง จุดมุงหมายที่ต้ังใจและคาดหวังไว องคประกอบของหลักสูตรที่ดีจะประกอบดวย จุดประสงค

ของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหารายวิชา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

การจัดการเรียนการสอนจะไดบรรลุผลไดทัง้ผูเรยีนและผูสอน จะตองมีสิ่งที่ชวยกําหนดแนวทางเพื่อให

แตละฝายสามารถถึงจุดมุงหมายที่คาดหวังได 

 สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย จุดหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 

จุดประสงคการเรียนการสอน สาระและมาตรฐานการเรียนรู เน้ือหาวิชา จํานวนช่ัวโมง ประสบการณ

การเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อการเรียนรู อุปกรณการสอน การวัด

และประเมินผล และการนําหลักสูตรไปใช  

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 วิสัยทัศน หลักการและจุดหมาย 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษย

ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ

พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน

ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5 - 10) 

 หลักการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 

  1. เปนหลักสูตรการศึกษา เพื่อความเปนเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู

เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ

ความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
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  2. เปนหลักสูตรการศึกษา เพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษา

อยางเสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

 4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการ

เรียนรู 

 5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  

 จุดหมาย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข

มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต  

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ      

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรบัและสงสารมีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม รวมทั้ง การเจรจาตอรองเพื่อขจัด

และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง 

ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
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  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจถึง

ความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช

ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน

ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจาํวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 

อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมคุีณลักษณะอันพงึประสงค เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี  

  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  

  2. ซื่อสัตยสุจริต  

  3. มีวินัย  

  4. ใฝเรียนรู  

  5. อยูอยางพอเพียง  

  6. มุงมั่นในการทํางาน 

  7. รักความเปนไทย  

  8. มีจิตสาธารณะ  

 นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมให สอดคลองตาม

บริบทและจดุเนนของตนเอง นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติม

ใหสอดคลองตามบริบทและจุดเนนของตนเอง 
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 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรียนรู การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทาง

สมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระ

การเรียนรู ดังน้ี 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาตางประเทศ 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรยีนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากน้ัน มาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสาํคัญในการขับเคลือ่น

พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวา ตองการอะไร จะสอนอยางไร 

และประเมินอยางไร รวมทั้ง เปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช

ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาว เปนสิ่งสําคัญ

ที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวา สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู

กําหนดเพียงใด 

 ตัวช้ีวัด จะเปนตัวระบุสิง่ที่นักเรยีนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละ

ระดับช้ัน ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นําไปใชในการ

กําหนดเน้ือหา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผล

เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน 

  1. ตัวช้ีวัดช้ันป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาคบังคับ

(ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที ่3) 

  2. ตัวช้ีวัดชวงช้ัน เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปที ่4 - 6) 

 การจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหลักสูตรทีม่ีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมาย

หลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู โดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระ

ที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้ง ปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
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 หลักการจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานโดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาดวย

ตนเองได ยึดประโยชนทีเ่กดิกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง

เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม  

 กระบวนการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย

เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน 

อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบรูณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการ

ปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหลาน้ี เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 

เพราะจะสามารถชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลกัสตูร ดังน้ัน ผูสอนจึงจําเปน 

ตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู 

 ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียน คุณลักษณะอันพงึประสงค และสาระการเรยีนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแลวจงึพิจารณาออกแบบ

การจัดการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและการประเมินผล 

เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  

 บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

 การจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียน

ควรมีบทบาท ดังน้ี 

  1. บทบาทของผูสอน 

   1.1 ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 

   1.2 กําหนดเปาหมายทีต่องการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ

ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมทั้ง คุณลักษณะอันพึงประสงค  
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   1.3 ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

   1.4 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  

 1.5 จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

 1.6 ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติ

ของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  

 1.7 วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสรมิและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  2. บทบาทของผูเรยีน 

   2.1 กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

 2.2 เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะหและสังเคราะหขอความรู 

ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ  

   2.3 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูน้ันไปประยุกตใช

ในสถานการณตาง ๆ  

   2.4 มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

 2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

 สื่อการเรียนรู 

 สื่อการเรียนรู เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการเรยีนรู ใหผูเรียนเขาถึง

ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู

มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตาง ๆ ที่มี

ในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลาย

ของผูเรียน  

 การจัดหาสือ่การเรยีนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทาํและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใช

อยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริม

และสื่อสารใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานควรดําเนินการ ดังน้ี  

  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรยีนรู และเครอืขาย

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
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  2. จัดทําและจดัหาสื่อการเรยีนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน

รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

  3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลายสอดคลองกับ

วิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ  

  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

  6. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ และการใช

สื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ําเสมอ 

 ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสือ่การเรยีนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคํานึงถึง

หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เน้ือหามีความถูกตอง และทันสมัยไมกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงายและนาสนใจ  

 การบริหารจัดการหลักสูตร  

 ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจใหทองถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา

หลักสูตรน้ัน หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในแตละระดับ ต้ังแตระดับชาติ ระดับทองถ่ิน จนถึงระดับ

สถานศึกษา มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม การใช และพัฒนา

หลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษามีประสทิธิภาพสูงสดุ อันจะสงผลใหการพฒันาคุณภาพผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรูที่กําหนดไวในระดับชาติ 

 ระดับทองถ่ิน ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ เปนหนวยงาน

ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจดัการศึกษา ซึ่งเปนตัวกลางที่จะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานที่กําหนดในระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ินเพื่อ

นําไปสูการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให

ประสบความสําเร็จ โดยมีภารกิจสําคัญ คือ กําหนดเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับ

ทองถ่ิน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสิ่งที่เปนความตองการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรยีนรูทองถ่ิน 

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถ่ิน รวมทั้ง เพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและ

พัฒนาการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สงเสรมิ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห และรายงานผลคุณภาพ

ของผูเรียน  

 สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใช

หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสตูรดวยการวิจยัและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลองกับ



22 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด

อื่น ๆ ในระดับทองถ่ินไดจัดทาํเพิม่เติม รวมทัง้ สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหา

ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และความตองการของผูเรียน โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 

หลักสูตรอาเซียน 

 

 สํานักเลขาธิการอาเซียน สํานักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN - US Technical Assistance (USAID) 

และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก ไดรวมกันจัดทําเอกสารตนฉบับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

เพื่อใหสถานศึกษา ครูใชเปนแนวทางสําหรับการใหความรู / สอนเรื่องอาเซียนในมุมมองของการเปน

ภูมิภาคเดียวกัน โดยเอกสารฉบับน้ีไดมีการเปดตัวในระหวางการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 7 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่สาธารณรฐัอินโดนีเซีย เพื่อใหประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีนนําตนฉบบั

หลักสูตรไปประยุกตใช ตามวิธีการเรียนการสอน ความตองการ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมของแตละ

ประเทศตอไป (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555) 

 ความเปนมาของหลักสูตรอาเซียน 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก กระชับความสัมพันธ

การขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคอาเซียน ภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อน

ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาคในกรอบความรวมมือดานการศึกษาอาเซียน ความรวมมือ

ดังกลาวเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา การนําโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามา

รองรับ ตลอดจนการบรหิารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและจดัทําแผนการศึกษา เพื่อใหสอดรับ

นโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทย

เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อผลักดันการดําเนินการศึกษาของประเทศไทย

เพื่อใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับ

การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน การเรียนการสอนอาเซียนศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ที่คาดหวังไดทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกัน

ทํางานอยางเปนระบบ ตอเน่ืองในการวางแผนดําเนินการสงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง

แกไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว (สุรพงษ ศุทธางกูร, 

2558 : 30) 
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 สิ่งท่ีเรียนรูในหลักสูตรอาเซียน 

 หลักสูตรอาเซียนมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูเรือ่งราวเกี่ยวกับอาเซยีน ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีความสาํคัญ

ตอประเทศไทยทัง้ในแงยุทธศาสตรและความสมัพันธทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ

ความมั่นคง การอยูรวมกนัในสังคมอาเซียนและสังคมโลกที่มีความเช่ือมสัมพันธกัน มีความแตกตางกัน

อยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองเขากับบรบิทสภาพแวดลอมใหเปนสมาชิกอาเซยีนทีดี่

มีความรับผิดชอบ มีความรูทักษะคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม มีการทํากิจกรรมอยางหลากหลาย

โดยไดกําหนดสาระตาง ๆ ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 9 - 11) 

  1. กําเนิดอาเซยีน ผูเรียนไดเรียนรูสถานการณเกี่ยวกับความเปนมาของอาเซียน การขยาย

สมาชิกอาเซียน วัตถุประสงคการจัดต้ังอาเซียน คําขวัญอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 

  2. พัฒนาการของอาเซียน ผูเรียนไดเรียนรูถึงพัฒนาการของอาเซียน ซึ่งมีมาถึง 4 ทศวรรษ 

มีการพัฒนาความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคง ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความรวมมือ

เฉพาะดาน ซึ่งเปนการปรับปรุงองคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลก 

  3. วิสัยทัศนอาเซียน ผูเรียนไดศึกษาถึงวิสัยทัศนของอาเซียนที่แสดงถึงความสมานฉันท

ของประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มุงสงเสริมความสัมพันธกับประเทศภายนอก โดยดํารงอยู

ในสันติภาพเสถียรภาพและความมั่งค่ังไพบูลย ตลอดจนผูกพันกันเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมีพลวัตร

และเปนชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน 

  4. ความสัมพันธกับภายนอกอาเซียน ผูเรียนไดศึกษาถึงประเทศสมาชิกอาเซียนทีก่ระชับ

ความรวมมือกับภายนอกอาเซียน ซึ่งประกอบดวยคูเจรจา 9 ประเทศ 1 กลุมประเทศ และ 1 องคการ

ระหวางประเทศ โดยความรวมมือจะครอบคลุมหลายสาขา เชน การคาการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา การปองกัน ปราบปรามยาเสพติด และการตอตานการกอการราย 

  5. สูเปนเปาหมายการเปนประชาคมอาเซียน ผูเรียนไดศึกษาถึงกรอบเปาหมายการเปน

ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนกฎบัตรอาเซียน 

  6. การประชุมสุดยอดอาเซียน ผูเรียนไดศึกษาถึงสรปุสาระสาํคัญของการประชุมสุดยอด

อาเซียน ผลสําเรจ็ของการพฒันาอาเซยีนที่ผูนําประเทศสมาชิกไดลงนามในขอตกลงรวมกนัเพื่อใหประเทศ

ในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุขสามารถแกปญหา และความขัดแยงโดยสันติวิธี 

  7. เกร็ดความรูเกีย่วกับอาเซียน ผูเรียนไดศึกษาถึงสัญลักษณอาเซียน สํานักงานเลขาธิการ

อาเซียน เลขาธิการอาเซียน ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน เพลงประจําอาเซียน ธงประจําชาติ

ของสมาชิกอาเซียนตามแผนดิน สกุลเงิน และขอมูลที่เปนประโยชนตอประเทศไทย 
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  8. ลักษณะภูมิศาสตรอาเซียน ผูเรียนไดศึกษาถึงลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะ

ทางกายภาพแหลงทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน การใชแผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิง่ตาง ๆ  ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

 คุณภาพผูเรียน 

 จบช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

  1. ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถ่ิน

ที่อยูอาศัยและเช่ือมโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

  2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ มีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาใหเปน

ผูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปนพลเมืองดี 

มีความรับผิดชอบการอยูรวมกันและการทํางานกับผูอื่น มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียนและไดฝกหัด

ในการตัดสินใจ 

  3. ผูเรียนไดศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ

การบูรณาการผูเรยีน ไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจบุันและอดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดขอคิด

เกี่ยวกับรายรับ – รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมข้ันตนและวิธีการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  4. ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการปกครองสภาพเศรษฐกิจ โดยเนน

ความเปนประเทศไทย 

 จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

  1. ไดเรียนรูเรื่องของจงัหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะ

ทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้ง การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ โดยเนน

ความเปนประเทศไทย 

  2. ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน

ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้ง มีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากย่ิงข้ึน 

  3. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถ่ิน 

จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งยังไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ของทองถ่ินตนเองมากย่ิงข้ึน 
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  4. ไดศึกษาเปรียบเทียบเรือ่งราวของจงัหวัดและภาคตาง ๆ  ของประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบาน ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตรเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หนาที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจในภูมิภาค

ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกกับศาสนา คุณธรรมจริยธรรม คานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบยีบทางสงัคม และการเปลีย่นแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

 ผลการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตรอาเซียน 

 ผลการเรียนรูระดับช้ันประถมศึกษาหลักสตูรอาเซียน แยกเปนระดับช้ัน แสดงดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 

 

ระดับชั้น ผลการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 1. รูและเขาใจประวัติความเปนมา ความสําคัญวิวัฒนาการของกลุมอาเซียน

สูการพัฒนาเปนประชาคมอาเซียน 

2. รูและเขาใจกลไกของอาเซียน คําขวัญเซียน สญัลักษณและประยุกตใช

ไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถเรียงลําดับประเทศทีเ่ขาเปนสมาชิกของอาเซียนได 

4. อธิบายขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนได 

5. ตระหนักตอการเปลีย่นแปลงและผลกระทบสามารถปรบัตนเอง ดํารงชีวิต

อยูในประชาคมอาเซียน และสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 1. รูและเขาใจประวัติความเปนมา ความสําคัญวิวัฒนาการของกลุมอาเซียน

สูการพัฒนาเปนประชาคมอาเซียน 

2. รูและเขาใจกลไกของอาเซียน คําขวัญเซียน วิสัยทัศนอาเซียน สัญลักษณ

และประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

4. แสดงลําดับเหตุการณการกอต้ังอาเซยีน โดยระบหุลักฐานและแหลงขอมลู

ที่เกี่ยวของ ระบุปจจัยที่มีอทิธิพลตอการต้ังอาเซียนและพฒันาการ  

ของอาเซียน 

5. บอกและระบุตําแหนงที่ต้ังและเมืองหลวงของประเทศอาเซียน ใชแผนผัง 

แผนที่ ในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในอาเซียนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

6. อธิบายความสัมพันธระหวางอาเซียนในลกัษณะทีส่ําคัญของขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมอาเซียน เปรียบเทียบความเหมอืนและแตกตาง

ทางวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 

ระดับชั้น ผลการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซียนปจจบุันได 

2. แสดงลําดับเหตุการณการกอต้ังอาเซยีน โดยระบหุลักฐานและแหลงขอมลู

ที่เกี่ยวของ 

3. อธิบายโครงสรางองคกรอาเซียน กลไกการบริหารได 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของความเปนเอกภาพอาเซียน เห็นคุณคา

แบบอยางการธํารงความเปนเอกภาพของอาเซียน 

5. บอกปจจัยที่มีผลตอการพฒันาเอาเซียนได 

6. การสบืคนขอมลูทางภูมิศาสตรในอาเซียนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรได 

7. อธิบายความสัมพันธระหวางอาเซียนกบัภายนอกอาเซียน 

8. อธิบายการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนได 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซียนปจจบุันได 

2. แสดงลําดับเหตุการณการกอต้ังอาเซยีน โดยระบหุลักฐานและแหลงขอมลู

ที่เกี่ยวของ 

3. อธิบายพัฒนาการของอาเซียนต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุันได 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน 

5. บอกปจจัยที่มีผลตอการพฒันาเอาเซียนได 

6. การสืบคนขอมูลทางภูมิศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรได 

7. อธิบายโครงสรางองคกรของอาเซียนได 

8. วิเคราะหผลดีผลเสียของการเปนสมาชิกอาเซียน สทิธิมนุษยชน    

ความเปนธรรมในสงัคม 

9. บอกปจจัยที่มีผลตอการพฒันาอยางย่ังยืนความหลากหลายในดานตาง ๆ  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซียนปจจบุันได 

2. แสดงลําดับเหตุการณการกอต้ังอาเซยีน โดยระบหุลักฐานและแหลงขอมลู

ที่เกี่ยวของ 

3. อธิบายพัฒนาการของการกอต้ังกฎบัตรอาเซียน 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 

5. สรปุประโยชนทางเศรษฐกจิที่ไทยไดรับจากกรอบความรวมมือของอาเซียน 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 

ระดับชั้น ผลการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 6. การสืบคนขอมูลการพฒันาอาเซียน +3 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

7. บอกปจจัยทีม่ีผลตอการกอต้ังอาเซียน +3 ความหลากหลายในดานตาง  ๆ 

8. ตระหนักและเห็นความสําคัญของอาเซียน +3 ที่จะธํารงรกัษาตอไป 

9. เสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยงในดานตาง ๆ ของประเทศอาเซียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ถึงประเด็นสําคัญของอาเซยีนปจจบุันได 

2. แสดงลําดับเหตุการณการกอต้ังอาเซยีน โดยระบหุลักฐานและแหลงขอมลู

ที่เกี่ยวของ 

3. อธิบายพัฒนาการความรวมมือของอาเซียนได 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันาสูประชาคมอาเซียน 

5. สรุปโครงสรางพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3 เสา 

6. อธิบายกฎบัตรอาเซยีน 

7. วิเคราะหการประชุมสุดยอดอาเซียนแตละครัง้ 

8. เสนอแนวทางการพฒันาผลบวกอาฟตาตอประเทศไทย 

 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ

การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

ใหประสบผลสําเร็จน้ัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมายหลัก

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ

ทางการเรียนของผูเรยีน ตลอดจนขอมูลทีเ่ปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู

อยางเต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน 

ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียดดังน้ี 
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  1. การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการ

เรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่าํเสมอในการจดัการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง

หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมนิโครงงาน การประเมินช้ินงาน / 

ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรอืเปดโอกาสใหผูเรยีน

ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมนิ ในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริม

การประเมนิระดับช้ันเรยีนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผล

มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย

ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

  2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป / รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด 

รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน

ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมลูและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพการศึกษา และทําการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน  

  3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการ

โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่

การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกดัในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังไดจาก

การตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

  4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจดัใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเขารับ

การประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใช

ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ

นโยบายของประเทศ 
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 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ  ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ 

ปรับปรุงแกไข สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตาง

ระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ อันไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม

กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุมพิการทางรางกายและ

สติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียน

ไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนา และประสบความสําเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล

การเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

  1. การตัดสิน การใหระดับ และการรายงานผลการเรียน 

   1.1 การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน

คิดวิเคราะห และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน ผูสอนจะตองคํานึงถึง

การพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง

ในแตละภาคเรียน รวมทั้ง สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพระดับประถมศึกษา 

    1.1.1 ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

    1.1.2 ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษา 

กําหนด 

    1.1.3 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

    1.1.4 ผูเรียนจะตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินที่ผานตามเกณฑ

ตามที่สถานศึกษากําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  

   1.2 การใหระดับผลการเรียน ระดับประถมศึกษาในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียน

รายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนระบบ

ตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน การประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคน้ัน ใหระดับผลการประเมินเปนดีเย่ียม ดี และผาน 

   1.3 การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครอง

และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทํา

เอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ  หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรียน
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สามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระ

การเรียนรู 

  2. เกณฑการจบการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดเกณฑกลาง

สําหรับการจบการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   2.1 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 

    2.1.1 ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสราง

เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  

    2.1.2 ผูเรียนตองมผีลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากําหนด 

    2.1.3 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

    2.1.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

    2.1.5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดมีผลการประเมินผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

 วิธีการวัดและประเมินผล 

 การวัดผล จัดการวัดและประเมนิผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอนใหถือ

ปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ผูสอนแจงใหผูเรียนทราบมาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผลการเรียนรู

เกณฑการผานตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรูและเกณฑข้ันตํ่าของการผานรายวิชากอนสอนรายวิชาน้ัน 

  2. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรูจะตองมีครอบคลมุทัง้ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

  3. ประเมินผลกอนเรียนเพื่อศึกษาความรูพื้นฐาน และความรอบรูในเรื่องที่จะเรียนของ

ผูเรียน 

  4. การวัดและประเมนิผลระหวางภาคเรียน เพือ่ศึกษาผลการเรียนจดัสอนซอมเสริมและ

นําคะแนนจากการวัดและประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาค โดยใหวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัด / 

ผลการเรียนรู 
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 ขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 ขอบเขตการประเมิน  

 การอานจากสื่อสิ่งพิมพและ / หรือสื่อประเภทตาง ๆ  ที่ใหความเพลิดเพลนิความรูประสบการณ 

และมีประเด็นใหคิดและเขียนบรรยายถายทอดประเด็นที่คิด ดวยภาษาที่ถูกตองเหมาะสม เชน อานสาระ

ความรูที่นําเสนออยางสนใจ นิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา 

 ตัวช้ีวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

  1. สามารถอานและหาประสบการณจากสื่อที่หลากหลาย 

  2. สามารถจับประเด็นสําคัญขอเท็จจริงความคิดเห็นเรื่องที่อาน 

  3. สามารถเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสีย ประโยชน โทษ ความเหมาะสม 

ไมเหมาะสม 

  4. สามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อาน โดยมีเหตุผลประกอบ 

  5. สามารถถายทอดความคิดเห็น ความรูสึกจากเรื่องที่อานโดยการเขียน 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 

 ขอบเขตการประเมิน  

 การอานจากสื่อสิ่งพิมพและ / หรือสื่อประเภทตาง ๆ  ที่ใหขอมูลสารสนเทศความรู ประสบการณ

ที่เอื้อใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แกปญหา และถายทอด โดยการเขียนเปน

ความเรียงเชิงสรางสรรคดวยถอยคําภาษาทีถู่กตองชัดเจน เชน อานหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเรียน 

บทความ สุนทรพจน คําแนะนํา คําเตือน 

 ตัวช้ีวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

  1. สามารถอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศ เสริมประสบการณจากสื่อประเภทตาง ๆ 

  2. สามารถจับประเด็นสําคัญเปรียบเทียบเช่ือมโยงความเปนเหตุเปนผลจากเรื่องที่อาน 

  3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของเรื่องราวเหตุการณของเรื่องที่อาน 

  4. สามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานโดยมีเหตุผลประกอบ 

  5. สามารถถายทอดความเขาใจความคิดเห็นคุณคาจากเรื่องที่อานโดยการเขียน 

 คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 

 สุรพงษ ศุทธางกูร (2558 : 42) ไดสรุปคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนไว 3 ดาน

ดังน้ี 
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  ดานความรู 

   1. มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน 

   2. มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 

  ดานทักษะ / กระบวนการ 

   1. มีทักษะการเรียนรูและการพัฒนาตนในดานการเห็นคุณคามนุษย ดานการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการคิดอยางมีเหตุผล ดานการจัดการควบคุมตนเอง 

   2. มีทักษะพลเมือง / ความรับผิดชอบตอสังคม ดานการยอมรับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ดานการมีภาวะผูนํา ดานการแกปญหาสังคม 

   3. มีทักษะพื้นฐานในดานการสื่อสารอยางนอย 2 ภาษา ดานการใชเทคโนโลยี ดาน

การแกปญหาอยางสันติวิธี ดานการทํางานรวมกับผูอื่น 

  ดานเจตคติ 

  1. ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา 

  3. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและอาเซียน 

  4. มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 

  5. มีความรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 

  6. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย สันติวิธี 

 สรุปไดวา หลักสูตรอาเซียน เปนหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษาควบคูไปกับหลักสูตรแกนกลาง 

มีสาระสําคัญของการเรยีนรูของหลักสตูรอาเซียน จะเนนใน 5 ประเด็น ซี่งสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุไว

ในแผนการจดัต้ังประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก การรูจักอาเซียน การตระหนักถึงคุณคา

ของอัตลักษณและความหลากหลาย การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน การสงเสรมิความเสมอภาคและยุติธรรม

การทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ย่ังยืน ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรอยางสมบูรณ เพื่อใหการจัดการ

เรียนการสอน ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรในประเด็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสราง

การตระหนักรูเกีย่วกับอาเซียนและความเปนอตัลักษณอาเซียน การสรางสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน

การสรางรากฐานที่แข็งแกรง เพื่อสงเสริมความเขาใจอนัดี การเปนมิตรประเทศที่ดี การสงเสริมการพัฒนา

มนุษยและสังคม 
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การใชหลักสูตรอาเซียน 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียน ไดแก โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN โดยคัดเลือกโรงเรียน

เขารวมโครงการ เพื่อพัฒนาใหมีความพรอมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

เปนศูนยการเรียนรูอาเซียนจํานวน 68 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียน Sister 

School จํานวน 30 โรงเรียน 2) โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรงเรียน 3) โรงเรียน ASEAN 

Focus School จํานวน 14 โรงเรียน ทั้งน้ี มีโรงเรียนทีเ่ปนเครอืขายของโรงเรียนดังที่กลาวมา มากกวา 

500 โรงเรียน โรงเรียนที่เขารวมโครงการดังกลาวขณะน้ีกําลังดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม

อาเซียน และจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนแมขาย เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ผลการดําเนินงานที่ผานมาโรงเรียนไดจัดกิจกรรมหลากหลาย เชน การเรียนรูผานสื่อ 

อุปกรณ รูปภาพ วีดีทัศน นิทรรศการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ  รวมถึงการติดตอสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อ ICT (Information Communication and 

Technology) ซึ่งกิจกรรมที่กลาวมา เปนการออกแบบและจัดประสบการณใหโรงเรียนไดเปดโอกาสให

นักเรียนในโรงเรียนทีเ่ปนศูนยอาเซียนและโรงเรียนเครือขายไดลงมือปฏิบัติจรงิ ซึ่งเปนไปตามแนวทาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนไดประสบการณตรง และมีกิจกรรมคายสรางสรรคที่เนนการสราง

ความตระหนักเรื่องประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2555) 

 ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของชาติ

เปนอยางย่ิง โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาใหกาวเขาเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางเต็มตัวในป 

พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอยางย่ิงในการจดัการศึกษาหลักสตูรอาเซียน โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน

การจัดการศึกษา เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ืองและเปนระบบอยางแทจริง รวมถึงการนํา

หลักสูตรอาเซียนมาใชในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหกับผูเรยีน ทั้งรูปแบบของวิชาเพิ่มเติมหรือ

การบูรณาการกับวิชาอื่น ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินการในการใช

หลักสูตร เพื่อถือเปนแนวทางในการศึกษาสภาพการใชหลักสูตรและปญหาในการใชหลักสูตรอาเซียน

ในสถานศึกษาพอสังเขป ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตร 

 

 

 

ขอ 

 

 

สภาพและปญหาการใชหลักสูตร 
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ผูวิ
จัย

 

1 การเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร √ √ √ √ √  5 * 

2 การดําเนินการใชหลักสูตร  √  √  √ 3 * 

3 การประเมินผลการใชหลกัสูตร √ √    √ 3 * 

4 รูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรทีเ่นน

อาเซียน     √  1  

5 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาที่เนนอาเซียน     √  1  

6 การสรางหลกัสูตร    √  √ 2  

7 การจัดเน้ือหาหลักสูตร √     √ 2  

8 การจัดครูเขาสอน √      1  

9 การจัดหาสือ่การเรียนการสอน √      1  

10 การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน √      1  

11 การวางแผนใหครูจัดทําแผนการสอน √      1  

12 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน √      1  

13 การวัดผลประเมินผล √      1  

14 การเตรียมการสอน √      1  

15 ความรูความสามารถของบุคคล   √    1  

16 เจตคติของบุคลากร   √    1  

17 สภาพแวดลอมในสถานศึกษา   √    1  
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 จากตารางที่ 2.2 การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินการการใช

หลักสูตร ซึ่งผูวิจัยไดเลือกวิธีการดําเนินการในการใชนําหลักสูตรไปใชที่มีนักวิชาการ นํามาใชรวมกัน

อยางนอยมีความถ่ีตามความคิดเหน็ของนักวิชาการต้ังแต 3 คนข้ึนไป มาใชเปนตัวแปรในการวิจัยครั้งน้ี 

ซึ่งประกอบดวย ดานการเตรียมความพรอมการใชหลักสูตร ดานการใชหลักสูตร และดานการประเมินผล

การใชหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบวิจัยในการวิจัยครั้งน้ี 

 1.  ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

  กอนจะมีการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองมีการเตรียม

ความพรอมหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหการนําหลักสูตรน้ันไปใชไดผลดี และบรรลุตาม

เปาประสงคที่วางไว 

  ความหมายของการเตรียมความพรอม 

  การเตรยีมความพรอมสาํหรับการใชหลกัสตูรอาเซียน มีความสําคัญตอการศึกษาเพราะ

ประชาคมอาเซียนเปนตัวกําหนดทิศทาง เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ 

โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ความมั่นคง 

นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของการเตรียมความพรอมไว ดังน้ี 

  เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555 : 4) ไดใหความหมายของการเตรียมความพรอมวา การเตรียม

ความพรอม คือ การวางแผนและเตรียมการทีดี่จะสงผลใหสถานศึกษาสามารถปรับตัวและพัฒนาควบคู

ไปกับการเปลี่ยนแปลงได เชนเดียวกับ ราตรี สีงาม (2555 : 6) กลาววา การเตรียมความพรอม คือ

การเตรียมการหรือปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณที่จะเกิดข้ึน ดานนโยบาย งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร

การจัดการเรียนรู เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู ตลอดจนการประสานความรวมมือ

ภาคีเครือขาย สอดคลองกับ พรศ ธิวารัศชัย (2555 : 11) ไดใหความหมายของการเตรียมความพรอม

ไววา การที่บุคคลใดพรอมที่จะทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงดวยความพอใจ เต็มใจ และกระตือรือรน

โดยข้ึนอยูกับความสมบูรณทั้งทางรางกาย ดานอารมณ และดานสังคม เพื่อใหกิจกรรมน้ัน ๆ ดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพหรือสําเร็จตามความมุงหวัง ในขณะที่ พลอยชนก ทุนไธสง (2557 : 16) กลาววา 

การเตรยีมความพรอม หมายถึง ความพรอมของหนวยงานทุกภาคสวนจะตองปรับตัว ต่ืนตัว เตรียมรับ

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเตรียมความพรอมตองมีความกระตือรือรน มีความพรอม

ในทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูความสําเร็จกับ

ภารกิจหรือกระบวนการที่จะตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อรองรับกับสถานการณที่เกิดข้ึน

ในปจจุบัน โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมือง 

ใหมีคุณภาพ และกาวหนาตอไป 
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 สรุปไดวา การเตรียมความพรอม หมายถึง ความพรอมของหนวยงานทุกภาคสวนจะตอง

ปรับตัว ต่ืนตัว เตรียมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับสถานการณที่จะเกิดข้ึนดานนโยบาย 

งบประมาณ บุคลากร หลักสูตรการจัดการเรียนรู เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู 

โดยการเตรียมความพรอมตองมคีวามกระตือรือรน มีความพรอมในทุกดานทางรางกาย ดานอารมณ 

และดานสังคม เพื่อใหกิจกรรมน้ัน ๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  การเตรียมพรอมสําหรับการใชหลักสูตร 

  การเตรยีมความพรอมสาํหรับการใชหลกัสตูรของสถานศึกษา มีนักวิชาการไดใหแนวคิด

ดานความพรอมในการใชหลักสูตรของสถานศึกษา ดังน้ี 

  ภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน (2554 : 17) ไดเสนอข้ันตอนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ไว 2 ข้ันตอนดังน้ี 

   1. ข้ันการเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 

    1.1 แตงต้ังคณะกรรมการและที่ปรกึษา เพื่อบรหิารหลกัสูตร และพัฒนางานวิชาการ

ตลอดจนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการ สรรหา และแตงต้ังคณะที่ปรึกษา ไดแก ผูแทนศิษยเกา ผูแทนผูปกครอง 

ผูแทนองคกรชุมชนหรือผูประกอบการในทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ แตงต้ังคณะ 

อนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

      1.2 จัดทําขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ 

      1.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

   2. ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย การดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ไดแก 

    2.1 การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร 

2.2 การจัดทําสาระการเรียนรูหรือรายละเอียดของเน้ือหา 

2.3 การกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู 

2.4 การนําหลักสูตรไปใช 

2.5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

  วงศวัชระ ดวงศร ี(2556 : 32 - 34) กลาวถึง การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนและ

วิเคราะหหลักสูตรไว ดังน้ี 

   1. วิเคราะหประเด็นสําคัญตาง ๆ  เกี่ยวกับอาเซียนที่ปรากฏในเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ

เปนตนวา กฎบัตรอาเซียน แผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน สาระสําคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ฯลฯ เพื่อนําไปวิเคราะหความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด / สาระการเรียนรูของกลุม

สาระการเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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   2. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู / สาระการเรยีนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับการวิเคราะหหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อกําหนดรูปแบบ

และกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตรดังกลาว และเพื่อใหการพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา และครูผูสอนสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดําเนินการโดย

โรงเรียนนําหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดจัดทําไวแลวมาวิเคราะหมาตรฐานตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู

ที่เกี่ยวกับอาเซียน  

  กิตติพงษ เจนจบ (2556 : 26) ไดกลาวไววา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา

ในกระบวนการบริหารหลักสูตร จะตองมีการเตรียมความพรอมในดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และผูนําชุมชน โดยจัด

ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธ การฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน จัดทําขอมูลสารสนเทศ จัดเตรียมอาคาร

สถานที่ จัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณที่จําเปน และกําหนดแผนการดําเนินงานเปนข้ันตอนดวย 

  สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 32 - 33) กลาววา ในการเตรียมการใชหลักสูตรเปนข้ันตอน

ที่สําคัญ เพราะการนําเอาหลักสูตรใหมเขามาแทนที่หลักสูตรเดิมจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี ก็ตอเมื่อไดมี

การเตรียมการเปนอยางดี โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

   1. การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร เพื่อตองการทราบวาหลกัสูตรที่พัฒนาเสร็จเรียบรอย

แลวน้ัน มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อศึกษาหาวิธีการที่จะนําหลักสูตรน้ันไปใชปฏิบัติไดจริง

ตามเจตนารมณของหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการยกรางหลักสูตร ไดแก ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก 

นักวิชาการ ผูเรียน และผูปกครอง ซึ่งควรมีบทบาทในการประชุมสัมมนาเพื่อหาประสทิธิภาพของหลักสูตร 

   2. การวางแผนและทําโครงการศึกษานํารอง เปนสิ่งที่จําเปนจะตรวจสอบคุณภาพ

ความเปนไปไดของหลักสูตรกอนที่จะนําไปใชปฏิบัติจริง วิธีการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ประการแรก 

คือ เลือกตัวแทนของกลุมเปาหมายกอนที่จะทําการใชหลักสูตร จากน้ันแปลงหลักสูตรสูกระบวนการ

เรียนการสอน พัฒนาวัสดุหลักสูตร เตรียมบุคลากรใหมีความพรอมในการใชหลักสูตร จัดหาแหลงบริการ

สนับสนุนการใชหลักสูตร งบประมาณจัดสิ่งแวดลอมที่จะสนับสนุนในการสอน ติดตามผลการทดลอง

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง ศึกษาระบบการบริหารที่มีอยูใหผสมผสานกันไดอยางไร โดยไม

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเดิม 

   3. การประเมินโครงการศึกษานํารอง อาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การประเมินผล

การเรียนจากผูเรียน โดยการประเมินแบบยอย และการประเมินรวบยอด การประเมินหลักสูตรหรือ

ประเมินทั้งระบบการใชหลกัสตูร และปรับแกจากขอคนพบ โดยประชุมสัมมนากับผูเช่ียวชาญ และผูที่

เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เพื่อนําความคิดเห็นบางสวนมาปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
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   4. การประชาสัมพันธหลักสูตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ยอมมีผลกระทบตอผูเกี่ยวของ

เสมอ ดังน้ัน การประชาสมัพันธอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การออกเอกสารสิ่งพิมพ การใชสื่อมวลชน 

เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน นอกจากน้ี การประชุมและการสัมมนาอาจนํามาใชไดในโอกาส

อันควร โดยมุงเนนใหผูเกี่ยวของทราบสิ่งสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันคืออะไร จะมีประโยชนแกผูเรียน

และผูเกี่ยวของอยางไร และจะมีผลตอบทบาทและหนาที่ของเขาอยางไร 

   5. การเตรียมบุคลากรทีเ่กี่ยวของ การอบรมคร ูผูบรหิาร และผูที่เกี่ยวของกับการใช

หลักสูตรตองกระทาํอยางรอบคอบ โดยวิธีการฝกอบรมอาจจะแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมายของการใช

หลักสูตร เชน ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ วิธีการอบรมจะมุงเนนเกีย่วกับนโยบายเจตนารมณของหลักสูตร

การจัดงบประมาณและบริการสนับสนุน การใชหลักสูตรและการสอน สวนคณะครูจะมุงเนนการประชุม

เชิงปฏิบัติการ โดยใหครูไดลงมือปฏิบัติจริง 

  สรุปไดวา การเตรียมพรอมสําหรบัการใชหลกัสูตร หมายถึง การเตรียมความพรอมเกีย่วกบั

การใชหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร ประกอบดวย การวิเคราะหและ

ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ การเตรียมบุคลากรในสถานศึกษา 

การจัดบริการวัสดุหลกัสตูรและสือ่การเรยีนรู การเตรยีมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร 

เชน สถานที่ งบประมาณ การบริการหองสมุด เปนตน การนิเทศติดตาม รวมทั้ง ประชาสัมพันธหลักสูตร

แกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 2. ดานการนําหลักสูตรไปใช 

  การนําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไปใชใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

ที่กําหนดไวน้ัน จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝาย ซึ่งไดแก ผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอน  

  ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช 

  การนําหลกัสูตรไปใช เปนข้ันตอนที่สาํคัญอยางย่ิงในการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการ

เรียนการสอน เพราะเปนการนําอุดมการณจดุหมายของหลกัสูตร เน้ือหาวิชาที่ใชทําการเรียนการสอน

ไปใชในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพราะฉะน้ันการนําหลักสตูรไปใชจงึมีความสาํคัญที่บคุคลที่เกี่ยวของ

จะตองเขาใจเพื่อใหสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสทิธิภาพ มีนักวิชาการไดกลาวถึงการนําหลักสูตร

ไปใช ดังน้ี 

  ชลธิรา พลราษฎร (2553 : 26) กลาววา การนําหลักสูตรไปใช เปน “หัวใจสําคัญ” อยางย่ิง

ของการพัฒนาหลักสตูร ซึ่งเปนข้ันตอนที่แสดงใหเห็นวา หลักสูตรที่ใชไปแลวน้ันเปนหลักสูตรที่ดี หรือ

ตองปรับปรุงแกไขตอไป ดังน้ัน จึงมีวิธีการและข้ันตอนของการนําหลักสูตรไปใช คือ เตรียมหลักสูตร 

การใชหลักสูตร การนิเทศติดตามหลักสูตร 
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  ณัฐธยาน รัตนพาหิระ (2554 : 32) กลาววาการนําหลักสูตรไปใช ประกอบดวย 3ข้ันตอน 

คือ 

   ข้ันที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนและการจัดการ

เพื่อนําหลักสูตรไปสูการจัดการเรียนการสอนภายหลังจัดทําเอกสารหลักสูตรเรียบรอยแลว โดยข้ันตอนน้ี

ควรมีการวางแผนการใชหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตร การจัดสภาพแวดลอม 

   ข้ันที่ 2 การสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ประกอบดวย การนิเทศ ติดตามผล 

เพราะจะทําใหทราบปญหา และการแกไขของการใชหลักสูตรไดทันการ 

   ข้ันที่ 3 การจัดการเรียนการสอน สําหรับการจัดการเรียนการสอนมีแนวโนมไปตาม

รูปแบบหลักสูตร เชน หลักสูตรที่ยึดเน้ือหาเปนศูนยกลางจะมุงนําเสนอเน้ือหา โดยครูมีบทบาทมาก 

หลักสูตรยึดผูเรียนเปนศูนยกลางจะตอบสนองตอความสนใจ และความตองการของผูเรียน เปนตน 

  กิตติพงษ เจนจบ (2556 : 27) กลาววา การบริหารจดัการหลักสูตรหรอืการใชหลักสูตร

สถานศึกษาน้ัน เปนการนําเน้ือหาวิชาไปใช โดยมีเทคนิค วิธีสอน มีการประเมินผลผูเรียน และตองอาศัย

กําลังคน วัสดุอุปกรณ การพัฒนาตนเองของผูสอน การใหขวัญและกําลังใจ การนิเทศติดตาม และการ

แนะแนวชวยเหลอืผูอื่น โดยกําหนดเปนแผนพัฒนาการศึกษา ดําเนินการตามแผน มีการประเมนิตนเอง

และจากองคกรภายนอก และมีการรายงานการเรียนรูของผูเรียน 

  คีตวัฒน ขันธะหัตถ (2556 : 43) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชในโรงเรยีนมีสิ่งที่จะตองทํา 

4 เรื่อง คือ 

   1. การวางแผนการนําหลักสูตรใหมเขามาแทนที่หลักสูตรเดิม ซึ่งมีสิ่งที่จะตองคํานึง 

คือ ตองเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สดุ ตองใหผูเรียนหลกัสตูรเดิมไดรับผลกระทบนอยที่สุด และตองไมเปน

อุปสรรคในการบริหารงานทั้งหลักสูตรใหม และหลักสูตรเดิม 

   2. การเตรียมการกอนนําหลักสูตรไปใช มีกิจกรรมสําคัญที่จะตองดําเนินการ คือ 

การประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียมบุคลากรดานผูสอน สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ งบประมาณ 

การปรับปรุงหลักสูตรฝกหัดครู และการเตรียมชุมชน 

   3. การตรวจสอบความพรอม เปนการประเมินความพรอมดานตาง ๆ คือ การประเมิน

หลักสูตรแมบทกอนการนําไปใช การประเมนิความพรอมของผูเรยีนและชุมชน การประเมินผลโครงการ

ที่สนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช 

   4. การบริหารการใชหลักสูตร ไดแก การจัดปจจัยสนับสนุนการใชหลักสูตร การกํากับ

ดูแล เพื่อควบคุมคุณภาพหลักสูตร 
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  สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 33 - 34) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชเปนการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรไปสูการสอน การใชหลักสูตรจะมีงานหลัก 3 ลักษณะ คือ 

   1. การบริหารและบริการหลักสูตร  

   หนวยงานบริหารหลักสูตรสวนกลางของคณะพัฒนาหลกัสูตร จะมีหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรเพื่อใชหลักสูตร และการบริหารวัสดุหลักสูตร สวนงานบริหารและบริการ

หลักสูตรในระดับทองถ่ิน ซึ่งไดแก โรงเรยีนก็จะเกี่ยวของกับการจัดบคุลากรเขาสอนตามความถนัดและ

ความเหมาะสม การบริหารและบริการหลักสูตรในโรงเรียน ไดแก 

    1.1 การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร การจัดครูเขาสอน หมายถึง การจัดและ

ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา และกลวิธีการใชบุคลากรเพื่อใหมีความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 

และประสบการณ รวมทั้ง สามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ และมี

ความรับผิดชอบตอการงานอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.2 บริการวัสดุหลักสตูร วัสดุหลักสูตรที่กลาวถึงน้ีไดแก เอกสารหลักสตูรและ

สื่อการเรียนการสอนทุกชนิด ที่จัดทําข้ึนเพื่อใหความสะดวกและชวยเหลือครูใหสามารถใชหลักสูตรได

อยางถูกตอง งานบริการหลกัสตูรจึงเปนภารกิจของหนวยงานสวนกลาง ซึง่มีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตร

โดยตรง 

    1.3 การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน การจัดบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน 

ไดแก การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  แกผูใชหลักสตูร เชน การบริการหองสอนวิชาเฉพาะบริการ

ที่เกี่ยวกับหองสมุด สื่อการเรียนการสอน บริการเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล และการแนะแนว 

เปนตน ผูบริหารโรงเรียนควรอํานวยความสะดวกในการจัดทําหรือจัดหาแหลงวิชาการตาง ๆ รวมถึง

การใชประโยชนจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่อยูภายนอกโรงเรียนอีกดวย 

   2. การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

     2.1 การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน เน่ืองจากหลักสูตร

ที่ยกรางข้ึนมาเพื่อใชกับประชากรโดยสวนรวมที่ประเทศน้ัน มักจะไมสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของทองถ่ิน ดังน้ัน เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพของสังคมในทองถ่ิน และ

สามารถสนองความตองการของผูเรียน ควรจะไดมีการปรับหลักสูตรแกนกลางใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพของทองถ่ินที่ใชหลักสูตรน้ัน ๆ  

    2.2 การจัดทําแผนการสอน เปนการบรรยายรายละเอียดของหลักสูตรใหไปสู

ภาคปฏิบัติโดยการกําหนดกิจกรรมและเวลาไวอยางชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได แผนการสอนควร

จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
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     2.2.1 แผนการสอนระยะยาว จัดทําเปนรายภาคหรือรายป 

     2.2.2 แผนการสอนระยะสั้น โดยนําแผนการสอนระยะยาวมาขยายเปน

รายละเอียดสําหรับการสอนในแตละครั้ง 

    2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากความหมายของหลักสตูรที่นักการศึกษา

ไดใหไววา เปนกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ ที่จัดโดยโรงเรียน ดังน้ัน จึงถือวากิจกรรมการเรียน

การสอนซึ่งจัดข้ึนโดยครูเพื่อใหถึงสนองเจตนารมณของหลักสูตร จึงเปนสวนของการนําหลักสูตรไปสู

ภาคปฏิบัติโดยแทจริง 

    2.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน โดยการนําหลักสูตรไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ มีข้ันตอนหน่ึงทีจ่ะขาดไมได คือ การวัดผลและประเมินผล เพราะการวัดและประเมินผล

จะไดขอมูลยอนกลับที่สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ และความกาวหนาในการเรียนรูวาบรรลุตามจุดประสงค

ของการสอน และความมุงหมายของหลกัสูตรหรือไม 

   3. การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ประกอบดวย 

    3.1 การจัดงบประมาณ การจัดงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปน

และมีความสําคัญมาก สําหรับสถานศึกษาทุกระดับ ผูบริหารโรงเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของตองบริหารงาน

งบประมาณของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูง และยังมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

    3.2 การใชสถานที่เปนสิ่งสนับสนุนการใชหลักสูตร ซึ่งผูบริหารจําเปนตองวาง 

โครงการและแผนการใชอาคารสถานทีทุ่กแหง ใหเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดและใหเปนการประหยัด

มากที่สุด โดยตองสํารวจศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบแลวจึงวางแผนดําเนินการใหบรรลุตาม

จุดหมายของหลักสูตร 

    3.3 การอบรมเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร ขณะที่ดําเนินการใชหลักสูตร

จะตองศึกษาปญหาและปรับแกสิ่งตาง ๆ ใหเขากับสภาพและความเปนไปไดใหมากที่สุด โดยไมใหเสีย

หลักการใหญของหลักสูตร 

    3.4 การจดัต้ังศูนยวิชาการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร เปนการ

จัดต้ังเพื่อสงเสริม หรือกระตุนใหโรงเรียนผูใชหลักสูตรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการใชหลักสูตรในโรงเรียน และสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนประสบการณในการใชหลักสูตรระหวาง

โรงเรียนตางๆ ดวย 

   4. บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานดานสนับสนุนการใชหลักสูตร 

ดังน้ี 

    4.1 ความรับผดิชอบในการจดัเตรยีมหลกัสตูรแมบท เอกสารประกอบหลกัสตูร 

รวมทั้ง วัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารรวมกับคณะครจูัดเตรียมใหพรอมกอนเปดเรียน 
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    4.2 การจัดช้ันเรียน ผูบริหารตองตัดสินใจรวมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วารูปแบบที่เหมาะสมของการจัดช้ันเรียนน้ันควรจะจัดแบบใด ซึ่งผูบริหารจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

และประโยชนของรูปแบบน้ัน ๆ ดวย 

    4.3 การจัดตารางสอน ซึ่งมีรูปแบบการจัดอยูหลายวิธี เชน การจัดตารางสอน

แบบตายตัว วิชาไหนควรจะเรียนเวลาใด หรือจะเลือกจดัแบบยืดหยุน ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

แบบเอกัตภาพ หรือการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดระบบเปด 

    4.4 การสนับสนุนดานการเรยีนการสอน เชน การสงเสริมการจดัหา หรือจัดทาํ

วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

    4.5 การนิเทศการเรยีนการสอน ซึ่งผูบรหิารตองมคีวามรูเกี่ยวกับหลักสูตรและ

สามารถใหความรูหรอืคําแนะนําแกครูในโรงเรยีนของตนได หรือรับผิดชอบเกีย่วกับการจดัระบบการนิเทศ

ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน 

    4.6 การประชาสัมพันธหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะชวยใหผูปกครองและ

ชุมชนเขาใจหลักสูตรและใหความรวมมือกับโรงเรียน และครูผูสอนเปนอยางดี 

    4.7 การจัดอบรมใหความรูและทักษะตามความตองการของครู รวมทั้งสงบุคลากร

เขารับการอบรมตามหนวยงานตาง ๆ ภายนอก 

   ภารกิจของผูบริหารในดานการใชหลักสูตร นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน

ผูบริหารยังมีหนาที่อื่น ๆ เชน หนาที่บริหารบุคลากรที่ไมใชผูสอนแตทําหนาที่ดานสนับสนุนการเรียน

การสอน ซึ่งหนาที่เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะชวยใหการใชหลกัสูตรในโรงเรยีนประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพ 

   5. บทบาทของครูผูสอน ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญอยางย่ิงในการใชหลักสูตรเพราะ

ครูเปนผูจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรยีน เพื่อใหเกิดการเรยีนรูสิ่งตาง ๆ  จากประสบการณ จากกิจกรรม

ที่ครูไดกําหนดข้ึน ครูตองตระหนักถึงความสําคัญของตนตอการใชหลักสูตร โดยใหเขาใจหนาที่บทบาท

ของตนเองอยางถองแท ซึ่งบทบาทสําคัญที่ครูตองตระหนัก คือ 

    5.1 ครูจะตองมีความรู ความเขาใจ ในหลักสูตรที่ตนจะใชเปนอยางดี โดยศึกษา

หลักการจุดมุงหมาย โครงสรางของหลักสูตร รวมทั้ง ศึกษาวัตถุประสงคการเรียนการสอนในกลุมวิชา

ที่ตนรับผิดชอบอยางละเอียด 

    5.2 มีความสามารถในการสอน รูจักเลือกใชเทคนิคและวิธีการสอนไดอยาง

เหมาะสม 

    5.3 มีความคิดสรางสรรค ในการจัดประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายใหแก

เด็ก 
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    5.4 เอาใจใสติดตามเด็กแตละคนอยางใกลชิด ใหความรัก ความเมตตา และช้ี

แนวทางการเรียนใหแกเด็ก 

    5.5 พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรูใหมีความรูความสามารถในทุก  ๆดาน 

    5.6 อุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานของการสอน

อยางเต็มที่ 

  วงศวัชระ ดวงศรี (2556 : 32 - 34) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษา เปนออกแบบหลักสูตรทียึ่ด

มาตรฐานการเรียนรูและองคประกอบอืน่ ๆ  ตามที่หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กําหนดไว และมีการปรับเพือ่ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ขณะเดียวกันก็มีการสอนแทรกแนวคิดสําคัญในการพัฒนาผูเรียนในดานการจัดการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียนเขาไปดวย ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ ดังน้ี  

   1. การจัดเปนรายวิชาพืน้ฐาน โดยการบูรณาการหรือสอดแทรกแนวคิดการจดัการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียนไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ทั้งน้ี สามารถสอดแทรกใน 2 ลักษณะ คือ  

    ลักษณะที่ 1 การบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  

    ลักษณะที ่2 การบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู โดยการจัดทําเปนบูรณาการ  

   2. การจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม  

  แนวทางการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซยีน เปนการจดักจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรยีมผูเรยีนใหมคีวามพรอมที่จะทํางาน 

และอยูรวมกับประชากรในกลุมอาเซียน ซึ่งตองเรียนรูในเรื่องเกี่ยวกับกฎบตัรอาเซียนและประเทศในกลุม

อาเซียน ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในอาเซียน โดยกิจกรรมที่จัด

ใหกับผูเรียนมุงหลอหลอม ปลูกฝงใหเปนบุคคลที่มีความเฉลยีวฉลาด เฉียบคม ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลกและเทคโนโลยีสมยัใหม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางสันติสุข การวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียน มีความรู 

มีทักษะ มีความสามารถ และเจตคติ ตามคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว

มากนอยเพียงใด โดยจัดใหการวัดและและประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เพื่อใหไดขอมูลและนํา

ผลไปใชพัฒนา ปรับปรงุ แกไข และสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูอยางมคีวามสขุ โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ

ดังน้ี (วงศวัชระ ดวงศร,ี 2556 : 40) 
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   1. เนนกระบวนการประเมนิเพื่อพัฒนาผูเรยีน (Formative Evaluation) และประเมิน

เพื่อการตัดสนิ (Summative Evaluation) ครอบคลุมทั้งดานพุทธพิสยั ทักษะพิสัย และจิตพิสยั โดยให

ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู  

   2. เนนการนําผลการประเมนิมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรงุการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนของตน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  

   3. เนนการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ที่หลากหลาย ประเมนิตามสภาพจริง ประเมนิการสะทอนความสามารถ และการแสดงออกของผูเรียน  

   4. เนนการบูรณาการประเมินผล ควบคูไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  

   5. เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑการประเมนิ สงเสรมิใหมีการประเมิน

ตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและกลุมเพื่อน ครู ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

   6. เนนการประเมินผูเรียน ซึ่งตองพิจารณาใหครอบคลุมจากพัฒนาการของผูเรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ 

  สรุป การนําหลักสตูรไปใช หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชการนํา

หลักสูตรไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด

แผนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาและใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 3.  ดานการประเมินผลการใชหลกัสูตร 

  หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อใชแลวก็ควรจะมกีารประเมินและพัฒนาใหมีคุณภาพที่สมบรูณ

ย่ิงข้ึน ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงการประเมินผลการใชหลักสูตรไวดังน้ี 

  ความสําคัญของการประเมินการใชหลักสูตร 

  ชลธิรา พลราษฎร (2553 : 28) ไดกลาวไววา การประเมินหลักสูตรเปนการหาคุณคา

ความสอดคลองของหลักสูตร เพื่อตัดสินใจในการบริหารหลักสูตรไปในทิศทางที่ถูกตองและใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว สอดคลองกับ ณัฐธยาน รัตนพาหิระ (2554 : 42) กลาววา การประเมินหลักสูตร 

เปนกระบวนการตรวจสอบคุณคาและผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร ซึ่งถือเปนกระบวนการที่จําเปนและมี

ความสําคัญอยางย่ิงในการพฒันาหลกัสูตร เพราะจะทาํใหทราบวาหลักสตูรที่พัฒนาข้ึนมาเปนหลักสูตร

ที่ดีหรือควรปรับปรุงแกไขอยางไร เชนเดียวกับ ดุษฎี บุตรบุรี (2556 : 40) ไดสรุปไววา ข้ันตอนการ

ดําเนินงานประเมินผลการใชหลักสูตร ควรมีการดําเนินการเปนระยะ ๆ  กอนการทดลองใช ในระหวาง

ที่มีการใชหลักสูตรและหลังการทดลองใชหลกัสูตร เพื่อนําผลจากการวัดประเมินดูวาหลักสตูรเหลาน้ัน

มีความเหมาะสม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนกอนนําไปใชจริงตอไป 
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  ขณะที ่กิตติพงษ เจนจบ (2556 : 29) กลาววา หลักสูตรสถานศึกษาเมื่อใชแลวก็ควรจะมี

การประเมินและพัฒนาใหมีคุณภาพที่สมบูรณย่ิงข้ึน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานการประเมินและพัฒนา

หลักสูตร ดังน้ี 

   1. สถานศึกษาตองใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และงานวิชาการ

รวมกัน วางแผนการดําเนินการประเมนิหลักสูตรฯ โดยการกําหนดเครือ่งมือประเมิน แตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมิน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป และเขียนรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ของสถานศึกษา 

   2. สถานศึกษาจะตองดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาเปนการนําผลจากการติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลมาพจิารณาวางแผน ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดทํา และการใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

บริบทหรือสภาพของแตละสถานศึกษา  

  สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 42) กลาววา การประเมินหลักสูตร เพื่อสรุปผลวาคุณคา

ของการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม หลักสูตรไดสนองความตองการของผูเรียนของสังคม

เพียงใด ควรใชตอไปหรือจะยกเลิก หรืออาจยกเลิกเพียงบางสวนและปรับแกไขสวนใด 

  สรุปไดวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณคาและผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตร เพื่อนําผลจากการวัดประเมินดูวาหลักสูตรน้ัน มีความเหมาะสม มีปญหาและอุปสรรค

อะไรบาง เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 

 แนวคิดการประเมินผลหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตร เปนการดําเนินงานที่มีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบในการประเมิน

โดยเลือกเอารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลายรูปแบบ เพื่อที่จะประเมินไดอยางครบถวนทุกจุดมุงหมาย

ของการประเมิน จึงเลือกใชวิธีประเมินที่เหมาะสมจะทําใหการประเมินหลักสูตรน้ันเปนไปอยางเที่ยงตรง 

และเช่ือถือได ซึ่งเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร นักวิชาการไดให

ความหมายและรูปแบบไวหลายทัศนะ ดังตอไปน้ี 

 ชลธิรา พลราษฎร (2553 : 29) ไดรวบรวมรูปแบบการประเมินหลักสูตรไว โดยแบงไดเปน 

3 ประเภท ดังน้ี 

  1. รูปแบบที่ยึดความมุงหมายเปนหลัก เปนรูปแบบที่เนนความมุงหมาย เปาหมายหรือ

วัตถุประสงคเปนหลัก โดยพยายามกําหนดความมุงหมายและตีคาความมุงหมายการประเมินจะใหคุณคา

มากหรือนอยพิจารณาจากวัตถุประสงคที่บรรลผุลสาํเร็จ ผูนําการประเมินน้ีไดแก Tyler และ Hammond 

  2. รูปแบบที่ยึดเกณฑเปนหลัก รูปแบบน้ีแบงเกณฑเปน 2 ประเภท 

   2.1 เกณฑภายใน ไดแก กระบวนการตาง ๆ  ที่ชวยใหวัตถุประสงคบรรลุ เชน การประเมิน

กระบวนการหรือวิธีการ 
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   2.2 เกณฑภายนอก ไดแก ผลการที่หลกัสตูรบรรลุวัตถุประสงค เชน การประเมินผล

ผลิต ผูนําการประเมินไดแก Scriven และ Stake 

  3. รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ เปนรูปแบบที่สรางข้ึนเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูทีม่ี

หนาที่ตัดสินใจ ผูนําการประเมิน คือ Stuufflebeam, Provas และ Alkin 

 ณัฐธยาน รัตนพาหิระ (2554 : 27) กลาววา รูปแบบของการประเมินหลักสูตรมีอยูหลากหลาย 

ไดแก การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร และการประเมินจากผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตร การเลือกรูปแบบการประเมินจึงตองพิจารณาจุดมุงหมายของหลักสูตรที่จะประเมิน 

 สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 43) กลาววา ในการประเมนิผลหลักสูตรน้ัน ผูประเมินสามารถ

ออกแบบการประเมิน โดยพิจารณาแนวคิดของการประเมินหลัก ๆ 4 แนวทาง เพื่อเลือกทางเลือกใด

ทางเลือกหน่ึงจากแตละแนวทางมาประสานเขาดวยกัน เปนแนวคิดหลกัของการประเมินหลักสูตร ดังน้ี 

  1. การประเมินความกาวหนาหรือการประเมินสรุปรวม 

   การประเมินความกาวหนา เปนการประเมินในขณะดําเนินการใชหลักสูตร หรือเปน

การประเมินระหวางทาง เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับปรับปรุงผลสรุปรวมของหลักสูตร หรือการประเมิน

เมื่อครบวงจรของหลักสูตร เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับตัดสินผลสําเร็จของหลักสูตร 

  2. การประเมินอยางไมเปนทางการหรือการประเมินอยางเปนทางการ 

   การประเมินอยางไมเปนทางการเปนการประเมินทีไ่มมีแบบแผนทีเ่ครงครัด การเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนไปตามความสะดวก อยางงาย ๆ เชน การพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ สอบถาม

อยางไมมีโครงสราง ไมมีรูปแบบการวิเคราะหที่ชัดเจน ขอสรุปมักเกิดข้ึนตามความรูสึกหรือความคิดเห็น

สวนตัว สวนการประเมินอยางเปนทางการ ประเมินที่มีระเบียบแบบแผน มวัีตถุประสงค การสรางเครื่องมือ

การรวบรวมขอมูล การสรุปผลตามเกณฑหรือมาตรฐาน และการรายงานดวยลายลักษณอักษร 

  3. การประเมินผลหรือทั้งหมด หรือการประเมินตามจุดมุงหมาย 

   การประเมินผลทั้งหมด เปนการประเมินที่ครอบคลุมถึงผลที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่ง

ประกอบดวย ผลทางตรงและผลทางออม หรือผลกระทบโดยไมไดยึดติดกับจุดมุงหมายเดิมของหลักสูตร 

สวนการประเมินผลตามจุดมุงหมาย เปนการประเมินผลตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายของหลักสูตรวา 

ผลผลิตที่ไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม 

  4. การประเมินโดยผูประเมินภายนอก หรือการประเมินโดยผูประเมินภายใน 

   การประเมินโดยผูประเมินภายนอก เปนการประเมินโดยใชผูประเมินที่เปนบุคคล 

ภายนอก ซึ่งไมไดอยูในสังกัดของหนวยงานหรือสถาบันน้ัน สวนใหญเปนนักประเมินที่เช่ียวชาญจาก

ภายนอกที่เปนกลาง สวนการประเมินโดยผูประเมินภายใน เปนการประเมินโดยใชผูประเมินที่เปนบุคคล

ภายในสังกัดของหนวยงาน ผูประเมินที่เปนบุคคลภายในสังกัดของหนวยงานหรือสถาบันน้ัน ซึ่งเปน

ผูประเมินที่อยูใกลชิดและเห็นกระบวนการใชหลักสูตรมาโดยตลอด 
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 จากแนวคิดของการประเมินทั้ง 4 แนวทาง ผูประเมินสามารถเลือกข้ัวใดข้ัวหน่ึงของแตละ

แนวทาง เพื่อรวมเปนแนวคิดหลกัของการประเมนิหลกัสตูร แนวคิดของการประเมินหลักสูตรตามแบบ

ประเพณีนิยม จะมีลักษณะของการประเมนิเปนแบบสรุปรวมอยางเปนทางการ ยึดตามจุดมุงหมายและ

ประเมินโดยผูประเมินภายใน 

 แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร 

 แนวปฏิบัติในการประเมินผลหลักสูตรน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี 

 ณัฐธยาน รัตนพาหิระ (2554 : 48) ไดเสนอแนวการประเมินผลการใชหลักสูตรวา ควรพิจารณา

องคประกอบของหลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑที่จะใชในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บ

ขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อใชพิจารณาตัดสินใจในการปรบัปรุงหลักสูตร

และประเด็นในการประเมิน สามารถประเมินไดทั้งเรื่องปจจัยที่มีผลตอหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร 

และผลการใชหลักสูตร โดยจะมุงเนนการประเมินสวนที่เกี่ยวของตอคุณภาพของผูเรียน และคํานึงถึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและคุณลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญ 

 สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 44 - 45) ไดเสนอแนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร ดังน้ี 

  1. กระบวนทัศนใหมของการประเมินผลหลักสูตร องคความรูของศาสตรแตละสาขาได

มีการพัฒนาและเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงจําเปนตองปรับตัว

ใหทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของโลก ประกอบดวยความคาดหวังในมาตรฐานการศึกษาจากสังคม

เพิ่มสูงข้ึนทุกขณะ รวมทั้งบทบาทของการมีสวนรวมและการตรวจสอบของสวนตาง ๆ  กําลังทวีความเขมข้ัน

ดังน้ัน การพัฒนาหลกัสูตร การใชหลักสตูร การประเมินหลกัสตูร จึงจําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบ

ที่สอดคลองสัมพันธกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการประเมินหลักสูตรน้ัน จึงตองเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพ

ในการติดตามคุณคาของหลกัสูตรอยางตอเน่ือง อยางนอย 1 ครั้ง ทุกวงรอบของการใชหลักสูตรเพื่อให

ไดสารสนเทศสําหรับพัฒนาและปรับปรงุหลกัสูตร ใชหลักสูตรมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาการของโลก สามารถตอบสนองความตองการของสังคมในการนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง 

และสรางความพึงพอใจใหแกผูเกี่ยวของ ในขณะเดียวกันการประเมินหลักสูตรจะตองใหสารสนเทศ

ที่สามารถรองรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ทั้งจากผูประเมินภายในและภายนอก  

   การประเมนิหลกัสตูรในยุคปฏิรูปการศึกษาน้ี จึงควรใหรูปแบบผสมผสาน เมื่อทําการ

ประเมินแลว สามารถใหสารสนเทศทีต่อบคําถามถึงการบรรลจุุดมุงหมายของหลกัสตูร การบรรลมุาตรฐาน

ของหลักสตูร และตอบสนองความตองการตัดสนิใจของฝายตาง ๆ ทั้งระดับผูบริหารหลักสูตร ผูตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอก องคกรวิชาชีพและสังคม การประเมนิหลักสูตรจึงควรออกแบบ

การประเมินใหตอบคําถามสําคัญ ๆ ตามประเด็นหลัก 
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  2. การออกแบบการประเมินผลหลักสูตร 

   เมื่อมีการกําหนดประเด็นทีพ่ึงประสงคและคําถามสาํคัญในการประเมินหลักสูตรแลว

การออกแบบการประเมินหลักสูตร เพื่อใหไดขอมูลหลักฐานที่จะใชตอบใหตรงประเด็นของคําถามสําคัญ

ดังกลาว จึงตองเตรียมเครือ่งมือทีจ่ะใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู หลักฐานสําหรับทําการประเมินหลักสูตร 

การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีสําหรับการประเมินหลักสูตรน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงตัวช้ีวัดและ

เกณฑหรือมาตรฐานที่จะใชสําหรับการตัดสินคุณคาของหลักสูตร ตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินหลักสูตร 

หมายถึง คาหรือลักษณะที่สงัเกตได ซึ่งบงบอกสภาพหรอืสะทอนคุณลกัษณะหรือคุณภาพของหลักสูตร

ตัวปจจัยเบือ้งตน กระบวนการใชหลกัสตูรและผลทีไ่ดจากการใชหลักสูตร เชน ผลผลิตและผลลัพธของ

หลักสูตร เปนตน 

  3. แนวทางการดําเนินงานประเมินผลหลักสูตร 

   ผูประเมินหลกัสตูรควรพิจารณาขอบเขตการประเมนิในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาง

กรอบการประเมินในประเด็น ตอไปน้ี 

   3.1 วัตถุประสงคของการประเมิน 

    สําหรับสถาบันการศึกษาที่ผูบรหิารตองการสารสนเทศจากการประเมิน เพื่อตัดสินใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรอยางรอบดาน และมีความพรอมทางทรัพยากรการประเมินทั้งบุคลากรทางการประเมิน 

งบประมาณ และเวลา ควรกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินอยางรอบดาน ทัง้การประเมินตัวหลักสูตร 

ตัวปจจัยเบื้องตนของหลักสตูร กระบวนการใชหลกัสตูร และผลที่ไดจากการใชหลกัสูตร ซึ่งจะทําใหได

สารสนเทศจากการประเมินหลักสูตรที่ครบถวน อันจะนําไปสูการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรไดอยางครบ

วงจรในกรณีผูบริหารมคีวามตองการสารสนเทศเฉพาะสวน หรือมีความตองการที่จะปรบัปรุงหลกัสตูร

เฉพาะดาน ผูประเมินสามารถเลือกประเมินหลักสูตรเฉพาะสวนที่สามารถสนองความตองการใชสารสนเทศ

ของผูบริหารน้ันได โดยกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรเพียงบางประเด็น 

   3.2 การกําหนดผูรับผิดชอบการประเมินผลหลักสูตร 

    ผูบริหารสถาบันการศึกษา สามารถเลือกกําหนดผูรับผิดชอบการประเมินหลักสตูร

ได 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน ไดแก 1) กําหนดใหการประเมินหลักสูตรเปนงาน

สวนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 2) แตงต้ังกรรมการเฉพาะกิจสําหรับการ

ประเมินหลักสูตร และ 3) จางที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญอิสระจากหนวยงานภายนอกทําการประเมิน

หลักสูตร 

   3.3 การวางแผนการดําเนินงานประเมินผลหลักสูตร 

    เมื่อกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร และผูรับผิดชอบการประเมิน

หลักสูตรแลว ผูประเมินจะตองวางแผนการประเมนิโดยระบุรายละเอียดของข้ันตอนการประเมินกิจกรรม

และระยะเวลาใหสอดคลองสัมพันธกับวงจรของการใชหลักสูตร การสรางเครื่องมือ และความพรอม
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ของแหลงขอมูล เพื่อใหการประเมินหลกัสตูรเสร็จตามกําหนดและสามารถใชสารสนเทศปรับปรุงหลักสูตร

ไดทันเวลา กอนเริ่มวงจรใหมของกระบวนการใชหลักสูตร 

  4. การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

   ในการสรางเครื่องมือ จะตองพิจารณาวาวัตถุประสงคของการประเมินแตละขอน้ัน

มีประเด็นสาํคัญ ตัวบงช้ีใด ตองการขอมูลอะไรบาง จากรายการขอมลูทีต่องการนํามาพิจารณาวา ควรเก็บ

ขอมูลจากแหลงใด จึงจะไดขอมูลที่ถูกตองตรงกบัความเปนจรงิ แลวจัดแยกรายการขอมลูตามแหลงขอมูล 

เพื่อนํามาสรางขอคําถามอยางเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่สามารถนํามาใชในการประเมินหลักสูตร เชน 

แบบวิเคราะหหลกัสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน แบบประเมนิหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒ ิผูสอน ผูเรียน

เปนตน เครื่องมือที่สรางจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชจริง 

  5. การรายงานการประเมินผลหลักสูตร 

   เปาหมายสําคัญของการประเมินผลหลักสูตร คือ การรายงานผลการประเมินน้ันให

ผูเกี่ยวของไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับใชปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล มีผลลัพธเปนที่พึงพอใจของผูเรียน ผูสอน และสังคมภายนอก 

   รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ 

    5.1 รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร เปนรายงานการประเมินหลักสูตรแบบสรุปที่สั้น

กะทัดรัด ปกติมีความยาว 1 – 3 หนา ใหสารสนเทศทีใ่ชประกอบการตัดสินใจสาํหรับผูบริหารได ลักษณะ

ของรายงานมักประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก วัตถุประสงคของการประเมิน ผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะ 

    5.2 รายงานการประเมินทั่วไป เปนรายงานการประเมินหลักสูตรเชิงวิชาการ 

เสนอรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงคของการประเมิน เทคนิควิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด

และเกณฑการประเมิน ผลการประเมิน และขอเสนอแนะที่เปนไปได พรอมทั้งมีสวนของรายงานสรุป

สําหรับผูบริหารดวย 

  สรุปไดวา การประเมินผลหลักสูตร หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาในกระบวนการ

ตรวจสอบคุณคาและผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตร เพื่อนําผลจากการวัดประเมนิดูวาหลกัสตูรน้ัน มีความเหมาะสม

มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 

 

สภาพปญหาการใชหลักสูตร 

 

 การนําหลักสูตรไปใชมักประสบปญหาดานตาง ๆ หลายดาน จนสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตร ดังน้ี 
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  1. ปญหาดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

   การเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรยอมมีปญหาเกิดข้ึนในหลายดาน ซึ่งนักวิชาการ

ไดสรุปเกี่ยวกับปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรไว ดังน้ี 

   ปริฉัตร สุราช (2553) กลาววา ปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร คือ

ดานการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา และชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน

ขณะที ่กฤษฎ์ิสราวลี ยองใยกฤษฎา (2554 : 102) ไดสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในดานการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยปญหาที่พบมากที่สุด คือ การกําหนดถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค การวิเคราะหขอมูลแหลงตาง ๆ ที่สําคัญ และเปนประโยชนตอการจัดทํา

หลักสูตร และการกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทําหลักสูตรแกนใหม โรงเรียนขาด

บุคลากรที่มีความรูความชํานาญเพยีงพอ เพราะเปนเรื่องใหมสําหรับผูบริหารและคร ูขณะที ่ศุภงค ศรีศาลา 

(2554 : 98) กลาววา ปญหาในการเตรียมพรอมในการใชหลักสูตร คือ การจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

   พิมพพร กอนคํา (2555 : 137) ไดสรุปเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบ การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งพบวา มีปญหาในการใชหลักสูตรอยู

ในระดับปานกลาง ซึ่งปญหาที่พบมากที่สดุ คือ ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม

ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค สวนปญหาที่พบนอยก็คือ 

การแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน /

โครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผล การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและจัดสาระการเรียนรู

ของหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในขณะที่

พสุ สวางสังวาล (2555 : 86) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี เขต 3 

พบวา ปญหาการเตรียมความพรอมในดานการจัดทําหลักสูตร คือ ดานการสนับสนุนใหครูผูสอนผลิต

วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู การจัดใหมีหองสมุด มุมหนังสือ หรือแหลงเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษา

คนควาดวยตนเอง และขาดการสํารวจความตองการการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรของครูผูสอน 

   ขณะที ่คีตวัฒน ขันธะหัตถ (2556 : 47) ไดสรุปถึงปญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

หลักสูตรไววา  

    1. มีการควบคุมและกําหนดหลกัสตูรจากสวนกลางคอนขางสูง แมวารัฐจะพยายาม

ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่เกิดจากความตองการของสถานศึกษาเองมากข้ึน แตระบบของการกํากับ 

ควบคุม และการอนุมัติสวนใหญยังอยูที่สวนกลางและมีกฎระเบียบที่เขมงวด กอใหเกิดความไมคลองตัว

และลาชาในการดําเนินงาน  
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    2. ปญหาจากหนวยงานสวนกลางที่มีหนาที่พฒันาหลักสูตรระดับชาติ ยังไมสามารถ

จัดสงเอกสารหลักสูตรใหโรงเรียนไดอยางทั่วถึง และทันตามกําหนดเวลาของการใช  

    3. ยังไมสามารถบริหารหลักสูตรใหสนองจดุหมาย และหลักการของหลกัสูตรได

แทจริง เน่ืองจากขาดเอกสารเอกสารหลักสูตรประเภทตาง ๆ ขาดวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน 

การจัดครูเขาสอนไมเหมาะสม การพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียนยังไมทั่วถึง และไมตรงกับความ

ตองการอยางแทจริง  

    4. ขาดการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของประชาชนเทาที่ควร ประชาชนขาด

การมีสวนรวมที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการกําหนดนโยบายดานหลักสูตร ตํารา บุคลากร งบประมาณ และ

การติดตามประเมินผล  

    5.ปญหาดานการประชาสัมพันธไมเพียงพอ และขาดงบประมาณที่จะสนับสนุน

ในดานการประชาสัมพันธหลักสูตร 

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร คือ อุปสรรค

จากการไมไดวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลแหลงตาง ๆ  ที่สําคัญและเปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตร 

และการกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทําหลักสูตรใหมโรงเรียนขาดบุคลากรที่มี

ความรูความชํานาญที่เพียงพอ เพราะเปนเรื่องใหมสําหรับผูบริหารและคร ูอีกทั้งยังขาดเอกสารเกี่ยวกับ

หลักสูตร 

  2. ปญหาดานการนําหลักสูตรไปใช 

   เมื่อมีการนําหลักสูตรไปใชยอมมีปญหาเกิดข้ึนในหลายดาน ซึ่งนักวิชาการไดสรุป

เกี่ยวกับปญหาการนําหลักสูตรไปใช ไวดังน้ี 

   ปริฉัตร สุราช (2553) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับสถานศึกษาในโรงเรยีนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดขอนแกน และไดสรุปปญหาในการนําหลักสูตรไปใชไววา 

การใชหลักสูตรการเรยีนการสอนระดับช้ันเรยีน และระดับสถานศึกษา ครูยังยึดการสอนตามหลักสูตร

เดิมยังไมปรับเปลีย่นนําหลักสูตรแกนกลางมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง ขณะที ่กฤษฎ์ิสราวล ี

ยองใยกฤษฎา (2554 : 107) กลาววา ปญหาการนําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพบางครั้งเกิดจาก

บุคลากรไมไดพัฒนา ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่จําเปนตอการสนับสนุนเพื่อใหเกิด

ความสําเร็จตอการนําหลักสูตรไปใช ขาดการสรางเครือขายการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา

ขาดการมีสวนรวมของฝาย ๆ ตาง ๆในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงตองใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรู

รวมกัน มีการพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานดัน โดยใชกระบวนการกลุม และควรมี

การวางแผนใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร 
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   สวน ชรินรัตน สีเสมอ (2554 : 104) ไดสรุปปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 4 ปญหาการใชหลกัสตูรของผูบรหิาร พบวา ผูบริหารมีปญหาการใชหลักสูตรอยูในระดับนอย ยกเวน

ดานการวางแผนงานดานวิชาการ สวนของครูผูสอน พบวาปญหาการใชหลักสูตรอยูในดานการเตรยีมการสอน

และดานการใชสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ ขณะที ่พสุ สวางสังวาล (2555 : 86) ไดศึกษา

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบ

การใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ปญหาดานการใชหลักสูตร คือ 

การจัดเตรยีมสื่อวัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับตัวบงช้ี เน้ือหา และผูเรียน การวัดผลประเมินผล และการใช

วิธีสอนที่ใชกิจกรรมเรียนรูที่หลากหลาย 

   พิมพพร กอนคํา (2555 : 140) กลาววา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

และการนําหลกัสูตรไปใชมีปญหานอย ซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติในการบริหารจัดการ ซึ่งสาเหตุของปญหา

นอยอาจเกิดจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนบางสวนไปอบรม สัมมนา จากวิทยากรหลักระดับ 

ประเทศและมาขยายผลใหกับครูผูสอนในโรงเรียนทุกครั้งที่มีการอบรม สัมมนา และครูผูสอนใหความสําคัญ

ตอการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยสามารถสรุปปญหาที่พบได ดังน้ี 

    1. ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา

หลักสูตร ครูไมนําหลักสูตรลงสูหองเรียนและยังไมไดกําหนดสาระการเรียนรูเพื่อสนองความตองการ

ของผูเรียน 

   2. ดานแนวทางในการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค

ที่เปนปญหาสูงมากอันดับแรก คือ ครูไมตระหนัก ไมศึกษาวิธีการหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมา

คือ ผูบริหารไมใสใจ ขาดการนิเทศติดตาม ครูขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน / ประเมิน และ

ครูบางคนคิดวาเปนการเพิ่มภาระงาน 

    3. ดานแนวทางการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรยีน ที่เปนปญหาสูงมากเปนอันดับแรก

คือ กิจกรรมไมหลากหลายไมสนองตอความตองการของนักเรียน รองลงมาคือ ควรใหเด็กไดมีโอกาส

ในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ  ใหมากข้ึนกวาเดิมและครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพราะคิดวาเปนการเพิ่ม

ภาระงาน 

    4. ดานแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ที่เปนปญหาสูงมากอันดับ

แรกคือ ครูขาดความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผล รองลงมาคือ ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

คิดวาเปนการเพิ่มภาระงาน และควรมีการตรวจสอบหรือนิเทศอยางจริงจัง ควรวัดประเมินผลการเรียนรู

ใหครบทุกดาน 
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    5. ดานแนวทางการจดัการเรยีนรู ที่เปนปญหาสูงมากอันดับแรก คือ ครูไมเขาใจ

หลักสูตร ขาดความรูและเทคนิควิธีการ รองลงมาคือ ครูสอนไมตรงวิชาเอกทําใหขาดความมั่นใจ และ

ครูขาดการใชสื่อการสอน คุณยึดติดอยูกับเน้ือหาในบทเรียน ไมยอมรับการพัฒนาในรูปแบบใหม ๆ และ

ครู ไมทําแผนการจัดการเรียนรู 

   วันทนา มุลเมืองแสน (2555 : 69) ไดสรุปถึง ปญหาการนําหลกัสูตรไปใชวาอยูในระดับ

ปานกลาง โดยจะมีปญหาในเรื่องการนิเทศและการทําความเขาใจในหลักการ จุดมุงหมาย และโครงสราง

ของหลักสตูรขณะที ่ธัญญนภัส วิรัตนเกษม (2555 : 101) ไดทําการสรปุเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตร

สถานศึกษาตามทรรศนะของครูโรงเรยีนนํารองในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี ในดานการนําหลักสูตรไปใชวาปญหาที่มีเปนอันดับแรก คือ หนังสือเรียนของนักเรียน การจัด

กิจกรรมการเรียนดวยรูปแบบและวิธีที่หลากหลาย สวน คีตวัฒน ขันธะหัตถ (2556 : 47) ไดสรุปถึง

ปญหาในในการนําหลักสูตรไปใชวา ครูยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวหลักสูตรและหลักการพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งสงผลใหการใชหลักสูตรไมไดผลเทาที่ควร ครูไมไดสอนตามหลักสูตรหรือแผนการสอนแตใช

วิธีการสอนแบบเดิม ดานปญหาเกี่ยวกับตัวหลักสูตร พบวา โดยทั่วไปเกิดจากจุดประสงคกวางเกินไป

จนครูไมสามารถกําหนดขอบขายได ทําใหสอนไมตรงจุดประสงค ความไมเหมาะสมดานเวลาเรียนเน้ือหา

มากแตเวลาเรียนนอย บางเน้ือหายากเกินไป บางเรื่องไมสอดคลองกับชีวิตของนักเรียน กิจกรรมบางเรื่อง

ซับซอนเกินไป 

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาในการนําหลักสูตรไปใช คือ อุปสรรคจากการที่ครูยังขาด

ความรูความเขาใจเกีย่วกับตัวหลกัสูตร ครูไมนําหลักสตูรลงสูหองเรียนและยังไมไดกาํหนดสาระการเรียนรู

เพื่อสนองความตองการของผูเรียนใชวิธีการสอนแบบเดิม จุดประสงคหลักสูตรกวางเกินไปจนครูไมสามารถ

กําหนดขอบขายได ทําใหสอนไมตรงจุดประสงค ความไมเหมาะสมดานเวลาเรียน เน้ือหามากแตเวลา

เรียนนอย บางเน้ือหายากเกินไป บางเรื่องไมสอดคลองกับชีวิตของนักเรียน บุคลากรไมไดพัฒนา ขาดการ

สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่จําเปนตอการสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนําหลักสูตร

ไปใชขาดการสรางเครือขายการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา     

  3. ปญหาดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

   การประเมินผลการใชหลักสูตร เปนการติดตามการใชหลักสูตรเพื่อนําหลักสูตรมา

ปรับปรุงแกไข ซึ่งนักวิชาการไดสรุปเกี่ยวกับปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตรไวดังน้ี 

   ปริฉัตร สุราช (2553) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับสถานศึกษาในโรงเรยีนตนแบบ การใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน และไดสรุปปญหาในการใชหลักสูตรไววา การวิจัย

เพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนยังไมมีการทําวิจัยหลักสูตรสถานศึกษา

อยางจริงจงั เชนเดียวกับ กฤษฎ์ิสราวล ียองใยกฤษฎา (2554 : 102) ไดสรุปเกี่ยวกับปญหาการติดตาม
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และประเมนิผลการใชหลกัสตูรไววา การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรควรจะติดตามทั้งระบบ

โดยมุงเนนการวิจัยและติดตามผลรวมกับการนิเทศหรือกํากับติดตาม โดยเริ่มต้ังต้ังแตระดับช้ันเรียน

และระดับสถานศึกษา และสรางความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกบัการนิเทศติดตามการประเมนิผลการใช

หลักสูตรทั้งระบบ ขณะที่ ชรินรัตน สีเสมอ (2554 : 82) ไดสรุปเกี่ยวกับปญหาการนิเทศและติดตาม

การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวามีปญหาอยูในระดับนอย ปญหาที่พบคือระบบการนิเทศ

ภายในและการเตรียมพรอมสําหรับการประกันคุณภาพภายนอก การมีสวนรวมของคณะครูในการนิเทศ

และติดตามการใชหลักสูตร สอดคลองกบั ธัญญนภัส วิรัตนเกษม (2555 : 101) ไดสรุปเกี่ยวกับปญหา

การใชหลกัสตูรสถานศึกษาตามทรรศนะของครโูรงเรยีนนํารองในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไววาปญหาที่มีเปนอันดับแรก คือ การนิเทศ กํากับติดตามการใชหลักสูตร  

   พสุ สวางสังวาล (2555 : 86) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุร ีเขต 3 พบวาปญหาดานการประเมินผลการใชหลักสูตร คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ

ที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนสาํคัญ การสงเสรมิสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางครูและบคุลากร

ทางการศึกษา การดําเนินการนิเทศติดตามอยางเปนระบบทั้งระดับช้ันและระดับสถานศึกษา เชนเดียวกับ

คีตวัฒน ขันธะหตัถ (2556 : 47) ไดสรุปถึงปญหาในประเมนิผลการใชหลักสตูรวาขาดระบบการติดตาม

ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถช้ีชัดวาการลงทุนการศึกษาคุมคา

หรือไม ไดตามมาตรฐานการศึกษาหรือไม และถึงแมจะมีการติดตามประเมินผลภายในระบบการจัด

การศึกษา กเ็ปนเพียงการติดตามทีเ่นนในเชิงปริมาณตามแผนโครงการมากกวาติดตามประเมินคุณภาพ

โดยตรง 

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาในการประเมินผลการใชหลักสูตร คือ อุปสรรคจาก

โรงเรียนยังไมมีการทําวิจัยการใชหลักสูตรอยางจริงจัง การมีสวนรวมของคณะครูในการนิเทศและติดตาม

การใชหลักสตูรยังนอย การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรไมเปนทั้งระบบ การติดตามประเมินผล

ภายในระบบการจัดการศึกษา เปนเพียงการติดตามที่เนนในเชิงปริมาณตามแผนโครงการมากกวาติดตาม

ประเมินคุณภาพโดยตรง สภาพปญหาการใชหลักสูตร คือ ปญหาที่เกิดข้ึนในการนําหลักสูตรไปใชซึ่ง

ในที่น้ี คือ ปญหาดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร ปญหาดานการนําหลักสูตรไปใช และ

ปญหาในการประเมินผลการใชหลักสูตร 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 นอกจากการศึกษาเอกสาร ตํารา จากกรอบแนวคิดของการวิจัยแลว ผูวิจัยไดศึกษาคนควา

งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งไดมีผูทําการวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 

 งานวิจัยภายในประเทศ 

 กฤษฎ์ิสราวลี ยองใยกฤษฎา (2554) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบการใชหลกัสตูรและโรงเรียนที่มี

ความพรอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบสภาพ และปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของโรงเรียนตนแบบ การใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระนอง เขต 2 ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ปญหาการบริหารจัดการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและ

โรงเรียนที่มีความพรอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของโรงเรยีนตนแบบการใชหลกัสตูรและโรงเรียนที่มีความพรอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระยอง เขต 2 จําแนกตามประเภทของโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนับสําคัญทางสถิติ 

 ชรินรัตน สีเสมอ (2554) ไดศึกษาถึงสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 4 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 ของผูบริหารและครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน

เขต 4 2) เปรียบเทยีบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ

ผูบริหารและคร ูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการใชหลักสูตรของผูบริหาร โดยรวมมีการใชอยูในระดับ

มาก ปญหาอยูในระดับนอย ยกเวนดานการวางแผนงานดานวิชาการที่มีปญหาในระดับปานกลาง สวน

สภาพการใชหลักสูตรของครูอยูในระดับมาก ปญหาอยูในนอย ยกเวนดานการเตรียมการสอน และการใช

สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ ที่มีปญหาในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบสภาพการใช

หลักสูตรของผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีสภาพการใชหลักสูตรโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการนิเทศและติดตามที่ไมแตกตาง สวนปญหา

การใชหลักสูตร โดยรวมไมแตกตางกันยกเวนดานการจดัครูเขาสอนที่แตกตางกัน สวนครูผูสอนโรงเรียน
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ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีสภาพและปญหาการใชหลักสูตร โดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ราตร ีสีงาม (2555) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ วัตถุประสงคของการวิจัย 1) ศึกษาการเตรียมความพรอม

และแนวทางการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ

หรือหัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จํานวนทั้งสิ้น 105 คน ผลการวิจัยพบวา 1) 

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ มีการดําเนินงานการเตรียมความพรอมทั้งดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียน และดานการจัดการ

เรียนรูระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.39, 3.34) แตมีบางดานที่อยูในระดับ

มาก ไดแก การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาในสวนทีเ่กี่ยวกับอาเซียน เชน การแทรกเน้ือหาในหลักสูตร

ทั้ง 8 กลุมสาระการเรยีนรู เปดสอนรายวิชาเพิ่มเติม สอดแทรกในกิจกรรมพฒันาผูเรยีน สนับสนุนสงเสริม

ใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาส เขารับการอบรมประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ทั้งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 2) แนวทางในการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

ในสวนของความเห็นและระดับการดําเนินงานโดยภาพรวม ทุกขออยูในระดับมาก (Χ  = 4.07) ทั้งน้ี

โดยใหความสําคัญในการแนวทางขอที ่3 คือ จัดครูและบุคลากรในโรงเรียนเขารับการอบรมประชุมสัมมนา

ตลอดจนศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 

(Χ  = 4.19)  

 เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555) ไดศึกษาความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรยีนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วัตถุประสงค

ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรู ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประชากรที่ใชศึกษา

ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จํานวน 131 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความพรอมการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

ราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เจตคติของบุคลากร ความรู ความสามารถ

ของบุคลากร ความพรอมของสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ตามลําดับ 2) ความพรอมในการ

จัดการเรียนรู จําแนกตามตําแหนงหนาที่ทางการศึกษา โดยรวมและรายดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
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แตกตางกัน สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 3) แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

ราชวินิตบางแกว ไดเสนอไวแลว 4 ดาน 

 พสุ สวางสังวาล (2555) ไดศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 3 วัตถุประสงคของการวิจัยเพือ่ศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 3 และเปรยีบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตาม

ประเภทของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชน้ันไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 136 คน

ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับปานกลาง ปญหาการใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน

ตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประเภท

ของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เปรียบเทียบปญหาการใช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประเภทของโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 พิมพพร กอนคํา (2555) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร

จัดการหลักสตูรสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และ 

3) เพื่อเปรียบเทยีบสภาพและปญหาการบรหิารหลกัสตูรสถานศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครผููสอน โรงเรียนตนแบบการใช

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามตําแหนง ประสบการณการทํางาน และประเภทการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีคือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน โรงเรียนในโครงการ

ตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา แนวทางการจดัการเรยีนรูอยูในระดับมาก รองลงมาคือ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

อยูในระดับมาก ดานที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในระดับ

มาก ปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 5 โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แนวทางการจัดการเรียนรูอยูในระดับ

นอย รองลงมาคือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับนอย

และแนวทางการบรหิารจัดการหลักสูตร อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นดานสภาพ

และปญหาการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนตนแบบการใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ดานสภาพจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดานปญหาจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เสาวลักษณ ประมาน (2555) ปญหาการใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของครูผูสอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนตนแบบในเขตภาคกลาง วัตถุประสงค

ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของครูผูสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนตนแบบในเขตภาคกลาง ตามประสบการณ

การสอน ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตนแบบในเขตภาคกลาง 

มีปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร ดานการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการใชสื่อ

การเรียนรูและการจัดสภาพการณภายในโรงเรียน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับ

ปานกลาง การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ของครูผูสอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตนแบบในเขตภาคกลาง ตามประสบการณ

ในการสอน พบวา ครูผูสอนวิชาพลศึกษาที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 คีตวัฒน ขันธะหัตถ (2556) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาปญหาและเปรยีบเทียบปญหา รวมทั้งแนวทาง

แกปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 

แกปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน



59 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง

การเปรียบเทยีบปญหาการใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 จงจิตต เหลืองอรณุ (2556) ไดศึกษาการเตรยีมความพรอมการบรหิารหลกัสตูรประถมศึกษา

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 วัตถุประสงคของ

การวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรหลักสูตร

ประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ

ขาราชการครูในเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

จํานวน 388 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน การจัดทําหลักสูตรระดับประถมศึกษาที่เนนอาเซียน และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ประถมศึกษาทีเ่นนอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ผลการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษา

สูประชาคมอาเซยีนของผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 1 ในสภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา

สูประชาคมอาเซียน ดานการจดัทําหลกัสตูรระดับประถมศึกษาที่เนนอาเซียน และดานรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรระดับประถมศึกษาที่เนนอาเซียน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทยีบความพรอมการบริหารหลักสูตร

ประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ

ขาราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา 

ความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา สถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลางน้ัน

มีความพรอมมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ชุติมา กิติยะวงษ (2556) ไดศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 วัตถุประสงคของ

การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการเตรยีมความพรอมในการจดัการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเตรียมความพรอม

ดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

จําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 294 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ดานคุณภาพ

ผูเรียน ดานคุณภาพครู และดานคุณภาพผูบริหาร ซึ่งผลการวิจัย พบวา สภาพการเตรียมความพรอม
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ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานคุณภาพครู และดานคุณภาพ

ผูบริหาร ตามลําดับ เมื่อเปรยีบเทียบสภาพการเตรียมความพรอมดานการจดัการเรียนรูของสถานศึกษา

ในภาพรวมของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 วัชริดา ทองคําพา (2556) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษา

การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูบริหารและ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 313 คน ตัวแปรที่ใช

ในการศึกษา ไดแก การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการ

เรียนรู ดานการจัดกจิกรรมของสถานศึกษา และดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญน้ันเปนครูผูสอน ระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ

ในการทํางานตํ่ากวา 10 ป เปนสวนใหญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อยูในระดับมาก เกือบ

ทุกดาน ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา การจัด

กิจกรรมสัมพันธ การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นทุกดานไมแตกตางกัน 

 กองภพ กองโกย (2556) ไดศึกษาการศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารและจัดการศึกษา

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41วัตถุประสงค

ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพความจําเปนและสภาพความคาดหวังในการบริหารและจัดการศึกษา

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และเพื่อ

ศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารและจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 56 คน ตัวแปร

ที่ใชในการศึกษา ไดแก ความคิดเห็นที่มีความจําเปนในการบริหารและจัดการศึกษา โดยแบงเปน 2 สวน 

คือ ความตองการจาํเปนในการดําเนินการตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ผลการวิจัย พบวา ขอมูลสภาพความเปนจริงของสถานศึกษาในการดําเนินการตามยุทธศาสตรในการพัฒนา

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ดานสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และการบริหารจัดการเครือขายมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด สวนผลการวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนจริงของสถานศึกษาในการดําเนินการตามมาตรฐาน

ในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด และดานผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร

เชิงคุณภาพมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 ไพรบูรณ บุญอาจ (2556) ไดศึกษาความพรอมของสถานศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความพรอมของสถานศึกษาการเปนประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

กลุมตัวอยางไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ไดแก มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานครู มาตรฐานดานการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวา ความพรอม

ของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณารายขอ ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษาอาเซียนไดอยางนอย

สองภาษา มาตรฐานดานครูอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจดัการเรียนการสอน มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษา โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

พบวา สถานศึกษาที่มีความแตกตางกัน มีความพรอมสูประชาคมอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณแตกตางกันมีความพรอม

สูประชาคมอาเซยีนไมแตกตางกัน และจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

มีความพรอมสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 

 กิตติพงษ เจนจบ (2556) การศึกษาความพรอมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 วัตถุประสงค

ของการวิจัย 1) ศึกษาความพรอมและเปรยีบเทียบการบรหิารหลกัสตูรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2) เพื่อกําหนด

แนวทางในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 จํานวน 327 คน ผลการวิจัยพบวา 

1) ความพรอมของการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบ

การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษา

ขนาดเล็กกับขนาดใหญมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทาง
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ในการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีดังน้ี ดานการเตรียมความพรอมของ

สถานศึกษา ควรสรางความตระหนักใหกับผูบริหารและบคุลากรทางการศึกษา และความจําเปนในการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน กระจายงบประมาณอยางทั่วถึงเพียงพอ ดานการจัดทํา

หลักสูตร ควรพัฒนาและประเมินบคุลากรทางการศึกษาใหเปนรูปธรรม โดยการศึกษาดูงาน อบรมเชิง

ปฏิบัติการ สัมมนา ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลกัสตูร ควรกําหนดนโยบายชัดเจน มีการนิเทศ 

กํากับ ติดตามอยางจริงจังและตอเน่ือง ควรใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในการบริหารหลักสูตรสูประชาคม

อาเซียน 

 สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมหลักสูตรอาเซียนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) ศึกษา

การเตรียมความพรอมหลักสูตรอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน 4 ดาน ไดแก ดานการจัดเน้ือหาหลักสูตร ดานการสราง

หลักสูตร ดานการนําหลักสูตรไปใช และดานการประเมินผลหลักสูตร 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการ

การเตรียมความพรอมหลักสูตรอาเซียนของบุคลากรตามความคิดเห็นของบุคลากรทั้ง 4 ดาน จําแนก

ตามสถานภาพ ตําแหนง และขนาดโรงเรียน และ 3) เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

กลุมตัวอยางเปนบุคลากร ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและครูวิชาการ จํานวน 302 คน ผลการวิจัยพบวา 

การเตรยีมความพรอมหลักสตูรอาเซียนของโรงเรยีนตามความคิดเหน็ของบุคลากร โดยรวมจําแนกตาม

ตําแหนง และขนาดโรงเรียน โดยรวมรายดานอยูในระดับมาก การเตรยีมความพรอมหลกัสตูรอาเซียน

ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยรวมจําแนกตามตําแหนง และขนาดโรงเรียนตางกัน 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน อยางไรก็ดีการเตรียมความพรอมหลกัสตูรอาเซียนตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง เรื่องวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

ที่เกี่ยวกับการจัดเน้ือหาหลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะหจุดมุงหมายการจัดเน้ือหาหลักสูตรใหสอดคลอง

กับหลักสูตรอาเซียน และบุคลากรโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดเล็ก เรื่องสนับสนุนงบประมาณจัดทํา

วารสารประชาสัมพันธกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการเรยีนการสอนทีนํ่าหลักสูตรอาเซียนไปใช โดยแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 การเตรียมความพรอมหลักสูตรอาเซียนของโรงเรียน มีปญหาสําคัญ

ไดแก ครูขาดความรูความเขาใจหลักสูตรอาเซียน หลักสูตรไมสอดคลองกับจุดหมายการต้ังประชาคม

อาเซียน และการนําหลักสูตรไปใชยังไมทั่วถึง และมีขอเสนอแนะสาํคัญ คือ ควรอบรมใหความรูครู

เกี่ยวกับเน้ือหาหลกัสตูรอาเซยีน ควรสนับสนุนใหครใูชหลกัสตูรอาเซยีน และควรทําหลกัสตูรใหสอดคลอง

กับความตองการผูเรียน 
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 ภัคควลัณชญ สาระลัย (2558) ไดศึกษาการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2) พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน โรงเรียนเทศบาลบรูพาพิทยาคาร โดยยึด

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฮิลดา ทาบา 8 ข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารหลักสูตร

ที่ใชปจจุบัน พบวา หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เปนหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยฉบับปรับปรุง 2549 ซึ่งไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันทีร่องรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 2) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล

บูรพาพิทยาคาร สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม สําหรับช้ันอนุบาล 1 และอนุบาล 2 และอนุบาล 3 

ประกอบดวย คุณลักษณะปฐมวัยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนทั้ง 3 ดาน คือ คุณลักษณะ

ดานความรู มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความรู

เกี่ยวกับอาเซียน จุดกําเนิดอาเซียน คุณลักษณะดานทักษะกระบวนการ ไดแก ทักษะพื้นฐาน สื่อสาร

ไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบานอีกอยางนอย 1 ภาษา) มีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค  

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Paul Cooper and Chris Davies (2002) ไดทําการศึกษา เรื่องผลกระทบทางทัศนคติของ

หลักสูตรสถานศึกษาแหงชาติ ที่มีผลกระทบตอกระบวนการคิดของครูในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยทาํการศึกษากับนักเรียนอายุ 14 ป ในประเทศอังกฤษและประเทศเวลล

เครื่องมือที่ใช คือ ใชการวัดผลประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหกับนักเรียน ซึ่งผลจากการวิจัย 

รัฐบาลสามารถนําแนวคิด วิธีการ กระบวนการคิด การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและกําหนดแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตอไป 

 Wang Wenfeng and Agnes S.L. Lam (2003) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศจีน โดยทําการวัดและ

ประเมินผลหลักสตูรต้ังแตปคริสตศักราช 1949 วิธีการศึกษาไดทําการประเมนิการใชหลักสูตรสถานศึกษา

แหงชาติของจีน ต้ังแตคริสตศักราช 2003 ในดานธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ ภูมิหลัง เศรษฐศาสตร วัฒนธรรม 

ประเพณีที่มอีิทธิพลตอการใชภาษาองักฤษสาํหรบัชาวตางชาติของนักเรียนจีน ผลการวิจัยน้ีเปนประโยชน

ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน

และเปนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ ใหตอบสนองกับความตองการของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 
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 Lauridsen (2003) ไดศึกษาความเขาใจของครูตอกระบวนการพัฒนาหลกัสตูร โดยในการศึกษา

พบวา การพัฒนาสูตรในฐานะเปนแนวความคิด ซึ่งเปนสวนรวมของระบบการศึกษา ใชกับความมุงหมาย

และการแปลความหมายที่หลากหลาย หลักสูตรอาจใหคําจํากัดความในฐานะสวนหน่ึงหรือเรื่องหน่ึง

ของหลักสูตรที่ตองเรียนในหอง ภายในขอบเขตเฉพาะหรือขอบเขตของเน้ือหา การพัฒนาหลักสูตร

กลายเปนกระบวนการที่มีคุณคามากในการกําหนดนโยบายถึงสิง่ทีค่วรสอนในโรงเรียน จัดวามีอิทธิพล

ตอสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม  

 Roth (2008) ไดศึกษาถึงผลกระทบของหลักสูตรคณิตศาสตรที่ใชมาตรฐานกลางเปนฐาน

ในการวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีนในโรงเรียนระดับกลางในเวธเทสต ผลการศึกษา พบวา วิชาคณิตศาสตร

กลายเปนวิชาที่ยากเพิ่มมากข้ึนสําหรับนักเรียนที่จะเขาใจ และใชประโยชนในชีวิตประจําวันของพวกเขา

และสามารถพิสูจนใหเห็นในการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน ความพยายามในการแกไขสถานการณ

เหลาน้ี คณะทีป่รึกษาครคูณิตศาสตรแหงชาติไดพัฒนาแนวทางใหม ๆ  สําหรับความเขาใจทางคณิตศาสตร

ที่จะลงสูนักเรียน เรียกวา คณิตศาสตรที่มีมาตรฐานกลางเปนฐาน สิ่งน้ีเปนความคาดหวังของผูวิจัย

ที่คนหาผลสัมฤทธ์ิทางบวกของนักเรียนในสวนของวิชาคณิตศาสตรในเวธเทสต โดยนักเรียนโรงเรียน

ระดับระดับกลาง ซึ่งไดรับการสอนในช้ันเรียนที่ใชมาตรฐานกลางเปนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาผลคะแนน

ของการทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากป

การศึกษา 2004 – 2006 ในโรงเรียนนอกเมืองสองแหงที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของ เวสต เวอรจิเนียร 

โรงเรียนหน่ึงไดพัฒนา โดยใชหลักสูตรที่มีมาตรฐานกลางเปนฐานและโรงเรียนหน่ึงสอนวิชาคณิตศาสตร

โดยใชหลักสูตรและวิธีสอนแบบเดิม 

 Sugimura (2012) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การดําเนินงานการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน ความเปนไปไดของการรวมกลุมเอเชียตะวันออกผานเครือขายในระดับภูมิภาคและความรวมมือ

ของมหาวิทยาลัยในดานการศึกษาที่สูงข้ึน ไดศึกษาการดําเนินงานและปญหาการรวมมือกันระหวาง

ภายในและระหวางประเทศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน งานวิจัย

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบกับศูนยเครือขายระหวางภูมิภาค ผลการวิจัย พบวา 

เครือขายการศึกษาในระดับภูมิภาค และโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาในแตละข้ัน

มีการดําเนินงานที่แตกตางกัน มีการต่ืนตัวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มากข้ึนในภูมิภาคเอเชีย มีโปรแกรม

ที่จัดทําข้ึนเพื่อจัดโปรแกรมทางภาษา ธุรกรรมทางการเงิน การกระจายทางการศึกษาที่สูงข้ึน ในเอเชีย

เปนสินคาสาธารณะ ภูมิภาคยังมีปญหา เชน การควบคุมการตรวจคนเขาเมือง รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนที่จะทํา

ในการประเมินการรับรอง ความเขากันไดกับเครดิต 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับสภาพ และปญหาการใชหลักสูตรของสถานศึกษา

พบวา มีสภาพและปญหาการใชหลักสตูรแตกตางกันและไมแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับหลักการบริหาร

หลักสูตรและวิธีการนําหลักสตูรไปใชของผูบรหิารแตละสถานศึกษา การจัดการเรยีนการสอนของแตละ

สถานศึกษา ผูวิจัยจึงสรุปไดวา งานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวเปนแนวทางหน่ึงที่จะนําผลการวิจัยไปปรับปรงุ

พัฒนาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ

ย่ิงข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ใน 3 ดาน คือ 1) ดานการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร 2) ดานการนําหลักสูตรไปใช 3) ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ี

จะไดมา ซึ่งสารสนเทศสําหรับผูที่เกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการใชหลักสูตรอาเซียน

ในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการใหมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 



 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดนําเสนอ

ข้ันตอนในการดําเนินการในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ครูฝายวิชาการ และครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 6 อําเภอ 158 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน

ในอําเภอเวียงสระ บานนาสาร พระแสง ชัยบุรี บานนาเดิม และเคียนซา จําแนกเปน ครูฝายวิชาการ 

158 คน และครูผูสอน จํานวน 1,151 รวมทั้งหมด 1,309 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3, 2558 : 19) 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูฝายวิชาการ และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซแีละมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ 

ฟองศรี, 2552 : 96) ไดกลุมตัวอยาง ครูฝายวิชาการ 36 คน และครูผูสอน 266 คน รวมกลุมตัวอยาง

จํานวน 302 คน โดยกําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอและดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ดวยวิธีจับสลาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1   
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานศึกษาในแตละอําเภอ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

 

สถานศึกษาในสังกัด               

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 

จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

ครูฝาย

วิชาการ 

ครูผูสอน รวม ครูฝาย

วิชาการ 

ครูผูสอน รวม 

 

อําเภอเคียนซา 32 233 265 7 54 61 

อําเภอบานนาสาร 27 223 250 6 52 58 

อําเภอพระแสง 40 250 290 9 58 67 

อําเภอเวียงสระ 25 275 300 6 63 69 

อําเภอบานนาเดิม 11 75 86 3 17 20 

อําเภอชัยบุร ี 23 95 118 5 22 27 

รวม 158 1,151 1,309 36 266 302 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ( 2558 : 19) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยัครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและ

ปญหาการใชหลกัสตูรอาเซยีนในสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 ปการศึกษา 2558 แบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 

  ตอนที่ 1 เปนการสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจ

รายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 เปนการสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในดานตาง ๆ 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร 2) ดานการนําหลักสูตรไปใช 3) ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร  

  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีการกําหนด 

คาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 
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 คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 คะแนน   4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 คะแนน   3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน   2 หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 คะแนน   1 หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในดานตาง ๆ 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร 2) ดานการนําหลักสูตรไปใช 3) ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีการกําหนด 

คาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

 คะแนน   5 หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับมากที่สุด 

 คะแนน   4 หมายถึง  มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก 

 คะแนน   3 หมายถึง  มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน   2 หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย 

 คะแนน   1 หมายถึง    มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 

  ตอนที่ 4 เปนการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งเปนคําถาม

ปลายเปด  

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลกัสตูร

อาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สําหรับใช

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาหลักการทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรอาเซียน

แลวนํามาสังเคราะหกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 

  2. นําขอมูลตาง ๆ  มากําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยมาสรางขอคําถามเปนเครื่องมือ

สําหรับวิจัย โดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 

  3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนํา ตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาของเครื่องมือ นําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข 

  4. เสนอรางเครื่องมือใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ราย ซึ่งประกอบไปดวย ผูเช่ียวชาญดาน

การบริหารสถานศึกษา 2 ราย ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 1 ราย ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล 

1 ราย และผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย 1 ราย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของคุณภาพของเครื่องมือดานเน้ือหา
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โครงรางรูปแบบภาษาและความถูกตองของคําช้ีแจง โดยมีเกณฑการพิจารณาคือขอใดที่มีคาความเที่ยงตรง 

(IOC) ตํ่ากวา 0.5 ตัดขอน้ันออก ปรับปรุงเครือ่งมอืตามทีผู่เช่ียวชาญเสนอความคิดเหน็ และเสนอแนะ

แลวนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบดานภาษาเน้ือหาใหถูกตองสมบูรณและ

นํามาปรับปรุงตามที่เสนออีกครั้งหน่ึง 

  5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูฝายวิชาการ ครูผูสอนของสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

เพื่อวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 

Coefficient) ของครอนบัค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 นําผลที่ไดมาพิจารณาปรับปรุงและจัดทํา

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. ผูดําเนินการวิจัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ถึงผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 

เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือกับผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 

  2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือแนะนําตัว เก็บขอมูลดวยตนเอง 

  3. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวทําการวิเคราะหทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูวิจัย

กําหนดไว ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage)  

  2. วิเคราะหสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายใชเกณฑการแปลความหมายของ ลวน และอังคณา 

สายยศ (2547 : 156 - 157) 
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 คาเฉลี่ย   4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย   3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย   2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย   1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย   0.51 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

  3. วิเคราะหปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมาย ใชเกณฑการแปลความหมายของ ลวน และ

อังคณา สายยศ (2547 : 156 - 157) 

 คาเฉลี่ย   4.51 - 5.00 หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย   3.51 - 4.50 หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย   2.51 - 3.50 หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลา 

 คาเฉลี่ย   1.51 - 2.50 หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย   0.51 - 1.50 หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย   0.51 - 1.50 หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 

  4. การสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งเปนคําถาม

ปลายเปดนํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูปขอความประกอบความถ่ี 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อนําไปใชในการแปลผล ผูวิจัยไดใชคาสถิติดังน้ี 

  1. สถิติที่หาคุณภาพของเครือ่งมือ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือโดยการหา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาคาคุณภาพของเครือ่งมือโดยการหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

  2. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

  3. การวิเคราะหเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูฝายวิชาการ ครูผูสอน ของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามขอมูลทั่วไป ใชสถิติ

ทดสอบคา t - test จําแนกตาม ตําแหนงในการปฏิบติังาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน 

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร ขนาดของโรงเรียน ใชสถิติ F – test วิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One - Way ANOVA) 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในที่น้ีจะกลาวถึงสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เกณฑที่ใชในการแปลผล ตามลําดับ 

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนด

สัญลักษณตาง ๆ ไวในการแปลความหมาย ดังน้ี 

  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

  Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean)  

  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  t แทน คาสถิติที (t - test) 

  F แทน คาสถิติเอฟ (F - test) 

  df แทน คาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

  SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

  MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean of Squares) 

  Sig. แทน นัยสําคัญทางสถิติ (Significant) 

  * แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปน้ี 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน  

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน  
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  ตอนที ่4 การวิเคราะหเปรยีบเทียบสภาพและปญหาการใชหลกัสูตรอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน

ประสบการณการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร และขนาดของ

โรงเรียนที่สังกัดของครู 

  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกับการใชหลักสูตรอาเซียน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 การนําผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาสถิติพื้นฐาน คารอยละ ปรากฏ

ตามตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง รอยละ 

1. หนาที่ในการปฏิบัติงาน 

        ครูฝายวิชาการ 

        ครูผูสอน 

 

36 

266 

 

11.92 

88.05 

   รวม 302 100.00 

2. ประสบการณในการทํางาน 

ตํ่ากวา 5 ป 

5 – 10 ป 

มากกวา 10 ป 

 

97 

36 

169 

 

32.12 

11.92 

55.96 

   รวม 302 100.00 

3. ระดับช้ันที่สอน 

ปฐมวัย – ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

 

263 

39 

 

87.09 

12.91 

   รวม 302 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

   

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง รอยละ 

4. ประสบการณการเขาอบรมการใชหลกัสูตร 

        เคยเขารับการอบรม 

        ไมเคยเขารับการอบรม 

 

191 

111 

 

63.25 

36.75 

   รวม 302 100.00 

5. ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดกลาง โรงเรียนทีม่ีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 1 - 300 คน 

ขนาดใหญ โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 301 คนข้ึนไป 

 

127 

175 

 

42.05 

57.95 

   รวม 302 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนครูผูสอน ประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป สอนในระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา 

อยูโรงเรียนที่มีขนาดใหญ  

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 การนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยใช

คาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย (Χ )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏตามตารางที่ 4.2 - 4.6 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 3.66 0.84 มาก 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช 3.45 0.89 ปานกลาง 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 3.48 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.86 มาก 
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 จากตารางที่ 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมพบวา มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดาน

การเตรยีมความพรอมในการใชหลักสูตร และมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2 ดานเรียงลําดับจากมาก

ไปนอย คือ ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร และดานการนําหลักสูตรไปใช 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามกีารตรวจสอบลกัษณะหลกัสตูร เพื่อตองการทราบ

ถึงประสิทธิภาพของหลกัสูตร 3.82 0.81 

 

มาก 

2. สถานศึกษามีการวางแผนวิธีการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ 3.79 0.84 มาก 

3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการศึกษานํารองกอนนําหลกัสูตร

ไปใชจริง 3.23 0.96 ปานกลาง 

4. สถานศึกษามีการประชาสมัพันธใหผูบริหาร ครู นักเรียน  

ผูปกครอง และชุมชน ไดรับทราบการจัดทําสูตรอาเซียน     

ของสถานศึกษา 3.67 0.90 มาก 

5. สถานศึกษามกีารเตรยีมบุคลากรทีเ่กี่ยวของ  เชน ประชุมช้ีแจง

บุคลากรทางการศึกษา การอบรมครู ผูบรหิาร และผูที่เกี่ยวของ

กับการใชหลักสูตรอาเซียน 3.92 0.80 มาก 

6. สถานศึกษามีการประชุมเพื่อวิเคราะหบรบิทของสถานศึกษา

ในดานความพรอมในการใชหลักสูตรอาเซียน 3.67 0.81 มาก 

7. สถานศึกษามีการสรางความตระหนักใหแกบุคลากรทางการศึกษา

ใหเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําและใชหลักสูตรอาเซียน 3.75 0.82 มาก 

8. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาไดรบั  

การอบรมเรื่องหลักสูตรอาเซียน และสามารถนําความรู        

มาจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนประชาคมอาเซียน 3.62 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

   

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

9.  สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา 3.77 0.88 

 

มาก 

10. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ      

ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรอาเซียน 4.05 0.81 

 

มาก 

11. สถานศึกษามีการจัดทําขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมในการใชหลกัสูตรอาเซียน 3.32 0.82 

 

ปานกลาง 

12. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อกาํหนด

เน้ือหาและกจิกรรมการเรียนรู 3.57 0.86 มาก 

13. มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ที่ใชสําหรับแหลงเรียนรูที่เนน

หลักสูตรอาเซยีน 3.52 0.81 มาก 

14. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพยีงพอสาํหรบัการบรหิาร

หลักสูตรสถานศึกษาสูหลกัสูตรอาเซียน 3.54 0.84 มาก 

15. สถานศึกษามีการจัดทําขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมในการใชหลกัสูตรอาเซียน 3.60 0.96 มาก 

รวม 3.66 0.84 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักสตูรอาเซยีนมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาสถานศึกษามีการเตรียม

บุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ประชุมช้ีแจงบุคลากรทางการศึกษา การอบรมครู ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ

กับการใชหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษามีการประเมินโครงการศึกษานํารองกอนนําหลักสูตรไปใช

จริงมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

 

 

 



76 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนํา

หลักสูตรไปใช 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

ดานการนําหลักสูตรไปใช 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ครูผูสอนเขาใจหลักการและนําหลักสูตรอาเซียนไปใช        
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 3.35 0.91 

 
ปานกลาง 

2. สถานศึกษามีการวางแผนการใชหลักสูตรอาเซียน 3.60 0.84 มาก 

3. สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรอาเซียน โดยมี
การนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง 3.29 0.93 ปานกลาง 

4. สถานศึกษามีวัสดุ สื่อการสอน และเอกสารหลักสูตรอาเซียน
ไวบริการครู  3.37 0.96 ปานกลาง 

5. สถานศึกษามีการปรับปรงุหลักสูตรอาเซียนใหสอดคลองกับ
สภาพของทองถ่ิน 3.30 0.97 ปานกลาง 

6. สถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร
อาเซียน 3.20 0.84 ปานกลาง 

7. สถานศึกษาสงเสรมิครผููสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด 3.37 0.80 ปานกลาง 

8. ครูผูสอนนําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัดกจิกรรมทีส่งเสริม       
ใหผูเรียนมสีวนรวมกบัการเรียนรูดวยตนเอง 3.37 0.97 ปานกลาง 

9. การนําหลักสูตรอาเซียนไปใชเหมาะสมกบัหลักสูตรสถานศึกษา 3.48 0.81 ปานกลาง 
10. มีการกําหนดเปาหมายของการใชหลักสูตรอาเซียน        

ของสถานศึกษา 3.57 0.87 มาก 
11. สถานศึกษาจัดครเูขาสอนตรงตามวิชาเอกหรือความถนัด 3.78 0.97 มาก 
12. มีการจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู โดยใช

หลักสูตรอาเซียน 3.64 0.80 มาก 

13. มีแหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพียงพอสําหรบัการจัดการเรียนรูหลกัสูตรอาเซียน 3.45 0.91 ปานกลาง 

14. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ
หลักสูตรอาเซียน 3.43 0.80 ปานกลาง 

15. สถานศึกษาจัดทําคูมือการใชหลกัสูตรอาเซียน 3.49 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.89 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตร

ไปใช โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก

หรือความถนัดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู โดยใชหลักสูตร

อาเซียน และสถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตรอาเซียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผล

การใชหลักสูตร 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตรอาเซียนไปใชของครูผูสอน

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 3.48 0.85 ปานกลาง 

2. สถานศึกษามีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการใช

หลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา 3.45 0.84 ปานกลาง 

3. สถานศึกษาสรางเครื่องมือ การเกบ็รวบรวมขอมลู และ     

การวิเคราะหขอมลูการใชหลกัสูตรอาเซียนอยางเปนระบบ 

 

3.46 0.90 

 

ปานกลาง 

4. สถานศึกษารายงานการประเมินผลการใชหลกัสูตรอาเซียน 

ใหผูเกี่ยวของทราบ 3.35 0.81 ปานกลาง 

5. สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใชหลักสูตรอาเซียนภายใน

สถานศึกษาอยางชัดเจนและตอเน่ือง 3.38 0.94 ปานกลาง 

6. สถานศึกษานิเทศติดตามประเมินผลครผููสอนดวยวิธีการที่

หลากหลาย 3.48 0.90 ปานกลาง 

7. สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหครูนําผลการประเมินผล   

จากการเรยีนการสอนมาปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนและปรับปรงุ

หลักสูตรอาเซียนใหมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 3.41 0.87 

 

 

ปานกลาง 

8. สถานศึกษาสนับสนุนสงเสรมิใหครปูระเมินผลการเรียนการสอน

ตามสภาพจริง 3.57 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

9.  สถานศึกษาวิจัยการใชหลักสูตรอาเซียนและการเก็บขอมูล

อยางเปนระบบ 3.42 0.88 ปานกลาง 

10. ติดตามการประเมินผลพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน    

ใหมีความสอดคลองกับเปาประสงคของหลกัสูตรอาเซียน 3.49 0.83 ปานกลาง 

11. มีการติดตามประเมินผลการใชหลกัสูตรอาเซียนจากเขตพื้นที่

เปนระยะ และสงผลการประเมินเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรงุ

อยางตอเน่ือง 3.45 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.86 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.5  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผล

การใชหลักสูตร โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริม

ใหครูประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาติดตามการประเมินผลพฤติกรรม

การสอนของครูผูสอนใหมีความสอดคลองกับเปาประสงคของหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษารายงาน

การประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 การนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยใช

คาสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏตามตารางที่ 4.6 - 4.9 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม 

 

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน Χ  S.D. ระดับปญหา 

1. ปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลกัสูตร 3.10 0.89 ปานกลาง 

2. ปญหาการนําหลักสูตรไปใช 2.93 0.88 ปานกลาง 

3. ปญหาการประเมินผลการใชหลกัสูตร 2.95 0.88 ปานกลาง 

รวม 2.99 0.88 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม พบวา มีปญหา

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดาน

ปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานปญหาการประเมินผล

การใชหลักสูตร และดานปญหาการนําหลักสูตรไปใชมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานปญหาการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3   

 

ปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร Χ  S.D. ระดับปญหา 

1. ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลกัสูตร 3.37 0.92 ปานกลาง 

2. ขาดการวิเคราะหขอมูลแหลงตาง ๆ ที่สําคัญและ   

เปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตรอาเซียน  3.12 0.91 ปานกลาง 

3. ขาดบุคลากรทีม่ีความรูความชํานาญเกี่ยวกบัหลักสูตร

อาเซียน 3.28 0.87 ปานกลาง 

4. การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง    

ในการทําหลักสูตรอาเซียน 3.12 0.90 ปานกลาง 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา

โดยทุกฝายมีสวนรวม   3.06 0.92 ปานกลาง 

6. การสนับสนุนใหครูผูสอนผลิตวัสดุหลักสูตร และสื่อ 

การเรียนรู  2.99 0.89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

 

   

ปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร Χ  S.D. ระดับปญหา 

7.  การจัดใหมหีองสมุด มมุหนังสือหรอืแหลงเรียนรูที่ให  

ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 3.08 0.78 ปานกลาง 

8.  การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรทางการศึกษาให

เหน็ถึงความสาํคัญในการจัดทาํและใชหลกัสูตรอาเซยีน 3.03 0.85 ปานกลาง 

9.  สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา 2.89 0.84 ปานกลาง 

10. มีการสงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการอบรม

เรื่องหลักสูตรอาเซียนและสามารถนําความรูมาจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนประชาคมอาเซียน 3.07 0.88 ปานกลาง 

11. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ

ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรอาเซียน 3.11 0.84 ปานกลาง 

12. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัการเตรียม 

ความพรอมในการใชหลกัสูตรอาเซียน 2.98 0.91 ปานกลาง 

13. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตร

อาเซียนเพื่อกําหนดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู 3.00 0.94 ปานกลาง 

14. มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ที่ใชสําหรับแหลงเรียนรู

ที่เนนหลักสูตรอาเซียน 3.17 0.98 ปานกลาง 

15. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอสําหรับ

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูหลักสูตรอาเซียน 3.20 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.89 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยชุมชนขาดการมสีวนรวมในการจัดทําหลกัสูตรมีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาขาดบุคลากรที่มคีวามรูความชํานาญเกี่ยวกับหลกัสูตรอาเซียน และสถานศึกษาแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานปญหาการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3   

 

ปญหาการนําหลักสูตรไปใช Χ  S.D. ระดับปญหา 

1.  ครูผูสอนเขาใจหลักการและนําหลักสูตรอาเซียนไปใช

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 3.00 0.94 ปานกลาง 

2.  สถานศึกษามีการวางแผนการใชหลกัสูตรอาเซียน  2.96 0.79 ปานกลาง 

3.  สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรอาเซียน

โดยมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ือง 3.15 0.83 ปานกลาง 

4.  สถานศึกษาบริการวัสดุและสื่อการสอน และเอกสาร

หลักสูตรอาเซียนไวบริการครู  3.08 0.86 ปานกลาง 

5.  สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรอาเซียนใหสอดคลอง

กับสภาพของทองถ่ิน 2.96 0.92 ปานกลาง 

6.  สถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิ่มเติมระหวางการใช

หลักสูตรอาเซียน 3.07 0.97 ปานกลาง 

7.  สถานศึกษาสงเสริมครูผูสอนใหนําหลักสูตรอาเซียน 

ไปใชใหสอดคลองกบัแหลงเรียนรูในชุมชนใหเกิด

ประโยชนตอการเรียนการสอน 2.82 0.94 ปานกลาง 

8.  ครูผูสอนนําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัดกจิกรรมที่สงเสรมิ

ใหผูเรียนมสีวนรวมกบัการเรียนรูดวยตนเอง 2.77 0.91 

 

ปานกลาง 

9.  การนําหลกัสตูรอาเซียนไปใชเหมาะสมกับสื่อวัสดุอปุกรณ

เพื่อจัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหมบีรรยากาศ     

แหงการเรียนรู 2.93 0.87 

 

ปานกลาง 

10. มีการกําหนดเปาหมายของการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา 2.87 0.73 ปานกลาง 

11. สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก หรือ 

ความถนัด 2.85 0.84 ปานกลาง 

12. การจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู โดยใช

หลักสูตรอาเซียน 2.94 0.92 ปานกลาง 

13. มีแหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพยีงพอสาํหรบัการจดัการเรยีนรูตามหลักสูตรอาเซียน 2.94 0.91 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

 

   

ปญหาการนําหลักสูตรไปใช Χ  S.D. ระดับปญหา 

14. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย

สอดคลองกบัหลักสูตรอาเซียน 2.78 0.88 ปานกลาง 

15. สถานศึกษาจัดทําคูมือการใชหลกัสูตรอาเซียน 2.79 0.86 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.88 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช โดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีปญหา

อยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรอาเซียน โดยมีการนิเทศ

ติดตามผลอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาสถานศึกษาบรกิารวัสดุและสือ่การสอน และเอกสาร

หลักสูตรอาเซียนไวบริการครู และครูผูสอนนําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมกับการเรียนรูดวยตนเองมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

 

ปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน Χ  S.D. ระดับปญหา 

1. สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตรอาเซียนไปใช      

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 2.88 0.88 ปานกลาง 

2. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการใช

หลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา 2.78 0.78 ปานกลาง 

3. สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานประเมินผล

หลักสูตรอยางเปนระบบ 2.92 0.76 ปานกลาง 

4. สถานศึกษามีการสรางเครื่องมือ การเกบ็รวบรวมขอมูล 

และการวิเคราะหขอมลูการใชหลักสูตรอาเซียน     

อยางเปนระบบ 3.03 0.92 ปานกลาง 

5. สถานศึกษามกีารรายงานการประเมนิผลการใชหลกัสตูร

อาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบ 2.92 0.91 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

 

   

ปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน Χ  S.D. ระดับปญหา 

6.  สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใชหลักสูตรอาเซียน

ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจนและตอเน่ือง 3.04 0.90 ปานกลาง 

7.  สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนตามหลกัสตูรอาเซียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 2.96 0.90 ปานกลาง 

8.  สถานศึกษาสนับสนุนครูนําผลการประเมินมาปรับปรงุ

การปฏิบัติงานของตนเองในดานการจัดการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตรอาเซียน 2.96 0.97 ปานกลาง 

9.  สถานศึกษาสงเสริมครูประเมินผลงานนักเรียน       

ในการเรียนหลักสูตรอาเซียนตามสภาพจริง 2.84 0.94 ปานกลาง 

10. สถานศึกษาวิจัยการใชหลกัสูตรอาเซียน และการเก็บ

ขอมูลอยางเปนระบบ 3.02 0.89 ปานกลาง 

11. ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน 

ใหมีความสอดคลองกับเปาประสงคของหลกัสูตร

อาเซียน 3.01 0.88 ปานกลาง 

12. มีการติดตามประเมินผลการใชหลกัสูตรอาเซียน  

จากเขตพื้นที่เปนระยะ และสงผลการประเมิน   

เพื่อใหสถานศึกษาปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 3.05 0.86 ปานกลาง 

รวม 2.95 0.88 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการประเมินผล

การใชหลักสูตรอาเซียนโดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยมีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนจากเขตพื้นที่

เปนระยะ และสงผลการประเมินเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใชหลักสตูรอาเซียนภายในสถานศึกษาอยางชัดเจนและตอเน่ือง และ

สถานศึกษาสงเสริมครูประเมินผลงานนักเรียนในการเรียนหลักสูตรอาเซียนตามสภาพจริง มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับชั้น

ท่ีสอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร ขนาดของโรงเรียน  

 การวิเคราะหเปรยีบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการใชหลกัสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใชสถิติทดสอบคา t-test และ F – test 

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ปรากฏตามตารางที่ 4.10 - 4.22 

 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ตําแหนงหนาท่ี 

t Sig. ครูฝายวิชาการ ครูผูสอน 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใช 

หลักสูตร 3.36 0.39 3.70 0.67 -2.89 0.00* 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช 3.18 0.59 3.47 0.72 -2.26 0.01* 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 3.01 0.75 3.51 0.73 -3.77 0.20 

รวม 3.18 0.58 3.56 0.71 -2.97 0.07 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามหนาที่

ในการปฏิบัติงาน พบวา ครูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช

หลักสูตรอาเซียนโดยรวมไมแตกตางกนั แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน

ในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร และดานการนําหลักสูตรไปใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูจําแนก

ตามประสบการณในการทํางาน  

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานการเตรียมความพรอม  

ในการใชหลกัสูตร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.42 

123.83 

129.24 

2 

299 

301 

2.71 

.41 

6.54 0.00* 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.59 

144.43 

148.02 

2 

299 

301 

1.80 

.50 

3.62 0.03* 

3. ดานการประเมนิผล         

การใชหลกัสูตร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.80 

167.12 

169.92 

2 

299 

301 

1.40 

.56 

2.50 0.08 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.94 

145.13 

149.06 

2 

299 

301 

1.97 

0.49 

4.22 0.04* 

Sig. ≤.05 

 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพ

การใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร และดานการประเมินผลการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการประเมินผลการใชหลักสูตรไมแตกตางกัน เพื่อใหทราบถึง

ความแตกตางจึงทําการเปรยีบเทยีบเปนรายคู โดยใชวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) ดังตารางที่

4.12 - 4.13 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ

ในการทํางานเปนรายคู  

 

ประสบการณในการทํางาน Χ  นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

นอยกวา 5 ป 3.79 - 0.45* -0.14 

5 – 10 ป 3.34  -  -0.32* 

มากกวา 10 ป  3.65   - 

* Sig.≤.05 

 

 จากตารางที่ 4.12 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของคร ูจําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู

พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป กับ ประสบการณในการทํางาน 

5 – 10 ป และ ประสบการณในการทํางาน 5 - 10 ป และประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป 

สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตร

ไปใชตามความคิดเห็นของคร ูจําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู  

 

ประสบการณในการทํางาน Χ  นอยกวา 5 ป  5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

นอยกวา 5 ป 3.56 - 0.37* -0.14 

5 – 10 ป 3.19  -  -0.23 

มากกวา 10 ป  3.42   - 

* Sig.≤.05 
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 จากตารางที่ 4.13 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตร

ไปใชตามความคิดเห็นของคร ูจําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู พบวา ครูที่มีประสบการณ

ในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา ดานการนํา

หลักสูตรไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ประสบการณในการทํางาน

นอยกวา 5 ป กับ ประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ระดับชั้นท่ีสอน 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน        

ของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 

ระดับชั้นท่ีสอน 

t Sig. 
ปฐมวัย – 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใช 

หลักสูตร 3.71 0.66 3.33 0.55 3.43 0.00* 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช 3.42 0.75 3.49 0.42 -0.53 0.59 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 3.50 0.76 3.17 0.61 2.57 0.01* 

รวม 3.54 0.72 3.33 0.53 1.82 0.20 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามระดับ 

ช้ันที่สอน พบวา ครูที่สอนระดับช้ันแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตรและดานการประเมินผลการใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 

ประสบการณการเขาอบรม 

การใชหลักสูตร 

t Sig. เคยเขารับ 

การอบรม 

ไมเคยเขารับ

การอบรม 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใช 

หลักสูตร 3.73 0.59 3.54 0.75 2.40 0.02* 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช 3.52 0.70 3.28 0.71 2.88 0.00* 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 3.28 0.81 3.27 0.61 3.19 0.00* 

รวม 3.51 0.70 3.36 0.69 2.82 0.01* 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร พบวา ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร 

แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซยีน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.16  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน 

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใช 

หลักสูตร 3.28 0.55 3.93 0.59 -9.84 0.00* 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช 3.17 0.65 3.63 0.70 -5.83 0.00* 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 2.91 0.67 3.84 0.54 -13.04 0.00* 

รวม 3.12 0.62 3.80 0.61 -9.57 0.00* 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน พบวา ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช

หลักสูตรอาเซียน โดยรวมแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน

พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.17  สรุปผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

 
รายการ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 

ดานการเตรียม 

ความพรอมในการใช

หลักสูตร 

ดานการนํา

หลักสูตรไปใช 

ดานการ

ประเมินผล 

การใชหลักสูตร 

สรุป 

หนาที่ในการปฏิบัติงาน -2.89 -2.26 - - 

ประสบการณในการทํางาน 6.54 3.62 - 4.22 

ระดับช้ันทีส่อน 3.43 - 2.57 - 

ประสบการณการเขาอบรม 

การใชหลกัสูตร 2.40 2.88 3.19 2.82 

ขนาดของโรงเรียน -9.84 -5.83 -13.04 -9.57 

* Sig. ≤ .05 

 
 จากตารางที่ 4.17 สรุปผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก

ตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรม

การใชหลักสูตร ขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมครูที่มีประสบการณในการทาํงาน ประสบการณ

การเขาอบรมการใชหลักสูตร และขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังน้ัน ผลการเปรียบเทียบจึง สรุปไดวา ประสบการณในการทํางาน

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร และขนาดของโรงเรียนมีผลตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3   
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 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใชสถิติทดสอบคา t - test และ 

F – test วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ปรากฏตามตารางที่ 4.18 - 4.28 

 

ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ตําแหนงในการปฏิบัติงาน  

 

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน 

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ตําแหนงหนาท่ี 

t Sig. ครูฝายวิชาการ ครูผูสอน 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานปญหาการเตรียมความพรอม     

ในการใช หลักสูตร 3.25 0.67 3.08 0.75 1.29 0.20 

2. ดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช 3.07 0.55 2.91 0.85 1.13 0.26 

3. ดานปญหาการประเมินผลการใช

หลักสูตร 3.03 0.60 2.94 0.81 0.48 0.63 

รวม 3.12 0.61 2.98 0.80 0.97 0.36 

* Sig. ≤ .05 

 

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามหนาที่

ในการปฏิบัติงาน พบวา ครูที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใช

หลักสูตรอาเซียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.19  การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก

ตามประสบการณในการทํางาน  

 

ปญหาการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานปญหาการเตรียม

ความพรอมในการใช 

หลักสูตร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

21.54 

143.51 

165.05 

2 

299 

301 

10.77 

.48 

22.44 0.00* 

2. ดานปญหาการนําหลกัสตูร

ไปใช 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

26.38 

177.62 

204.00 

2 

299 

301 

13.19 

.59 

22.20 0.00* 

3. ดานปญหาการประเมินผล

การใชหลกัสูตร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

54.63 

268.41 

323.03 

2 

299 

301 

27.31 

.89 

30.43 0.00* 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

34.18 

196.51 

230.69 

2 

299 

301 

17.09 

0.65 

25.02 0.00* 

Sig. ≤  .05 

 

 จากตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสตูรอาเซียนของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหา

การใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

แตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อใหทราบความแตกตางจงึทําการเปรียบเทียบ

เปนรายคู โดยใชวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) ดังตารางที่ 4.20 - 4.22 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ

ในการทํางานเปนรายคู  

 

ประสบการณในการทํางาน Χ  นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

นอยกวา 5 ป 3.79 - 0.81* -0.46* 

5 – 10 ป 3.34  - -0.35* 

มากกวา 10 ป  3.65   - 

* Sig.≤.05 

 

 จากตารางที่ 4.20 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู พบวา

ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา ดานการเตรยีมความพรอมในการใชหลกัสูตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จํานวน 3 คู คือ ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป กับประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป

ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป กับประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป และประสบการณ

ในการทํางาน 5 - 10 ปกับประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตร

ไปใชตามความคิดเห็นของคร ูจําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู  

 

ประสบการณในการทํางาน Χ  นอยกวา 5 ป  5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

นอยกวา 5 ป 3.56 - 0.84* 0.55* 

5 – 10 ป 3.19  -       -0.29 

มากกวา 10 ป  3.42          - 

* Sig.≤.05 

 

 จากตารางที่ 4.21 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตร

ไปใชตามความคิดเห็นของคร ูจําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู  พบวา ครูที่มีประสบการณ

ในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชหลักสตูรอาเซียนของสถานศึกษา ดานการนํา

หลักสูตรไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ ประสบการณในการ

ทํางานนอยกวา 5 ป กับประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป และประสบการณในการทํางานนอยกวา 

5 ป กับประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผล

การใชหลักสูตร ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

เปนรายคู 

 

ประสบการณในการทํางาน Χ  นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

นอยกวา 5 ป 3.56 - 1.23* 0.78* 

5 – 10 ป 3.19  -       -0.45* 

มากกวา 10 ป  3.42   - 

* Sig.≤.05 

 

จากตารางที่ 4.22 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผล

การใชหลกัสตูรตามความคิดเหน็ของคร ูจําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู  พบวา ครูที่มี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเหน็ตอปญหาการใชหลกัสตูรอาเซียนของสถานศึกษา 

ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู คือ 

ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป กับประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป ประสบการณในการ

ทํางานนอยกวา 5 ป กับประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป และประสบการณในการทํางาน 5 - 

10 ป กับประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.23  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ระดับชั้นท่ีสอน  

 

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 

ระดับชั้นท่ีสอน 

t Sig. 
ปฐมวัย – 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานปญหาการเตรียมความพรอม     

ในการใช หลักสูตร 3.11 0.77 2.98 0.53 1.08 0.28 

2. ดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช 2.93 0.84 2.93 0.73 -0.05 0.96 

3. ดานปญหาการประเมินผลการใช

หลักสูตร 2.93 0.74 3.18 0.69 -1.46 0.17 

รวม 2.99 0.78 3.03 0.65 -0.14 0.47 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามระดับช้ัน

ที่สอน พบวา ครูที่สอนระดับช้ันแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร  

 

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 

ประสบการณการเขาอบรม 

การใชหลักสูตร 

t Sig. เคยเขารับ 

การอบรม 

ไมเคยเขารับ

การอบรม 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานปญหาการเตรียมความพรอม     

ในการใชหลกัสูตร 3.00 0.81 3.26 0.58 -3.04 0.00* 

2. ดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช 2.85 0.88 3.07 0.69 -2.26 0.03* 

3. ดานปญหาการประเมินผลการใช

หลักสูตร 2.90 0.98 3.04 0.57 -1.12  0.26 

รวม 2.92 0.89 3.12 0.61 -2.14 0.10 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยจําแนกตาม

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร พบวา ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร 

แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

และดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน  

 

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 

ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใช 

หลักสูตร 3.20 0.62 3.02 0.81 2.09 0.04* 

2. ดานการนําหลกัสูตรไปใช 3.04 0.61 2.84 0.68 1.97 0.05* 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 3.13 0.56 2.81 0.64 2.58 0.01* 

รวม 3.12 0.60 2.89 0.71 2.21 0.03* 

* Sig. ≤ .05 

 

 ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน พบวา ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใช

หลักสูตรอาเซียน โดยรวมแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน

พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.26  สรุปผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลกัสูตรอาเซียนของสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

 

รายการ ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของสถานศึกษา 

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ดานปญหาการเตรยีม

ความพรอมในการใช

หลักสูตร 

ดานปญหา 

การนําหลักสูตร

ไปใช 

ดานปญหา 

การประเมินผล

การใชหลักสูตร 

สรุป 

หนาที่ในการปฏิบัติงาน - - - - 

ประสบการณในการทํางาน 22.44 22.20 30.43 25.02 

ระดับช้ันทีส่อน - - - - 

ประสบการณการเขาอบรม 

การใชหลกัสูตร -3.04 -2.26 - - 

ขนาดของโรงเรียน 2.09 1.97 2.58 2.21 

* Sig.  ≤  .05 

 

 จากตารางที่ 4.26 สรุปผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก

ตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรม

การใชหลักสูตร ขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมครูที่มีประสบการณในการทาํงาน ประสบการณ

การเขาอบรมการใชหลักสูตร และขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดังตารางท่ี 

4.27 – 4.29 

 

ตารางท่ี 4.27 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร  

 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. สถานศึกษาควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

ในการใชหลกัสูตรในสถานศึกษา 12 38.71 

2. จัดอบรมการใชหลกัสูตรใหกบัโรงเรียนตนแบบอาเซียนและ

โรงเรียนคูพฒันา เพื่อนําไปขยายผลใหกับครูผูสอน 

ในสถานศึกษา 9 29.03 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ควรจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับหลกัสูตรอาเซียน เอกสารประกอบการใชหลักสูตร 

ใหกับสถานศึกษาใหเพียงพอ 7 22.58 

4. บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานดานการนําหลักสูตรอาเซียนไปใช 

ในสถานศึกษา ตองศึกษาเอกสารตามกรอบแนวคิดจากสํานักงาน

วิชาการและมาตรฐานการศึกษากําหนดมาให 2 6.45 

5. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาวิธีในการนําหลักสูตร 

ไปใชจริง และปรับปรุงหลักสูตรตอไป 1 3.23 

รวม 31 100 
  

 จากตารางที ่4.27 พบวา ขอเสนอแนะการใชหลักสูตรอาเซียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

ตามความคิดเห็นของครทูี่ไดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

10.26 ตองการใหสถานศึกษา มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในการใชหลักสูตรในสถานศึกษา 

มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด รองลงมา คือ จัดอบรมการใชหลักสตูรใหกับโรงเรียนตนแบบอาเซียน และโรงเรียน

คูพัฒนา เพื่อนําไปขยายผลใหกับครูผูสอนในสถานศึกษา สวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาวิธี

ในการนําหลักสูตรไปใชจริง และปรับปรุงหลักสูตรน้ัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.28 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนํา

หลักสูตรไปใช  

 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. ครูผูสอนควรเขาอบรมการจัดทําหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน    12 31.58 

2. การนําหลักสูตรไปใชของสถานศึกษา โดยวิธีบูรณาการหลกัสูตร

อาเซียนในหนวยการเรียนรูควรใหครผููสอนในรายวิชาน้ัน ๆ เปน

ผูจัดทําหนวยการเรียนรู 9 23.68 

3. ควรใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนมสีวนรวมในการจัดการเรยีน

การสอนหลักสูตรอาเซียน 7 18.42 

4. ระหวางการใชหลักสูตรควรมีการนิเทศ ติดตามผลการใชหลกัสูตร

อยางสม่ําเสมอ 5 13.16 

5. ครูควรใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 3 7.90 

6. การนําหลกัสตูรอาเซียนมาใชเปนรายวิชาเพิม่เติมน้ันมผีลกระทบ

ตอโครงสรางหลักสูตร ควรนํามาจัดเพิ่มเติมในกจิกรรมพัฒนา

ผูเรียน หรอืกิจกรรมคาย 1 2.63 

7. การโยกยายครูที่มีความรู ความชํานาญในการใชหลักสูตรทําให

สถานศึกษาตองจัดอบรมเพิ่มเติมใหกับคร ูซึง่ตองใชเวลาในการจดั

อบรมเพิม่ข้ึน 1 2.63 

รวม    38 100 
  

 จากตารางที ่4.28 พบวา ขอเสนอแนะการใชหลักสตูรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสตูรไปใช ตามความคิดเห็นของครู

ที่ไดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.58 พบวา ครูผูสอน

ควรเขาอบรมการจัดทําหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมา คือ การนําหลักสูตรไปใชของสถานศึกษา โดยวิธีบูรณาการหลักสูตรอาเซียนในหนวยการเรียนรู

ควรใหครูผูสอนในรายวิชาน้ัน ๆ  เปนผูจัดทําหนวยการเรียนรู และการโยกยายครูที่มีความรู ความชํานาญ

ในการใชหลักสูตรทําใหสถานศึกษาตองจัดอบรมเพิ่มเติมใหกับคร ูซึ่งตองใชเวลาในการจัดอบรมเพิ่มข้ึนน้ัน

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.29 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผล

การใชหลักสูตร  

 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. ควรมีการนิเทศและติดตามผลการประเมินการใชหลักสูตร

อาเซียนในสถานศึกษาอยางจริงจัง 11 45.83 

2. ควรใหครูทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล

การใชหลกัสูตร 7 29.17 

3. สถานศึกษาควรจัดทําการประเมินผลการใชหลกัสูตรและ

นําผลการประเมินมาปรบัเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ

สอน และปรบัปรุงหลักสูตรอาเซยีนในสถานศึกษา 3 12.50 

4. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

การใชหลกัสูตรอาเซียนในสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 2   8.33 

5. สํานักงานเขตพื้นที่และสํานักวิชาการและมาตรฐานควรจมี

ระบบการติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อให

สถานศึกษามีความเขาใจที่ตรงกัน 1   4.17 

รวม 24   100 

 

 จากตารางที ่4.29 พบวา ขอเสนอแนะการใชหลกัสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผลการใชหลักสูตรตามความคิดเห็น

ของครทูี่ไดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.95 ตองการใหมี

การนิเทศ และติดตามผลการประเมิน การใชหลักสตูรอาเซียนในสถานศึกษาอยางจรงิจัง มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ควรใหครูทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร และ

สํานักงานเขตพื้นที่และสํานักวิชาการและมาตรฐานควรจะมีระบบการติดตามการประเมินผล การใช

หลักสูตรเพื่อใหสถานศึกษามีความเขาใจที่ตรงกัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และเปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน ประสบการณการทํางาน

ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร และขนาดของโรงเรียน รวมถึงศึกษาความคิดเห็น

และขอเสนอแนะ การใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ครูฝายวิชาการ และครูผูสอนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 1,309 คน กลุมตัวอยาง

ไดแก ครูฝายวิชาการ และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 302 คน โดยกําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอและดําเนินการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ

สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t - test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 

ANOVA) 

  

สรุปผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

  1. สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร และมีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลาง 2 ดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

และดานการนําหลักสูตรไปใช 
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   1.1 สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาจัดใหบคุลากรศึกษาดูงานโรงเรยีนตนแบบที่จดัการเรยีนรู โดยใชหลกัสูตร

อาเซียนมีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมา คือ สถานศึกษามกีารเตรียมบคุลากรที่เกี่ยวของ เชน ประชุมช้ีแจง

บุคลากรทางการศึกษา การอบรมครู ผูบริหาร และผูที่เกีย่วของกับการใชหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษา

มีการประเมินโครงการศึกษานํารองกอนนําหลักสูตรไปใชจริงมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   1.2 สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตรไปใช โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง โดยสถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอกหรือความถนัดมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการจัด 

ทําโครงการสนับสนุนการจดัการเรยีนรู โดยใชหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิ่มเติม

ระหวางการใชหลักสูตรอาเซียนมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   1.3 สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยู

ในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหครูประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง

มีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาติดตามการประเมินผลพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนใหมีความสอดคลอง

กับเปาประสงคของหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษารายงานการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน

ใหผูเกี่ยวของทราบมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  2. ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม พบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานปญหาการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสตูรมีคาเฉลีย่สูงที่สดุ รองลงมาดานปญหาการประเมินผลการใชหลักสตูร และดานปญหา

การนําหลักสูตรไปใชมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.1 ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา

มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง

ทุกขอ โดยชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาขาดบุคลากรที่มี

ความรูความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อจัดทําหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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   2.2 ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช โดยรวม พบวา มีสภาพปญหาอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยสถานศึกษา

สนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรอาเซียน โดยมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาสถานศึกษาบริการวัสดุและสื่อการสอน และเอกสารหลักสูตรอาเซยีนไวบริการครู และครูผูสอน

นําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด 

   2.3 ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวม พบวามี

สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง

ทุกขอ โดยมีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนจากเขตพื้นที่เปนระยะ และสงผลการประเมิน

เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาสถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใช

หลักสูตรอาเซียนภายในสถานศึกษาอยางชัดเจนและตอเน่ือง และสถานศึกษาสงเสริมครูประเมินผลงาน

นักเรียนในการเรียนหลักสูตรอาเซียนตามสภาพจริงมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร 

ขนาดของโรงเรยีน พบวา โดยรวมครูทีม่ีประสบการณในการทํางาน ประสบการณการเขาอบรมการใช

หลักสตูร และขนาดของโรงเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  

   3.1 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน พบวา ครูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตร

อาเซียนโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดาน

การเตรียมความพรอมในการใชหลกัสูตร และดานการนําหลักสูตรไปใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.2 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ

ในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียม
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ความพรอมในการใชหลักสูตร และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการประเมินผลการใชหลักสูตรไมแตกตางกัน 

   3.3 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามระดับช้ันที่สอน

พบวา ครูที่สอนระดับช้ันแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวมไม

แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตร และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.4 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ

การเขาอบรมการใชหลักสูตร พบวา ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร แตกตางกันมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในทกุดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

   3.5 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน พบวา ครูที่ทํางานที่มีขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน

ทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหนงในการ

ปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร 

ขนาดของโรงเรยีน พบวา โดยรวมครูทีม่ีประสบการณในการทํางาน ประสบการณการเขาอบรมการใช

หลักสูตร และขนาดของโรงเรียนแตกตางกนัมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

   4.1 การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน พบวา ครูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตร

อาเซียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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   4.2 เปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันทุกดานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.3 การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามระดับช้ันที่สอน

พบวา ครูที่สอนระดับช้ันแตกตางกันมคีวามคิดเหน็ตอการเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน 

   4.4 การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของคร ูจําแนกตามประสบการณ

การเขาอบรมการใชหลักสูตร พบวา ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร แตกตางกันมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสตูร และดานปญหา

การนําหลักสูตรไปใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.5 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน พบวา ครูที่ทํางานที่มีขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน

ทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของคร ูมีดังน้ี 

   5.1 ดานการเตรยีมพรอมในการใชหลกัสตูร จากความคิดเห็นของครูที่ไดทําการตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.26 ตองการใหสถานศึกษาน้ันมี

การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในการใชหลกัสตูรในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 

จัดอบรมการใชหลักสูตรใหกับโรงเรียนตนแบบอาเซยีน และโรงเรียนคูพัฒนา เพื่อนําไปขยายผลใหกับ

ครูผูสอนในสถานศึกษา สวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาวิธีในการนําหลักสูตรไปใชจริง และ

ปรับปรุงหลักสูตรน้ัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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   5.2 ดานการนําหลักสูตรไปใช จากความคิดเห็นของครูที่ไดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขอเสนอแนะ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.58 พบวา ครูผูสอนควรเขาอบรมการจัดทําหลักสูตร

กอนนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การนําหลักสูตรไปใช

ของสถานศึกษา โดยวิธีบูรณาการหลักสูตรอาเซยีนในหนวยการเรียนรูควรใหครผููสอนในรายวิชาน้ัน ๆ  

เปนผูจัดทําหนวยการเรียนรูและการโยกยายครูที่มีความรู ความชํานาญในการใชหลักสูตรทําใหสถานศึกษา

ตองจัดอบรมเพิ่มเติมใหกับครู ซึ่งตองใชเวลาในการจัดอบรมเพิ่มข้ึนน้ัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   5.3 ดานการประเมินผลการใชหลกัสูตร จากความคิดเหน็ของครูที่ไดตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับขอเสนอแนะ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.95 ควรจัดใหมีการนิเทศและติดตามผลการประเมิน

การใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาอยางจริงจัง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ควรใหครูทุกคน

ในสถานศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร และสํานักงานเขตพื้นที่และสํานักวิชาการ

และมาตรฐาน ควรจะมีระบบการติดตามการประเมนิผลการใชหลักสตูรเพื่อใหสถานศึกษามีความเขาใจ

ที่ตรงกัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการวิจัยสภาพและปญหาการใชหลกัสตูรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสาํคัญและอภิปรายผลจากขอมูล

ที่คนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

  1. สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เปนไปตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยขอที ่1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร และมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย 

คือ ดานการประเมินผลการใชหลักสตูร และดานการนําหลักสูตรไปใช ทั้งน้ี เน่ืองจากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใหความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการใชหลักสูตร

อาเซียน มีการเตรียมความพรอม โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษา 

และครูในสงักัดเกีย่วกับหลกัสูตรอาเซยีน และการจดัการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรอาเซียน แตเมื่อ

โรงเรยีนไดนําหลกัสตูรอาเซยีนไปใชในสถานศึกษามกีารนําไปใชในหลกัสูตรแตกตางกัน ซึ่งบางโรงเรยีน

ใชหลักสูตรอาเซียนแบบบูรณาการกบัสาระวิชาอื่น ๆ  บางโรงเรียนจัดเปนวิชาเพิ่มเติม ซึ่งทําใหผลการ

ดําเนินงานออกมา มีผลการปฏิบัติที่แตกตางกัน และยังขาดการติดตามประเมินผลเปนระยะจึงทําให

การใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ พสุ สวางสังวาล (2555 : 85) ไดวิจัยการศึกษา
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สภาพปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบ

การใชหลักสตูร สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบรุี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การศึกษาสภาพปญหา

การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรยีนตนแบบการใชหลักสูตร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ีเขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ

ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการเตรียมการใชหลักสูตร 

และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

   1.1 สภาพการใชหลักสตูรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาจัดใหบคุลากรศึกษาดูงานโรงเรยีนตนแบบที่จดัการเรยีนรู โดยใชหลกัสูตร

อาเซียนมีคาเฉลีย่สงูที่สดุ รองลงมาสถานศึกษามกีารเตรยีมบุคลากรทีเ่กี่ยวของ เชน ประชุมช้ีแจงบุคลากร

ทางการศึกษา การอบรมครู ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษามีการ

ประเมินโครงการศึกษานํารองกอนนําหลกัสตูรไปใชจรงิมคีาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ทั้งน้ี อาจเปนเพราะสถานศึกษา

มีการประชุมช้ีแจงสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักใหกับบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริม

ใหบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม และสนับสนุนใหนําความรูไปใชในการจดัทําหลักสตูร รวมถึง

สงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาดูงานจากโรงเรียนตนแบบที่จัดการเรียนรู โดยใชหลักสูตรอาเซียนเพื่อได

นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาหลกัสตูรและจัดกจิกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ กิตติพงษ เจนจบ 

(2556 : 153) ไดวิจัยการศึกษาความพรอมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ซึ่งพบวา การเตรียม

ความพรอมของสถานศึกษาในภาพรวมน้ันอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเห็นความสําคัญ มีความตระหนัก และมีการสงเสริมใหบุคลากร

ทางการศึกษาอบรมมคีวามรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ที่เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   1.2 สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําหลักสูตรไปใช โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง โดยสถานศึกษาไดจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอกหรือความถนัดมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา

มีการจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู โดยใชหลักสูตรอาเซียนและสถานศึกษาจัดใหครูไดอบรม

เพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตรอาเซียนมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะในการดําเนินการใช

หลักสูตรอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ไดเล็งเห็นความสาํคัญของการดําเนินการใชหลักสูตร โดยมีการอบรมครูเพื่อเตรียมความพรอมไปสู

การนําหลักสูตรไปใช แตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ันจะมีการดําเนินการ

ที่หลากหลาย เชน การแทรกเน้ือหาอาเซียนในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู เปดสอนรายวิชาเพิ่มเติม
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และการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรยีน อีกทั้งสถานศึกษายังไมคอยไดสงเสริมใหครูไดอบรมเพิ่มเติมระหวาง

การใชหลักสูตรอาเซียน จึงทําใหผลการนําหลักสูตรไปใชจงึมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง

กับ พสุ สวางสังวาล (2555 : 88) ไดวิจัยการศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ดานการดําเนินการใชหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 

   1.3 สภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยรวม พบวา มีการปฏิบัติอยู

ในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหครูประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง

มีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาติดตามการประเมินผลพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนใหมีความสอดคลอง

กับเปาประสงคของหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษารายงานการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน

ใหผูเกี่ยวของทราบมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนมีพื้นฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การวัดและประเมินผล จึงสามารถนํามาปรับใชกับหลักสูตรไดจึงทําใหมีผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง

สวนการติดตามตามประเมินผลพฤติกรรมการสอนของคร ูและการรายงานผลการใชหลักสูตรอาเซียน

ใหผูเกี่ยวของทราบน้ัน สวนใหญแลวสถานศึกษาจะทํารายงานเพื่อเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เทาน้ัน โดยไมมีการทํารายงานเพื่อเสนอตอชุมชนหรือผูปกครองไดรับทราบขอมูล รวมถึงการนิเทศ

ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรน้ัน ก็มีการนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่เพียงแคภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ทั้งน้ี ดวยปริมาณของโรงเรียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตองดูแล

มีจํานวนมาก ทําใหมีเวลาทีจ่ะนิเทศติดตามจึงมีนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทาบา (Taba, 1962 : 

310 อางถึงใน สฤษฎพล สุขกําเนิด, 2557 : 204) กลาววา การประเมินผลหลักสูตรกระทําข้ึนเพื่อศึกษา

ถึงกระบวนการตาง ๆ ที่ไดกําหนดไววา การเปลี่ยนแปลงใดบางที่สอดคลองหรือแยงกับวัตถุประสงค

ทางการศึกษา ซึ่งการประเมินดังกลาวจะครอบคลมุเน้ือหาทั้งหมดของหลกัสตูรและกระบวนการตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก จุดประสงค ขอบเขตของเน้ือหาสาระ คุณภาพของผูบริหาร และผูที่ใชหลักสูตร 

สมรรถภาพของผูเรียน ความสัมพันธของวิชาตาง ๆ การใชสื่อและวัสดุการสอน เปนตน สอดคลองกับ

พสุ สวางสังวาล (2555 : 89) ไดวิจัยการศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวาดานการประเมินผลการใชหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 

  2. ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เปนไปตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยขอที่ 2 ของการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงน้ันจะใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรใหมซึ่งมีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนา



 111 

คุณภาพผูเรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมพฒันาประเทศพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะ

และทักษะกระบวนการนําหลักสตูรไปสูการปฏิบัติ ไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อไดใชเปนทิศทาง

ในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ กําหนดโครงสรางเวลาเรียนข้ันตํ่าของแตละ

กลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทําใหสถานศึกษาและครูผูสอนสามารถ

นําไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน และนําหลักสูตรไปใชไดงายข้ึน

เมื่อการสอดแทรกหลกัสูตรอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ก็มีการเตรียมความพรอมจาก

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา โดยการอบรม สัมมนาใหความรูแกผูบริหาร และครูผูสอนในการใชหลักสูตร

และบริบทของโรงเรียนที่สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 คัดเลือกใหเปน

โรงเรียนตนแบบน้ันเปนโรงเรียนที่มีความพรอมในดานตาง ๆ จึงพบปญหาไมมากนัก สอดคลองกับ

ชรินรัตน สีเสมอ (2554 : 85) ไดวิจัยสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ในโรงเรยีนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลวิจัย

พบวา ปญหาโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย

คือ ดานการดําเนินการใชหลกัสตูร ดานการประเมนิผลการใชหลกัสูตร และดานการเตรยีมการใชหลักสูตร

สอดคลองกับ กฤษฎ์ิสราวลี ยองใยกฤษฎา (2554 : 106) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและ

โรงเรียนที่มีความพรอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร และโรงเรียน

ที่มีความพรอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

   2.1 ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร โดยรวม พบวา

มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 

โดยชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาขาดบุคลากรที่มีความรู

ความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียน และสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาในการจัดทําหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษาน้ันยังขาด

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําหลักสูตร และบุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรูความชํานาญ

เกี่ยวกับหลกัสตูรอาเซียน เพราะมีเพยีงบุคลากรสวนหน่ึงเทาน้ันที่ไดรบัการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักสูตร

อาเซียน เลยทําใหเวลาการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษาจึงทําใหเกิดปญหาเพราะขาดความรูในตัว

หลักสูตร และยังขาดงบประมาณในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับ

ตัวบงช้ี เน้ือหา และผูเรยีน และสวนหน่ึงเกดิจากการขาดการวิเคราะหความตองการของผูปกครองและ

นักเรียนกอนการจัดทําสาระหลักสูตรอาเซียน คําอธิบายรายวิชา การตรวจสอบความพรอมกอนนําหลักสูตร
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ไปใช สอดคลองกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 35) ใหแนวทางแกสถานศึกษาวา ตองมีการวางแผนเพื่อใชหลักสูตรใหม

ผูบริหาร สถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาควรศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตร ทั้งดานงบประมาณและอาคารสถานที่ที่เพียงพอหรือไม การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช

หลักสูตรดําเนินการใชวิธีใด การวางแผนเพื่อการใชหลกัสตูรอยางละเอียดรอบคอบและมีข้ันตอน จะทําให

หลักสูตรบรรลุจุดหมายไดงาย สถานศึกษาไดมีการสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ

อยางเหมาะสม ติดตาม ควบคุมคุณภาพการจดัทําหลกัสตูร และการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบตอเน่ือง

และครบวงจร และนําผลการติดตาม ควบคุมคุณภาพพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรและจัดการเรยีนรูใหมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชรินรัตน สีเสมอ (2554 : 85) ไดวิจัย

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ปญหาดานการนําหลักสตูรไปใช ผลการวิจัย

พบวา โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขาดงบประมาณอยางตอเน่ืองจาก

การเตรียมการจัดเตรียมสื่ออปุกรณ ความเขาใจของครูที่ไมตรงกันถึงในเรือ่งการจดัทําโครงสรางหนวย

การเรียนรู / คําอธิบายรายวิชา และการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย 

   2.2 ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช โดยรวม พบวา มีสภาพปญหา

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ ซึ่ง

สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการใชหลกัสตูรอาเซียน โดยมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ืองมคีาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษาบริการวัสดุและสื่อการสอน และเอกสารหลักสูตรอาเซียนไวบริการครู  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูผูสอนมีความตระหนักและสนใจตอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ทําใหเกิดการต่ืนตัว

ตอการแสวงหาความรูในการใชหลักสูตรใหมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน การเขารับการอบรม การเขารวม

สัมมนา เปนตน แตอาจมีบางสวนไมไดรับการอบรมการใชหลักสูตรอยางทั่วถึงหรือรับความรูโดยตรง 

ซึ่งอาจจะไดรับความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่ไมชัดเจนเทาที่ควร และสวนหน่ึงปญหาเกิดจากการขาด

นิเทศติดตามผลการอยางใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง รองลงมาสถานศึกษาบริการวัสดุและสื่อการสอน 

และขาดเอกสารหลกัสูตรอาเซยีน และเมื่อเกิดปญหาการใชหลักสูตร ครูผูสอนตองการคําแนะนํา หรือ

ความชวยเหลือไดจากฝายวิชาการของโรงเรียนเพื่อความชัดเจนในการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งระยะเวลา

ในการใชหลักสูตรที่ผานมา อาจทําใหฝายวิชาการมีประสบการณ พบเจอขอผิดพลาด หรือปญหาจึงทําให

ฝายวิชาการมีความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพิ่มข้ึน ดวยเหตุน้ีทําใหฝายวิชาการสามารถใหคําแนะนํา

ในการใชหลักสูตรกับครูผูสอนไดถูกตองชัดเจน และสามารถแกปญหาที่ครูผูสอนประสบได เลยทําให

ปญหาในการนําหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ คีตวัฒน ขันธะหัตถ (2556 : 98) ไดศึกษา

ปญหาและแนวทางแกปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ปญหาโดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ เสาวลักษณ ประมาน (2555 : 86) ไดวิจัยปญหาการใช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูผูสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา

โรงเรยีนตนแบบในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานความเขาใจเกี่ยวกับหลักสตูร ปญหาดาน

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ปญหาดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 

   2.3 ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวม พบวา

ปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยมี

การติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนจากเขตพื้นที่เปนระยะ และสงผลการประเมินเพื่อให

สถานศึกษาปรับปรุงอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาสถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใชหลักสูตร

อาเซียนภายในสถานศึกษาอยางชัดเจนและตอเน่ือง และสถานศึกษาสงเสริมครปูระเมนิผลงานนักเรียน

ในการเรียนหลักสูตรอาเซียนตามสภาพจริงมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานศึกษาน้ันยังขาด

การกําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามรวมกัน ครูขาดความชํานาญในการวัดผลประเมิน

อยางรอบดาน ถึงแมวาครจูะไดรบัการอบรมมาบางหรอืศึกษาจากเอกสารบาง แตในรายละเอียดปลีกยอย

ตาง ๆ ยังเปนปญหาสําหรับครูอยู จึงควรจะมีการติดตามนิเทศจากสํานักงานเขตพื้นที่เปนระยะและ

เปนระบบ และสวนหน่ึงในการดําเนินการใชหลักสูตรใหประสบความสําเร็จตองมีการกํากับดูแลคุณภาพ

และจัดทํารายงานการประเมิน บางสวนอาจไมเห็นความสําคัญตรงสวนน้ีจึงทําใหขาดการประเมินและ

รายงานผล สอดคลองกับยูเนสโก (UNESCO, 1978 : 66) ไดวิจัยปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศ

ในทวีปเอเชีย ไดแก อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และศรีลังกา พบวา ปญหา

การใชหลกัสตูรเกี่ยวของกับการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการนําหลกัสตูร

ไปใช ผูบริหารระดับตาง ๆ ไมใหความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขาดการติดตามการใช

หลักสูตรของครู นอกจากน้ันหลักสูตรยังขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสตูร ตําราเรียนที่ไม

ทันสมัย ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ ประการสุดทาย คือ ศูนยพัฒนาหลักสูตรยังขาดการวางแผน

ทีดีในการนําหลักสูตรไปใช 

  3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู โดยจําแนกตามตําแหนง

ในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสตูร 

ขนาดของโรงเรียน อภิปรายผลไดดังน้ี 
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   3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

พบวา ครูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวม

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็น

แตกตางกันในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร และดานการนําหลักสูตรไปใช อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยอาจจะเปนเพราะในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรน้ัน

สวนใหญแลวครูจะไมไดเขารับการอบรมทุกคน จะมีเพียงครูที่เปนหัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ

ที่จะไดไปอบรม สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอม และนํามาขยายผลกับครูที่โรงเรียน จึงทําใหครูผูสอน

ที่ไดรับการถายทอดมาอาจจะไมเขาใจกระบวนการใชหลักสูตรอยางชัดเจน สงผลใหเวลานําหลักสูตร

ไปใชมีความไมเขาใจในหลักสูตร สอดคลองกับ พิมพพร กอนคํา (2555 : 140) ไดศึกษาสภาพและปญหา

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบ การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัย

พบวา การเปรียบเทียบจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดาน

อื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

   3.2 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ

ในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และเมื่อไดพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการเตรยีมความพรอมในการใชหลักสูตร และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการประเมินผลการใชหลักสตูรไมแตกตางกัน 

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะหลกัสตูรอาเซียนยังเปนหลกัสูตรใหม ครูผูสอนที่มีประสบการณในการ

ทํางานตางกันยอมมีความคิดเห็นแตกตางกันหรือไมสอดคลองกัน เพราะผูที่มีประสบการณในการทํางาน

มากกวายอมมองเห็นถึงสภาพการทํางานไดละเอียดรอบคอบกวาผูมีประสบการณในการทํางานนอย 

สวนดานการประเมินผลการใชหลักสูตรไมแตกตางกัน เพราะในการวัดผลประเมินผลการใชหลักสูตร

น้ันก็ใชเกณฑการประเมินตามรูปแบบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ซึ่งเนนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูทุกคนก็ไดรับการอบรมและไดรับความรูเหมือนกัน 

และเกิดความชํานาญในการประเมินผลการใชหลักสูตร จึงทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลอง

กับ พิมพพร กอนคํา (2555 : 140) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบจําแนกตาม

สภาพและปญหาการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนตนแบบ การใชหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จําแนกตามประสบการณในการทํางานตางกัน 3 ระดับ มีคาเฉลี่ย

อยูในชวง 3.54 - 3.96 โดยระดับที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตํ่ากวา 10 ป ระดับที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มากกวา 

20 ป ผลการตรวจสอบความแตกตางรายคู พบวา คูที่มีประสบการณในการทํางาน ดานแนวทางการจดั

กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน แตกตางกันอยางมนัียสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ประสบการณในการทาํงาน

ตํ่ากวา 10 ป กับ มากกวา 20 ป ดานแนวทางการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 มี 2 คู คือ ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป กับ 10 - 20 ป และตํ่ากวา 10 ป กับ 

มากกวา 20 ป 

   3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามระดับช้ันที่สอน พบวา

ครูที่สอนระดับช้ันแตกตางกันมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวมไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดาน

การเตรียมความพรอมในการใชหลกัสตูร และดานการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูที่อยูในสถานศึกษาเดียวกันจะไดรับการอบรม สัมมนา

และถายทอดการใชหลกัสตูรจากสถานศึกษาเหมือนกัน และมีแนวทางในการนําหลักสูตรอาเซียนไปใช

เหมือนกัน จึงทําใหครูที่มีระดับช้ันที่สอนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน

ไมแตกตางกัน แตอาจจะมีความคิดเห็นแตกตางในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลกัสูตรเพราะ

ในระดับช้ันที่แตกตางกันยอมมีเน้ือหารายละเอียด รายวิชาที่แตกตางกัน จึงทําใหการเตรียมความพรอม

มีความแตกตางกัน สอดคลองกับ พิมพพร กอนคํา (2555 : 144) ไดศึกษาถึงสภาพและปญหาในการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบ การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา

การจําแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน พบวาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

   3.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณการเขา

อบรมการใชหลักสูตร พบวา ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตรแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนโดยรวมแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานทีต้ั่งไว และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครทูี่ไดรบัการอบรม สัมมนา จะไดเรียนรู

และไดรับขอมูลโดยตรงจากหนวยงานตนสังกัดที่จัดอบรม เขาใจกระบวนการในการนําหลักสูตรมาใช 

การเตรยีมพรอมกอนการใชหลักสตูร และการประเมนิผลการใชหลักสตูร ตลอดจนมีเอกสารที่เกี่ยวของ
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กับหลักสูตรอาเซียน จึงทําใหสามารถดําเนินกรรใชหลักสูตรไดดี สวนครูที่ไมไดรับการอบรมบางสวน

ก็จะไดรับการถายทอดจากผูที่ไดเขารับการอบรม แตเมื่อนําไปปฏิบัติจริงก็ไมสามารถที่จะปฏิบัติไดดี

เทาที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากการไดรับความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่ไมชัดเจนเทาที่ควร จึงทําใหครูที่มี

ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตร

อาเซียนโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   3.5 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียน

พบวา ครูที่ทํางานที่มีขนาดโรงเรยีนตางกนัมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลกัสตูรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็น

แตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนที่มี

ขนาดแตกตางกันจะมีจํานวนครูที่ไมเทากัน จํานวนงบประมาณที่ไดจัดสรรจะไมเทากัน สงผลตอความพรอม

ของอุปกรณและสื่อการสอน ตลอดจนเอกสารประกอบการสอนเพื่อใหครูไดใชในการเตรียมการสอน

มีนอยสําหรับโรงเรียนขนาดเลก็ เพราะโรงเรยีนขนาดใหญจะมงีบประมาณที่มากกวา มีความพรอมในดาน

สื่อและอุปกรณมากกวา จึงทําใหครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ที่ทํางานในโรงเรียนที่มขีนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพและ

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษาแตกตาง สอดคลองกับ จงจิตต เหลืองอรุณ (2556 : 102) 

ไดศึกษาการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการเปรียบเทียบความพรอมการบริหารหลักสูตร

ประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา ความพรอมการบรหิาร

หลักสูตรประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา สถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลางมีความพรอมมากกวาสถานศึกษา

ขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกบั พสุ สวางสังวาล (2555) ไดศึกษาการศึกษา

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบ

การใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบรุี เขต 3 ไดเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลกัสตูร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประเภทของโรงเรียนพบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



 117 

  4. ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู ซึ่งจําแนกตามตําแหนง

ในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันที่สอน ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสตูร 

ขนาดของโรงเรียน อภิปรายผล ไดดังน้ี 

   4.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

พบวา ครูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ี อาจเปนเพราะการบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนจะเปนระบบ ครูที่ไดปฏิบัติหนาที่ตางกันจึงจะมี

ความคิดเห็นตอปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษาไมแตกตางกัน เพราะทุกคนน้ันมีหนาที่

ความรับผิดชอบ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง จึงมีความคิดเหน็สอดคลองกัน จึงไมแตกตางกันสอดคลอง

กับ สฤษฎพล สุขกําเนิด (2557 : 201) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมหลักสูตรอาเซียนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 เปรียบเทียบการปฏิบัติการการเตรียม

ความพรอมหลักสูตรอาเซียนของบุคลากรตามความคิดเห็นของบุคลากรทั้ง 4 ดาน จําแนกตามหนาที่

พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

   4.2 เปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

แตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะครูมีอายุ มีประสบการณและ

ปฏิบัติการสอนมานาน ทําใหมีความเคยชินตอหลักสูตรเกา เมื่อมีการจัดหลักสูตรใหมเขามาก็ทําใหครู

ที่มีประสบการณและปฏิบัติการสอนมานาน ตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน แตครูที่มีประสบการณมากจะสามารถนําประสบการณมาชวยในการจัดการเรียนการสอนไดดีกวา

ครูที่มีประสบการณนอย ครูผูสอนที่มีประสบการณนอยจะขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สอดคลองกับหลักสูตร ขาดทักษะการวิเคราะหหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช มีประสบการณ

ในการจัดการเรียนการสอนนอย ขาดเทคนิคในการผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน และยังสับสน

ในข้ันตอนการวัดผลและประเมินผล ฉะน้ันการที่ครูมีประสบการณนอยหรือมากยอมตองการที่จะพัฒนา

ตนเองอยู ปญหาสําคัญอีกอยาง คือ ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดทําหลักสูตร ครูไมนําหลักสูตรลงสูหองเรียนและยังไมไดกําหนดสาระการเรียนรูเพื่อสนองถึง

ความตองการของผูเรียน จึงทําใหครูที่มีประสบการณสอนตางกนัมีความคิดเห็นตอปญหาการใชหลกัสตูร
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อาเซียนแตกตางกัน สอดคลองกับ พิมพพร กอนคํา (2555 : 140) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบรหิาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ตอสภาพ และปญหาการบรหิารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จําแนกตามตามประสบการณในการทาํงานตางกัน มีความคิดเห็น

ตอสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดจําแนกไวตามประสบการณ

การเขาอบรมการใชหลักสูตร พบวา ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตรน้ัน แตกตางกัน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานปญหาการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตร และดานปญหาการนําหลักสูตรไปใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลวิจัย

เปนเชนน้ี ครูที่มีประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตรอาเซยีนยอมจะมีความรูความเขาใจมากกวา

ครูที่ไมไดรับการอบรม เพราะครูที่มปีระสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตรอาเซยีนจะไดรับความรู

จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดรับเอกสารเกี่ยวกับหลกัสตูร หากมีขอสงสัยก็จะสามารถสอบถามวิทยากร

ไดโดยตรง แตครูที่ไมมีประสบการณการเขารบัการอบรมจะไดรับความรูจากการถายทอดของเพือ่นครู

ในโรงเรยีนจงึทําใหไมเขาใจหลกัสตูรอยางชัดเจน ขาดการเตรยีมความพรอมในการดําเนินการในการนํา

หลักสูตรมาใช และเมื่อนําหลักสตูรมาใชกค็รขูาดความรูความเขาใจในหลกัสตูรอาเซียนกจ็ะประสบปญหา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร อีกทั้งเน้ือหาของหลักสูตร

อาเซียนแกนกลางก็ยังไมเปนรปูธรรมชัดเจน จึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ไมบรรลุผล

เทาที่ควร 

   4.4 การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเหน็ของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน

พบวา ครูที่ทํางานที่มีขนาดโรงเรยีนตางกนัมีความคิดเห็นตอสภาพการใชหลกัสตูรอาเซียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็น

แตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวน

บุคลากรจํานวนมาก การบริหารจัดการภายในองคกรจึงมีรายละเอียดคอนขางมาก มีการดําเนินงาน

หลายฝายงาน สงผลใหเกิดความซับซอน บุคลากรทาํงานไดไมทั่วถึง ไมมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนงาน 

นอกจากน้ีโรงเรียนขนาดใหญเปนโรงเรียนที่มีความพรอมและคุณภาพสูง บุคลากรจึงมีความคาดหวัง
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ในประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในโรงเรียนสูงตามไปดวย หากโรงเรียนทํางานไมเปนระบบ ลาชา

กวากําหนด ไมมีการสงเสริมพัฒนาบคุลากร ไมมีการจดัสรรงบประมาณตามทีต้ั่งไวก็ยอมสงผลใหบุคลากร

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนในระดับตํ่า ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอย 

จะมีปญหาในดานบุคลากรและงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณในการทํางาน ก็จะสงผลตอความคิดเห็น

ตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนในระดับตํ่าเชนกัน สอดคลองกับ ชรินรัตน สีเสมอ (2554 : 87) ไดวิจัย

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตร

ของผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีสภาพการใชหลักสูตรโดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของคร ูมีดังน้ี 

   5.1 ดานการเตรียมพรอมในการใชหลักสูตร ครูที่ไดตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะ

วาตองการใหสถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในการใชหลักสูตรในสถานศึกษา และ

จัดอบรมการใชหลักสูตรใหกับโรงเรียนตนแบบอาเซียนและโรงเรียนคูพัฒนา เพื่อนําไปขยายผลใหกับ

ครูผูสอนในสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร

อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 บางโรงเรียน

ไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบ จึงทําใหการติดตามและการประเมินผลที่ไม

เปนระบบ และการจัดอบรมดานหลักสูตรอาเซียนแกผูที่เกี่ยวของ ทั้งผูบริหารและครูมักจะทําเฉพาะ

ในโรงเรียนตนแบบ ซึ่งบางครั้งครูที่ไดรับการอบรมก็ไมสามารถที่จะนํามาถายทอดและขยายผลใหกับ

โรงเรียนคูพัฒนาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน สํานักสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหแก ครูในโรงเรียนตนแบบและ

โรงเรียนคูพัฒนาในการใชหลักสูตรอาเซียนพรอมกัน เพื่อใหเขาใจและนําหลักสูตรอาเซียนไปใชได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ กิตติพงษ เจนจบ (2556 : 153) ไดวิจัยการศึกษา

ความพรอมการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ซึ่งพบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา คือการที่

โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญ มีความตระหนัก

และมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาอบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูน้ันไปใช

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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   5.2 ดานการนําหลักสูตรไปใช ครูที่ไดตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะวา ครูผูสอน

ควรเขาอบรมการจัดทําหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

ในการใชหลักสูตรอาเซยีนน้ัน ครูผูสอนไมไดเขารับการอบรมโดยตรงจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทุกคน โดยจะเปนการสงตัวแทนเขารวมการอบรมแลวนํามาขยายผลตอ ซึ่งอาจจะทําใหครูบางทาน

ยังไมเขาใจและยังจัดการเรยีนการสอนในหลกัสูตรอาเซียนไมบรรลผุลตามที่ไดวางไว ซึ่งสํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2555) จึงไดมีการพิมพคูมือ

หลักสูตรอาเซียน ซึ่งเปนสิ่งทีอ่งคการรฐัมนตรศึีกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) และอาเซียน

เรียกรองใหมีการใชสิ่งทีเ่หมาะสมในการสอน ไมวาจะเปนวิธีการสอนพื้นฐาน เน้ือหา และการประเมนิ

โดยใชหลักการบูรณาการของการรบัรูดานอัตลักษณของวัฒนธรรม ทั้งน้ีรวมถึงใชวิธีปฏิบัติและคานิยม

ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรียนและขบวนการเรียนรู จากตนแบบหลักสตูรน้ีหวังจะชวยใหครูและนักเรียนพบกบั

วิธีการสอนที่หลากหลาย คนหาวิถีทางที่ประชาชนอาเซียนดํารงชีวิตและปรับตัวเขากับความเปนจริง 

ณ ปจจุบัน ซึ่งสามารถชวยใหครูผูสอนไดนํามาเปนแนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

อาเซียน 

   5.3 ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร ครูที่ไดตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะวา

ควรจัดใหมีการนิเทศและติดตามผลการประเมนิการใชหลกัสตูรอาเซียนในสถานศึกษาอยางจริงจัง และ

ควรใหครูทุกคนในสถานศึกษามสีวนรวมในการประเมนิผลการใชหลักสูตร และสํานักงานเขตพื้นที่และ

สํานักวิชาการและมาตรฐานควรจะมีระบบการติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อใหสถานศึกษา

มีความเขาใจที่ตรงกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรของครู และการ

รายงานผลการใชหลักสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบน้ัน สวนใหญแลวสถานศึกษาจะทํารายงานเพื่อ

เสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญจะเปนแบบประเมินความพึงพอใจในการใช

หลักสูตร รวมถึงการนิเทศติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรน้ันก็มีการนิเทศติดตามไมตอเน่ือง ทั้งน้ี

ดวยปริมาณของโรงเรียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งตองดูแล

มีจํานวนมาก ทําใหมีเวลาทีจ่ะนิเทศติดตามจึงมีนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทาบา (Taba, 1962 : 

310 อางถึงใน สฤษฎพล สุขกําเนิด, 2557 : 204) กลาววา การประเมินผลหลักสูตรกระทําข้ึนเพื่อศึกษา

กระบวนการตาง ๆ  ที่กําหนดไววาการเปลี่ยนแปลงใดบางที่สอดคลองหรือแยงกับวัตถุประสงคทางการศึกษา

ซึ่งการประเมินดังกลาวจะครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของหลักสูตรและกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งไดแก จุดประสงค ขอบเขตของเน้ือหาสาระ คุณภาพของผูบริหารและผูใชหลักสูตร สมรรถภาพของ

ผูเรียน ความสัมพันธของวิชาตาง ๆ  การใชสื่อและวัสดุการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี 

(2545 : 13 อางถึงใน สฤษฎพล สุขกําเนิด, 2557 : 205) สรุปจุดมุงหมายในการประเมินหลักสูตรไวดังน้ี 

1) เพื่อหาคุณคาหลักสูตรน้ันโดยดูวาหลักสูตรที่จัดข้ึนสามารถสนองตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรน้ัน

ตองการหรอืไม 2) เพื่อตัดสินวา การวางเคาโครงและรปูแบบของหลกัสตูรตลอดจนการบริหารงานและ
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การสอนตามหลักสตูรเปนไปในทางที่ถูกตองแลวหรือไม และ 3) เพื่อวัดดูวาผลผลิต คือ ผูเรียนน้ันเปน

อยางไร  

 

ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการใชหลกัสตูรอาเซยีนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา 

   1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมกีารจัดทาํรายงานการประเมินโครงการศึกษา

นํารองจากโรงเรียนตนแบบกอนนําหลักสูตรไปใชจริง เพื่อใหสถานศึกษาและครูไดเห็นถึงประโยชน 

ผลดีผลเสียของการใชหลักสูตรอาเซียน 

   1.2 ควรมีการจัดอบรมเพิ่มเติมใหครูระหวางการใชหลักสูตรอาเซียน เพื่อที่จะไดนํา

ปญหาที่พบเจอในระหวางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปพูดคุยแกไข แลวนําผลที่ไดมาปรับใชใหเกิด

ประโยชนแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 

   1.3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาควรการกํากับ ดูแล คุณภาพเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม

การใชหลกัสตูรสถานศึกษาใหมากข้ึน เน่ืองจากพบวา โรงเรยีนขาดการวางแผนประเมินการใชหลักสูตร

สถานศึกษาตามสภาพจริง ทั้งกอนใช ระหวางใช และหลังใช          

  2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

   2.1 ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร จากผลการวิจัย พบวา การจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรอาเซียน ยังมีการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด ดังน้ันจึงสงผลใหขาดบคุลากรที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียน ชุมชนขาดการมี

สวนรวมในการจัดทําหลักสูตร และขาดการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอสําหรับการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาสูหลักสูตรอาเซียน ดังน้ัน สถานศึกษาควรมีการเตรียมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

หลักสูตรอาเซียน เอกสารประกอบการใชหลักสูตร และควรจัดใหมีการอบรมใหความรูในเรื่องการเตรียม 

การสอนเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนใหกับครูทุกคน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการวางแผนการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร  

   2.2 ดานการนําหลักสูตรไปใช จากผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาจัดใหครูไดอบรม

เพิ่มเติมระหวางการใชหลักสตูรอาเซียน และสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสตูรอาเซียนโดยมี

การนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ืองและสถานศึกษามีวัสดุ สื่อการสอน และเอกสารหลักสูตรอาเซียน
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ไวบริการคร ูยังมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับตํ่า สงผลใหครูขาดความรูความเขาใจในการนําหลักสูตร

ไปใช รวมถึงขาดคําช้ีแนะจากสถานศึกษาในการใชหลักสูตร 

   2.3 ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร จากผลการวิจัยพบวา สถานศึกษายังขาด

การรายงานการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบ รวมถึงการนิเทศติดตามที่เปน

ระบบจึงสงผลใหครไูมไดนํานําผลการประเมินผลจากการเรยีนการสอนมาปรบัเปลีย่นวิธีการสอน และ

ปรับปรุงหลกัสตูรอาเซียนใหมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน ดังน้ัน สถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครูนําผล

การประเมินผลจากการเรียนการสอนมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และปรับปรุงหลักสูตรอาเซียนเพื่อให

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และสถานศึกษาควรมีการวางแผนการนิเทศประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน

ที่ชัดเจนและเปนระบบ และรายงานการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ครั้งน้ีเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและการทําวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 

  1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอาเซียนที่นํามาใชในสถานศึกษา 

  2. ควรศึกษาการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา เพื่อใหไดขอมูลมา

ปรับปรุงพัฒนาการนําหลักสูตรไปใชตอไป  

  3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับหลักสูตรอาเซียน 

  4. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



132 

 

ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๗๒                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                        อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

 

  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย  จํานวน  ๑ ชุด 

                    ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 

ดวย  นางอาภาพร  ธนวนิชนาม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  เพื่อ

นําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย  

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ

ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ โอกาสน้ี 
                                                                         

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                           

 

                                         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                            
บัณฑิตวิทยาลัย     
โทรศัพท  ๐๗๗-๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘๑ – ๗๘๗๒๐๒๐ 

โทรสาร   ๐๗๗-๙๑ ๓๓๘ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/๑๕๐๑                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                    อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

 

 ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งทีส่งมาดวย  เครื่องมือวิจัย  จํานวน        ชุด 

ดวย นางอาภาพร  ธนวนิชนาม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ

เรื่อง “การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓”  มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในหนวยงานของทานเพื่อ

นําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย   

ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาตามรายช่ือขางตนดําเนินการเก็บขอมูลใน

หนวยงานของทานเพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ โอกาสน้ี 

                                                                         

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

                                           

                                         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

                                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย           

                  

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗-๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘๑ – ๗๘๗๒๐๒๐ 

โทรสาร   ๐๗๗-๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/๐๕๑๙                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                       อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

 

 ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน    ชุด 

ดวย  นางอาภาพร  ธนวนิขนาม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓”  ขณะน้ี ไดดําเนินการถึงข้ันตอนเก็บขอมูลวิจัยเพื่อนําไปวิเคราะหผล

การศึกษาวิจัย 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพือ่เปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ โอกาสน้ี 

                                                                         

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                           

                                        (ดร.สนชัย ใจเย็น) 

                                                                         รองคณบดี 

            ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

                           

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗-๙๑ ๓๓๘๑  

โทรสาร   ๐๗๗-๙๑ ๓๓๘ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 

 

1.  ช่ือ นายวิเชียร  ศรีแกวแฝก  

 ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 

2.  ช่ือ นายภักดี  เน่ืองเยาว              

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

3.  ช่ือ นางสาวหทัยทิพย  ฉางแกว      

 ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ  

    สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

4. ช่ือ ดร.ดวงพร  ดุษฏี              

 ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนกาญจนาราม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผูนําการจัดการศึกษา   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลและประเมินผล) 
. 

5.  ช่ือ นางนันทวรรณ  โชติชวง 

 ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง 

 

แบบสอบถามฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูวิจัยตองการศึกษาการใชหลักสูตร

อาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี ขอใหทานตอบแบบสอบถามอยางเปนอิสระตามความคิดเห็น  

ที่เปนจริงมากที่สุด และขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ รวมทั้งอธิบายถึงรายละเอียด เหตุผลและ

ความตองการของทานอยางเต็มที่ ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะนําไปใชประโยชนเพื่อการวิจัย

และการศึกษาเทาน้ัน 

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกบัสภาพและปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน  

 

ขอขอบพระคุณทกุทานเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัย

ครั้งน้ี 

 

 

                นางอาภาพร  ธนวนิชนาม 

                 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง (   ) หนาขอความที่ตรงกับทานใหครบทุกขอ 

1. หนาที่ในการปฏิบัติงาน  

(   ) 1. ครูฝายวิชาการ (   ) 2. ครูผูสอน 

2. ประสบการณในการทํางาน 

        (   ) 1. ตํ่ากวา 5 ป (   ) 2. 5 - 10 ป 

        (   ) 3. มากกวา 10 ป 

3. ระดับช้ันที่สอน 

        (   ) 1. ปฐมวัย-ประถมศึกษา (   ) 2. มัธยมศึกษา 

4. ประสบการณการเขาอบรมการใชหลักสูตร 

        (   ) 1. เคยเขารับการอบรม (   ) 2. ไมเคยเขารับการอบรม 

5. ขนาดของโรงเรียน 

        (   ) 1. ขนาดกลาง (โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 1 – 300 คน) 

        (   ) 2. ขนาดใหญ (โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 301 คนข้ึนไป) 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความสําคัญที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

เพียงขอละ 1 ตัวเลือก มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนน

เปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5    คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

4    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

2    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

ระดับการปฏิบัติ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

0 ครูผูสอนมสีวนรวมในการจัดเน้ือหา
หลักสูตรอาเซียน 
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คําอธิบายจากตัวอยาง 

 ขอ 0  ทานทําเครื่องหมาย ลงในชอง 4 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาครูฝายวิชาการ ครูผูสอน 

พบสภาพและปญหาในการใชหลักสูตรในระดับมาก 

 

ขอ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

ระดับสภาพการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

1 สถานศึกษามีการตรวจสอบลักษณะหลักสูตร 

เพือ่ตองการทราบถึงประสิทธิภาพของหลกัสูตร      

 

     
2 สถานศึกษามีการวางแผนวิธีการนําหลักสูตร

สูการปฏิบัติ      

 

     
3 สถานศึกษามีการประเมินโครงการศึกษา 

นํารองกอนนําหลักสูตรไปใชจริง      

 

     
4 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธใหผูบริหาร 

ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดรบัทราบ

การจัดทําสูตรอาเซียนของสถานศึกษา      

 

     
5 สถานศึกษามีการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของ  

เชน ประชุมช้ีแจงบุคลากรทางการศึกษา  

การอบรมครู ผูบริหาร และผูทีเ่กี่ยวของกบั

การใชหลกัสูตรอาเซียน      

 

 

 

     
6 สถานศึกษามีการประชุมเพื่อวิเคราะหบริบท

ของสถานศึกษาในดานความพรอมในการใช

หลักสูตรอาเซียน      

 

 

     
7 สถานศึกษามีการสรางความตระหนักใหแก

บุคลากรทางการศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญ

ในการจัดทําและใชหลักสูตรอาเซียน      
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ขอ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

ระดับสภาพการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร  (ตอ) 

8 สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรของ

สถานศึกษาไดรับการอบรม เรื่องหลักสูตร

อาเซียน และสามารถนําความรูมาจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนประชาคมอาเซียน      

 

 

 

     
9 สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อจัดทํา

หลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา      

 

     
10 สถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรอาเซียน      

 

     
11 สถานศึกษามีการจัดทําขอมลูสารสนเทศ

เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตรอาเซียน      

 

     
12 สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร เพื่อกําหนดเน้ือหาและ 

กิจกรรมการเรียนรู      

 

 

     
13 มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ที่ใชสําหรบั

แหลงเรียนรูทีเ่นนหลักสูตรอาเซียน      

 

     
14 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ

สําหรับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

สูหลักสูตรอาเซียน      

 

 

     
2. ดานการนําหลักสูตรไปใช 

15 ครูผูสอนเขาใจหลักการและนําหลกัสูตร

อาเซียนไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู      

 

     
16 สถานศึกษามีการวางแผนการใชหลักสูตร

อาเซียน      

 

     
17 สถานศึกษาสนับสนุนสงเสรมิการใชหลกัสูตร

อาเซียนโดยมีการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง           
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ขอ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

ระดับสภาพการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

2. ดานการนําหลักสูตรไปใช (ตอ) 

18 สถานศึกษามีวัสดุ สื่อการสอน และเอกสาร

หลักสูตรอาเซียนไวบริการครู       

 

     
19 สถานศึกษามีการปรบัปรุงหลกัสูตรอาเซียน

ใหสอดคลองกบัสภาพของทองถ่ิน      

 

     
20 สถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิม่เติมระหวาง

การใชหลกัสูตรอาเซียน      

 

     
21 สถานศึกษาสงเสริมครผููสอนจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด      

 

 

     
22 ครูผูสอนนําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัดกิจกรรม

ที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนรู

ดวยตนเอง           
23 การนําหลักสูตรอาเซียนไปใชใหเหมาะสม 

กับหลักสูตรสถานศึกษา 

      

     
24 มีการกําหนดเปาหมายของการใชหลกัสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา 

      

     
25 สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก

หรือความถนัด 

      

     
26 มีการจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู โดยใชหลักสูตรอาเซียน 

      

     
27 มีแหลงเรยีนรู สื่อการเรียนรู นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู

หลักสูตรอาเซียน 

      

 

     
28 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูทีห่ลากหลาย

สอดคลองกบัหลักสูตรอาเซียน 

      

     
29 สถานศึกษาจัดทําคูมือการใชหลักสูตรอาเซียน           
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ขอ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

ระดับสภาพการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

30 สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตรอาเซียน

ไปใชของครูผูสอนในการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอน 

      

 

     
31 สถานศึกษามีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน 

ในสถานศึกษา 

     

 

     
32 มีการประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน 

จากเขตพื้นที่อยางเปนระบบ 

      

     
33 สถานศึกษาสรางเครือ่งมอื การเก็บรวบรวม

ขอมูล และการวิเคราะหขอมลูการใชหลักสูตร

อาเซียนอยางเปนระบบ 

      

 

     
34 สถานศึกษารายงานการประเมินผลการใช

หลักสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบ 

      

     
35 สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใชหลกัสูตร

อาเซียนภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน 

และตอเน่ือง 

     

 

     
36 สถานศึกษานิเทศติดตามประเมินผลครผููสอน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

      

     
37 สถานศึกษาสนับสนุนสงเสรมิใหครูนําผลการ

ประเมินผลจากการเรียนการสอนมาปรบัเปลี่ยน

วิธีการสอนและปรับปรุงหลักสูตรอาเซียนใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

     

 

 

     
38 สถานศึกษาสนับสนุนสงเสรมิใหครปูระเมนิผล

การเรียนการสอนตามสภาพจริง 

      

     
39 สถานศึกษาวิจัยการใชหลักสูตรอาเซียน 

และการเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ 
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ขอ สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน 

ระดับสภาพการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

3. ดานการประเมนิผลการใชหลักสูตร (ตอ) 

40 ติดตามการประเมินผลพฤติกรรมการสอน

ของครูผูสอนใหมีความสอดคลองกับ

เปาประสงคของหลกัสูตรอาเซียน 

      

 

     
41 มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร

อาเซียนจากเขตพื้นที่เปนระยะ และสงผล

การประเมินเพือ่ใหสถานศึกษาปรบัปรุง 

อยางตอเน่ือง 

     

 

 

     
 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการใชหลักสูตรอาเซียน 

คําชี้แจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชองระดับความสาํคัญที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด

เพียงขอละ 1 ตัวเลือก มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนน

เปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5    คะแนน หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับมากที่สุด 

4    คะแนน หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก 

3    คะแนน หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 

2    คะแนน หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย 

1    คะแนน หมายถึง มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 
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ขอ ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน 

ระดับสภาพปญหา 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

1. การเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

1 ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทํา

หลักสูตร           
2 ขาดการวิเคราะหขอมลูแหลงตาง ๆ ทีส่ําคัญ

และเปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตร

อาเซียน       

 

 

     
3 ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับ

หลักสูตรอาเซียน      

 

     
4 การมสีวนรวมของผูบริหาร ครู นักเรียน 

ผูปกครองในการทําหลกัสูตรอาเซียน      

 

     
5 มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน 

ของสถานศึกษาโดยทุกฝายมสีวนรวม        

 

     
6 การสนับสนุนใหครผููสอนผลิตวัสดุหลักสูตร

และสื่อการเรียนรู       

 

     
7 การจัดใหมหีองสมุด มุมหนังสือหรือแหลง

เรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง      

 

     
8 การสรางความตระหนักใหแกบุคลากร 

ทางการศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญ 

ในการจัดทําและใชหลักสูตรอาเซียน      

 

 

     
9 สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อจัดทํา

หลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา      

 

     
10 มีการสงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาไดรับ

การอบรมเรือ่งหลักสูตรอาเซียนและสามารถ

นําความรูมาจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาทีเ่นน

ประชาคมอาเซียน      

 

 

 

     
11 สถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรอาเซียน      
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ขอ ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน 

ระดับสภาพปญหา 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

1. การเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร  (ตอ) 

12 มีการจัดทําขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมในการใชหลกัสูตรอาเซียน      

 

     
13 สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตรอาเซียนเพื่อกําหนดเน้ือหา 

และกิจกรรมการเรียนรู      

 

 

     
14 มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ที่ใชสําหรบั

แหลงเรียนรูทีเ่นนหลักสูตรอาเซียน      

 

     
15 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ

สําหรับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

สูหลักสูตรอาเซียน      

 

 

     
2. การนําหลักสูตรไปใช 

16 ครูผูสอนเขาใจหลักการ และนําหลักสูตรอาเซียน

ไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      

 

     
17 สถานศึกษามีการวางแผนการใชหลักสูตร

อาเซียน       

 

     
18 สถานศึกษาสนับสนุนสงเสรมิการใชหลกัสูตร

อาเซียนโดยมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ือง      

 

     
19 สถานศึกษาบริการวัสดุและสือ่การสอน และ

เอกสารหลักสูตรอาเซียนไวบริการครู       

 

     
20 สถานศึกษามีการปรบัปรุงหลกัสูตรอาเซียน

ใหสอดคลองกบัสภาพของทองถ่ิน      

 

     
21 สถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิม่เติมระหวาง

การใชหลกัสูตรอาเซียน      

 

     
22 สถานศึกษาสงเสริมครผููสอนใหนําหลกัสูตร

อาเซียนไปใชใหสอดคลองกบัแหลงเรียนรูใน

ชุมชนใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน      
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ขอ ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน 

ระดับสภาพปญหา 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

2. การนําหลักสูตรไปใช  (ตอ) 

23 ครูผูสอนนําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัดกิจกรรม

ที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนรู

ดวยตนเอง 

 

    

 

 

     
24 การนําหลักสูตรอาเซียนไปใชเหมาะสมกับสื่อ

วัสดุ อุปกรณ เพือ่จัดสภาพแวดลอมหองเรียน

ใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู 

 

    

 

 

     
25 มีการกําหนดเปาหมายของการใชหลกัสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา 

 

    

 

     
26 สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก

หรือความถนัด 

 

    

 

     
27 การจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักสูตรอาเซียน 

 

    

 

     
28 มีแหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพียงพอ สําหรบัการจัดการเรียนรู

ตามหลกัสูตรอาเซียน 

 

    

 

 

     
29 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูทีห่ลากหลาย

สอดคลองกบัหลักสูตรอาเซียน 

 

    

 

     
30 สถานศึกษาจัดทําคูมือการใชหลักสูตร 

อาเซียน 

 

         
3. การประเมินผลการใชหลักสตูร 

31 สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตรอาเซียน

ไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

      

     
32 สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล

การใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา 

      

     
33 สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงาน

ประเมินผลหลกัสูตรอยางเปนระบบ 
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ขอ ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน 

ระดับสภาพปญหา 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

3. การประเมินผลการใชหลักสตูร  (ตอ) 

34 สถานศึกษามีการสรางเครื่องมอื การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

การใชหลกัสูตรอาเซียนอยางเปนระบบ      

 

 

     
35 สถานศึกษามีการรายงานการประเมินผล 

การใชหลกัสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของทราบ      

 

     
36 สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใชหลกัสูตร

อาเซียนภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน 

และตอเน่ือง      

 

 

     
37 สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนตามหลักสูตรอาเซียน 

ดวยวิธีการที่หลากหลาย      

 

 

     
38 สถานศึกษาสนับสนุนครูนําผลการประเมิน 

มาปรบัปรุงการปฏิบัติงานของตนเองในดาน

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาเซียน      

 

     
39 สถานศึกษาสงเสริมครปูระเมินผลงาน

นักเรียนในการเรียนหลักสูตรอาเซียน 

ตามสภาพจริง      

 

     
40 สถานศึกษาวิจัยการใชหลักสูตรอาเซียน 

และการเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ      

 

     
41 ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการสอน 

ของครูผูสอนใหมีความสอดคลองกบัเปาประสงค

ของหลักสูตรอาเซียน      

 

 

     
42 มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร

อาเซียนจากเขตพื้นที่เปนระยะ และสงผล

การประเมินเพือ่ใหสถานศึกษาปรบัปรุง 

อยางตอเน่ือง      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

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

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

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

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

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

 

2. ดานการนําหลักสูตรไปใช 

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

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

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

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

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

 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

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

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

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

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

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

 

 

ขอขอบพระคุณทกุทานเปนอยางสูง 

            (นางอาภาพร  ธนวนิชนาม)  
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ภาคผนวก ง 

คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC ของแบบสอบถาม 
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การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

 

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสตูร 

1. สถานศึกษามีการตรวจสอบลักษณะ

หลักสูตร เพื่อตองการทราบถึง

ประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

2. สถานศึกษามีการวางแผน วิธีการนํา

หลักสูตรสูการปฏิบัติ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการศึกษา

นํารองกอนนําหลักสูตรไปใชจริง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

4. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ 

ใหผูบรหิาร ครู นักเรียน ผูปกครอง  

และชุมชน ไดรบัทราบการจดัทําหลักสูตร

อาเซียนของสถานศึกษา 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

5. สถานศึกษามีการเตรียมบคุลากร 

ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมช้ีแจงบุคลากร

ทางการศึกษา การอบรมครู ผูบริหาร 

และผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร

อาเซียน 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

ใชได 

6. สถานศึกษามีการประชุมเพื่อวิเคราะห

บริบทของสถานศึกษาในดานความพรอม

ในการใชหลกัสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 

7. สถานศึกษามีการสรางความตระหนัก

ใหแกบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นถึง

ความสําคัญในการจดัทํา และใชหลักสูตร

อาเซียน 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

     



152 

     

สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. ดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร  (ตอ) 

8. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร

ของสถานศึกษาไดรับการอบรมเรื่อง

หลักสูตรอาเซียนและสามารถนําความรู

มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน

ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

ใชได 

9. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ   

เพื่อจัดทําหลักสูตรอาเซียนของ

สถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

10. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบทีจ่ัดการเรียนรูโดยใช

หลักสูตรอาเซยีน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

11. สถานศึกษามีการจัดทาํขอมลูสารสนเทศ

เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม        

ในการใชหลกัสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

12. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรเพื่อกําหนดเน้ือหาและ

กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

13. มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ที่ใช

สําหรับแหลงเรียนรูทีเ่นนหลักสูตร

อาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

14. มีการจัดงบประมาณสนับสนุน     

อยางเพียงพอสําหรับการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาสูหลกัสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

2. ดานการนําหลักสูตรไปใช 

15. ครูผูสอนเขาใจหลักการและนํา

หลักสูตรอาเซียนไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 
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สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2. ดานการนําหลักสูตรไปใช  (ตอ) 

16. สถานศึกษามีการวางแผนการใช

หลักสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

17. สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการใช

หลักสูตรอาเซียน โดยมีการนิเทศ

ติดตามอยางตอเน่ือง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

18. สถานศึกษามีวัสดุ สื่อการสอน และ

เอกสารหลักสูตรอาเซียนไวบริการครู  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

19. สถานศึกษามีการปรับปรงุหลักสูตร

อาเซียนใหสอดคลองกบัสภาพของทองถ่ิน 

 

+1 

 

+1 

 

-1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

20. สถานศึกษาจัดใหครูไดอบรมเพิ่มเติม

ระหวางการใชหลักสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

21. สถานศึกษาสงเสริมครผููสอนจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู 

ในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสงูสุด 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

22. ครูผูสอนนําหลกัสูตรอาเซียนไปใชจัด

กิจกรรมทีส่งเสรมิใหผูเรยีนมีสวนรวม 

กับการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

23. การนําหลกัสูตรอาเซียนไปใชเหมาะสม

กับหลักสูตรสถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

24. มีการกําหนดเปาหมายของการใช

หลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

25. สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตาม

วิชาเอกหรอืความถนัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

26. มีการจัดทําโครงการสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

27. มีแหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการจัดการ

เรียนรูหลักสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 
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สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2. ดานการนําหลักสูตรไปใช  (ตอ) 

28. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู       
ที่หลากหลายสอดคลองกับหลกัสูตร

อาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

-1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

29. สถานศึกษาจัดทําคูมือการใชหลกัสูตร
อาเซียน 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชได 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร 

30. สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตร
อาเซียนไปใชของครูผูสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

31. สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตร
อาเซียนไปใชของครูผูสอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

4 

 
 

0.8 

 
 

ใชได 

32. สถานศึกษามีคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน   
ในสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

33. มีการประเมนิผลการใชหลกัสูตรอาเซียน

จากเขตพื้นที่อยางเปนระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

34. สถานศึกษาสรางเครื่องมือ การเกบ็
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การใชหลกัสูตรอาเซียนอยางเปนระบบ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

35. สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใช

หลักสูตรอาเซียนภายในสถานศึกษา
อยางชัดเจนและตอเน่ือง 

 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
5 

 

 
1.00 

 

 
ใชได 

36. สถานศึกษานิเทศติดตามประเมินผล
ครูผูสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชได 

37. สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหคร ู

นําผลการประเมินผลจากการเรียน
การสอนมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
และปรับปรงุหลักสูตรอาเซียนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ใชได 
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สภาพการใชหลักสูตรอาเซียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

3. ดานการประเมินผลการใชหลักสูตร  (ตอ) 

38. สถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหครู

ประเมินผลการเรียนการสอนตาม

สภาพจรงิ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

39. สถานศึกษาวิจัยการใชหลักสูตรอาเซียน

และการเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

40. ติดตามการประเมินผลพฤติกรรมการ

สอนของครูผูสอนใหมีความสอดคลอง

กับเปาประสงคของหลักสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 

41. มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร

อาเซียนจากเขตพื้นที่เปนระยะ และ

สงผลการประเมินเพื่อใหสถานศึกษา

ปรับปรงุอยางตอเน่ือง 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1.00 

 

 

 

ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. การเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

1. ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทํา

หลักสูตร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

2. ขาดการวิเคราะหขอมลูแหลงตาง ๆ ที่

สําคัญและเปนประโยชนตอการจัดทํา

หลักสูตรอาเซียน  

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

3. ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ

เกี่ยวกับหลกัสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

4. การมสีวนรวมของผูบริหาร ครู นักเรียน 

ผูปกครองในการทําหลกัสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษาโดยทุกฝายมสีวนรวม   

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

6. การสนับสนุนใหครผููสอนผลิตวัสดุ

หลักสูตร และสือ่การเรียนรู  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

7. การจัดใหมหีองสมุด มุมหนังสือหรือ

แหลงเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

8. การสรางความตระหนักใหแกบุคลากร

ทางการศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญ  

ในการจัดทําและใชหลักสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

9. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ

จัดทําหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

10. มีการสงเสรมิใหบุคลากรของสถานศึกษา

ไดรับการอบรมเรื่องหลักสูตรอาเซียน

และสามารถนําความรูมาจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนประชาคมอาเซียน 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1.00 

 

 

 

ใชได 
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ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. การเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร  (ตอ) 

11. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบทีจ่ัดการเรียนรูโดยใช

หลักสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

12. มีการจัดทําขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับ

การเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

13. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรอาเซียนเพื่อกําหนดเน้ือหา

และกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

14. มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ที่ใช

สําหรับแหลงเรียนรูทีเ่นนหลักสูตร

อาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

15. มีการจัดงบประมาณสนับสนุน      

อยางเพียงพอสําหรบัการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาสูหลักสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

2. การนําหลักสูตรไปใช 

16. ครูผูสอนเขาใจหลกัการและนําหลักสูตร

อาเซียนไปใชในการจัดกจิกรรม      

การเรียนการสอน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

17. สถานศึกษามีการวางแผนการใช

หลักสูตรอาเซียน  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

18. สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมการใช

หลักสูตรอาเซียน โดยมีการนิเทศ

ติดตามผลอยางตอเน่ือง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

19. สถานศึกษาบริการวัสดุและสือ่การสอน

และเอกสารหลักสูตรอาเซียนไว  

บริการครู  

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 
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ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2. การนําหลักสูตรไปใช  (ตอ) 

20. สถานศึกษามีการปรบัปรุงหลกัสูตร

อาเซียนใหสอดคลองกบัสภาพ     

ของทองถ่ิน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

21. สถานศึกษาจัดใหครไูดอบรมเพิม่เติม

ระหวางการใชหลักสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

22. สถานศึกษาสงเสริมครผููสอนใหนํา

หลักสูตรอาเซียนไปใชใหสอดคลองกับ

แหลงเรียนรูในชุมชนใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนการสอน 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

23. ครผููสอนนําหลักสูตรอาเซียนไปใชจัด

กิจกรรมที่สงเสรมิใหผูเรียนมสีวนรวม 

กับการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

24. การนําหลักสูตรอาเซียนไปใชเหมาะสม

กับสื่อวัสดุอุปกรณเพือ่จดัสภาพแวดลอม

หองเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู +1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

25. มีการกําหนดเปาหมายของการใช

หลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

26. สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตาม

วิชาเอกหรอืความถนัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

27. การจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู โดยใชหลักสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

28. มีแหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการจัดการ

เรียนรูตามหลักสูตรอาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

29. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู       

ที่หลากหลายสอดคลองกับหลกัสูตร

อาเซียน 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 
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ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2. การนําหลักสูตรไปใช  (ตอ) 

30. สถานศึกษาจัดทําคูมือการใชหลักสูตร

อาเซียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

3. การประเมินผลการใชหลักสตูร 

31. สถานศึกษาติดตามการนําหลักสูตร

อาเซียนไปใชในการจัดกจิกรรม     

การเรียนการสอน 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 

32. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินผลการใชหลักสูตรอาเซียน 

ในสถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

33. สถานศึกษามกีารวางแผนการดําเนินงาน

ประเมินผลหลกัสูตรอยางเปนระบบ 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

34. สถานศึกษามกีารสรางเครือ่งมือ การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

การใชหลกัสูตรอาเซียนอยางเปนระบบ +1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 

35. สถานศึกษามกีารรายงานการประเมินผล

การใชหลกัสูตรอาเซียนใหผูเกี่ยวของ

ทราบ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

36. สถานศึกษาวางแผนการนิเทศการใช

หลักสูตรอาเซียนภายในสถานศึกษา

อยางชัดเจนและตอเน่ือง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

37. สถานศึกษามกีารประเมินผลการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

อาเซียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

38. สถานศึกษาสนับสนุนคร ูนําผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงการปฏิบัติงาน

ของตนเองในดานการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรอาเซียน 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1.00 

 

 

 

ใชได 
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ปญหาการใชหลักสูตรอาเซยีน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

3. การประเมินผลการใชหลักสตูร  (ตอ) 

39. สถานศึกษาสงเสริมครปูระเมินผลงาน

นักเรียนในการเรียนหลักสูตรอาเซียน

ตามสภาพจริง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

ใชได 

40. สถานศึกษาวิจัยการใชหลักสูตรอาเซียน

และการเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

41. ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการสอน

ของครูผูสอนใหมีความสอดคลองกับ

เปาประสงคของหลกัสูตรอาเซียน 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 

42. มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร

อาเซียนจากเขตพื้นทีเ่ปนระยะและ

สงผลการประเมิน เพื่อใหสถานศึกษา

ปรับปรงุอยางตอเน่ือง 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1.00 

 

 

 

ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

การศึกษาการใชหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ขอ ดานการเตรียมความพรอม 

ในการใชหลักสูตร 

ดานการนําหลักสูตร 

ไปใช 

ดานการประเมินผล 

การใชหลักสูตร 

1 0.525 0.631 0.839 

2 0.672 0.667 0.783 

3 0.729 0.828 0.772 

4 0.752 0.844 0.775 

5 0.695 0.873 0.708 

6 0.651 0.845 0.857 

7 0.669 0.744 0.727 

8 0.695 0.779 0.822 

9 0.661 0.817 0.699 

10 0.661 0.733 0.826 

11 0.564 0.735 0.748 

12 0.834 0.604 0.742 

13 0.776 0.777  

14 0.680 0.706  

15  0.785  

 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 40.0  N of Items = 41 

Alpha =  .967 
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ขอ ปญหาดานการเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตร 

ปญหาดานการนํา

หลักสูตรไปใช 

ปญหาดานการประเมินผล 

การใชหลักสูตร 

1 0.984 0.784 0.849 

2 0.982 0.878 0.855 

3 0.981 0.945 0.964 

4 0.752 0.782 0.765 

5 0.759 0.761 0.853 

6 0.797 0.616 0.865 

7 0.846 0.892 0.796 

8 0.660 0.853 0.821 

9 0.775 0.812 0.742 

10 0.779 0.848 0.841 

11 0.845 0.864 0.814 

12 0.746 0.896 0.819 

13 0.736 0.866  

14 0.775 0.859  

15 0.689 0.776  

 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 40.0  N of Items = 42 

Alpha =  .971 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ - นามสกุล นางอาภาพร  ธนวนิชนาม  

 

วัน  เดือน  ปเกิด 15  กรกฎาคม 2527 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 27/2 หมูที่ 5 ตําบลบางกุง อําเภอเมือง  จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ.2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ.2556 ครูผูชวยโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อําเภอเคียนซา 

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ.2558 ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อําเภอเคียนซา 

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

          

ตําแหนงหนาท่ี ครู 

 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดเพง็ประดิษฐาราม  อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

โทรศัพท 077-387114, 08 1272 3371 

 

โทรสาร 077-387114   

 

E-Mail p.apaporn.jang@gmail.com 
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