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การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก  ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
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สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 3) พัฒนาแนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  การวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑล
อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 139 คน ใช้เทคนิค
การสุ่มแบบแบ่ง ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และเปิดตารางส าเร็จรูปของเคจซีมอร์แกน (Krejcie and Morgan 
อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี ผู้คุณวุฒิจ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .965 ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified) และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียน
คาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 48 ตัวชี้วัด และผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ใน
สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี พบว่า 1) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนา 14 แนวทาง 2) ด้านการ
จัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนา 6 แนวทาง 3) ด้านก ากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแนวทางพฒันา 16 แนวทาง และ 4) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนา 18 แนวทางผลการประเมิน 
 

 

1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ความเหมาะสมของแนวทางอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ของแนวทางอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคั :  แนวทางการพัฒนา, การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา, โรงเรียนคาทอลิก 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the elements and indicators on school curriculum  
management of Catholic schools under the diocese Ubon Ratchathani 2) study the present and desirable 
on school curriculum  management for Catholic schools under the diocese Ubon Ratchathani 3) develop 
guidelines on school curriculum for Catholic schools under the diocese Ubon Ratchathani. The research was 
divided into 3 phases: Phase 1 study of the elements and indicators of management courses, basic 
education for Catholic schools. Under the diocese Ubon Ratchathani Professional from 5 expertists, Phase 
2 study the current conditions, and desirable on school curriculum from the sample School administrators, 
head of academic, head of learning circumstances 139 people using stratified Random Sampling and by the 
tables of Krejcie and Morgan. Phase 3 development guidelines for the management of the school 
curriculum, for Catholic schools Ubon Ratchathani diocese under the qualifications of 9 expertists The 
instruments were questionnaires, interviews, focus group notes. And evaluation the statistical analysis of the 
data, including  IOC, percentage, means, standard Deviation. The reliability of the whole .965, the index 
needs (PNIModified) and content analysis.  
 Results showed that ; 1) Elements and Indicators for management courses on basic education for 
Catholic schools under the diocese Ubon Ratchathani consists of 4 components and 48 indicators assessed 
by the experts as a whole and all sides were at the highest level. 2)  Current conditions management 
curriculum of basic education for Catholic schools, and specifically by all sides was at the high level, the 
desirable management of basic education curriculum the overall aspects and all areas were at the highest 
level. 3)  Guidelines for the management of basic education curriculum for Catholic schools, found that :  
1) the preparation, there were 14 guidelines, 2) the implementation of the curriculum were 6 development 
guidelines, 3) the monitoring and evaluation of curriculum, there were 16 guidelines and  4) to support the 
school curriculum there were 18 guidelines.  
 
Keywords : Guidelines for development, The Management of Basic Education Curriculum, Catholic School  
 
บทน า 
 หลักสู ต รมีความส าคั ญอย่ างยิ่ งต่ อการจั ด
การศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดเปาหมายและกรอบทิศทาง
ที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ และด้วยเหตุที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เกิดนวัตกรรมและ

วิทยาการใหม่  อยู่เสมอ หลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาไม่หยุด น่ิง  เพื่อให้สามารถพัฒนาคนในชาติ ให้
ด ารงชีวิต และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง  ที่เกิดขึ้นใน
โลกยุคปัจจุบัน รุ่งนภา นุตรวงศ์ และคณะ 2553 : 39) 
ตลอดระยะหลายปที่ผ่านมาตั้งแต่ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ส านักงานเลขาธิการ
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สภาการศึกษาได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษา พบปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักสูตร ปัญหา
ความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสถาน ศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การ
วัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการ
จัดท าเอกสาร หลักฐานทาง การศึกษา และการเทียบโอนผล
การเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ จึงเกิดการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลาง
การ ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) 
 การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจ
ให้ท้องถิ่น และสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร 
น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมการใช้หลักสูตร
ให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในระดับชาติ คือ หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงเป็น
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องวางแผนและ
ด าเนินการใช้หลักสูตร เพิ่มพูนคุณภาพด้วยการวิจัยและ
พัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการ
วัดและประเมินผล ทั้งน้ีจะต้องมีความสอดคล้องและสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความต้องการของผู้เรียน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552 : 8)  
 โรงเรียนเอกชนคาทอลิกในสังกัดสังฆมณฑล
อุบลราชธานี ครอบคลุม 7 จังหวัด ในภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น เดียวกับ
ภาครัฐแต่การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน  
มีความเป็นอิสระมากกว่าภาครัฐ ดังน้ันการก ากับติดตาม
ดูแล หรือการช่วยเหลือในสถานศึกษาของภาครัฐ  จะมี
มากกว่าโรงเรียนที่สังกัดการศึกษาเอกชน ขณะเดียวกัน
สภาพการแข่งขันทางด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนกับโรงเรียนรัฐก็มีมาก จึงได้รับอิทธิพลในเรื่องต่าง ๆ 
ค่อนข้างเร็วและเกิดการพัฒนา และแข่งขันกันในทุกด้าน 
เพื่อให้มีจ านวนนักเรียนมากขึ้นแต่ด้วยความเป็นอิสระใน
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ท าให้โรงเรียน
เอกชนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ได้รับการ
ก ากับติดตามน้อยกว่าโรงเรียนของรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งในมิติของวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบสภาพปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET NT ต่ าในวิชาหลัก ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์   
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย ท าให้ขาดความต่อเน่ืองใน
การเรียนการสอน การวิจัยเพื่อติดตามผลและประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยังไม่มีการท าวิจัย
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างจริงจัง ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดอย่างหน่ึงว่า
คุณภาพผู้เรียนน้ันอยู่สภาวะที่ต้องด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาเป็นการเร่งด่วน  
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นว้า 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้ วัด การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึ ง
ประสงค์ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
 3. เพื่ อพัฒนาแนวทางการบริหาร จัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก 
ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี จากการ
สัง เคราะห์องค์ประกอบ  การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาจ านวน 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา 2) การจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 3) การก ากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร
สถานศึกษา 4) การส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา 
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ขอบเขตด้าน ร ากร ก ุ่มตวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการสืบค้นการศึกษาครั้งน้ีได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน และครู ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัด 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี จ านวน170 คน จากจ านวน 17 
โรงเรียน 
 ก ุ่มตวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือผู้บริหาร
โรงเรียน และครู ส าหรับโรงเรียนคาทอลิกในสังกัดสังฆ
มณฑลอุบลราชธานี จ านวน 103 คน จากจ านวน 17 โรงเรียน 
โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan อ้างอิงใน 
บุญชม ศรีสะอาด, 2545  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) 
 เครองมอ ้ นการวจย  
  1)  แบบประ เ มิ นค วาม เหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด
ของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอนที่  2 เป็นค าถาม
ปลายเปด เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนข้อเสนอแนะและ
ประ เด็นการปรับปรุง องค์ประกอบและแนวทาง  2) 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อค าถามแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่  พึงประสงค์ของการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ  Likert  
เพื่อสอบถามระดับการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 3) แบบ
สัมภาษณ์ในศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จ านวน 
4 โรงเรียน เป็นแบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปด 4) แบบ
ประเมินเพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก 
ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  ระดับให้ผู้ประเมินพิจารณาความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน
ความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ 

การดาเนนการวจย  
 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดศึกษา
เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์เพื่อให้ได้
องค์ประกอบและตัวชี้ วัดการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรง คุณวุฒิ จ านวน 5 คน  
 ระยะที่  2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึ ง
ประสงค์ น าองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 1 มา
สร้างแบบสอบถามเพื่อถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครู
ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
จ านวน 103 คน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าผลการวิจัยที่ ได้จาก
ระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นและ
จัดล าดับความต้องการศึกษา Best Practice จากหน่วยงาน
ที่มีวิธีที่ดีในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 4 แห่ง และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) แล้วร่างแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินแนวทาง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
 
การวเครา หข้อม  
 1) การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตั วชี้ วั ดการบริการจัดการหลักสู ตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3  การ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น Need Assessment  โดยน า
ข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น Priority Needs 
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Index : PNIModified) เพื่อจัดล าดับความต้องการจ าเป็น  
4) การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาแนว
ทางการบริการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จาก
สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
5) การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัด 
สังฆมณฑลอุบล ราชธานี โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ใน
สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา มี 17 ตัวชี้วัด 2) ด้านการ
ก ากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา  มี 13 
ตัวชี้ วัด 3) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  
มี 12 ตัวชี้วัด 4) ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา มี 6 ตัวชี้วัด ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความเหมาะสมโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการหลัก สูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัด 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
1) ด้านการจัดท าและการใช้หลัก สูตรสถานศึกษา 2) ด้าน
การก ากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา  
3) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา 4) ด้าน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ตามล าดับ และสภาพ  
ที่พึงประสงค์การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดท า
และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการก ากับติดตาม
และประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา 4) ด้านการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา ตามล าดับ 

 3. การพัฒนาแนวการบริหารจัดการ หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิกในสังกัด 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี พบว่า 1) ด้านการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนา  14 แนวทาง  
2) ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทาง
พัฒนา 6 แนวทาง 3) ด้านก ากับติดตามและประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนา 16 แนวทาง 4) ด้าน
การส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา  มีแนวทาง
พัฒนา 18 แนวทาง และมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้การพัฒนาแนวการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑล
อุบลราชธานี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  
  
อภิปรายผล 
  1)  ผลการศึกษาองค์ประกอบและตั วชี้ วั ด  
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
โรงเรียนคาทอลิก ในสัง กัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี   
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาใช้
เป็นแนวกรอบแนวคิดในการวิจัย พบว่า สอดคล้องกับ  
อาภรณ์  ใจเที่ยง (2549 : 6) ที่กล่าวว่า หลักสูตรเป็นเครื่องชี้
แนวทางการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องกับ
การ ศึกษาทุกระดับหลักสูตรเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลัก ใน
การจัดท าเอกสาร อ่ืน  ๆ  เพื่อเสริมการสอน  และเพื่ อ
พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการ
เรียนการสอนให้อยู่ในระดับเดียวกัน และเป็นเกณฑ์ส าหรับ
การจัดงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ใน
สถานบันการศึกษา 2) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑล
อุบลราชธานี พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สภาพที่พึ งประสงค์ทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก 
ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภัทร  สมค า 
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(2559 :157-166) การพัฒนาแนวทางการจัดท าหลักสูตร
อาเ ียนส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า สภาพที่พึงประสงค์
การจัดท าหลักสูตรอาเ ียนส าหรับสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 3) แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก 
ในสังกัดสังฆมณฑล อุบลราชธานี สรุปได้ ดังน้ี 3.1) ด้าน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติพงษ์  เจนจบ (2556 : 148-158) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพร้อมการบริหารจัดการหลัก 
สูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเ ียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 
1 ผลการ วิจัยพบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา ควรสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นถึงความส าคั และความ
จ าเป็นในการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเ ียน การจ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 3.2) ด้านการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็นของ สอดคล้องกับ
งานวิจัยบางประเด็นของ รัจนียา  แพไธสง (2553 : 149–153) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถาน ศึกษา
ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเน้นการจัดท าหลักสูตร
สาระท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริง ตามสภาพสังคม
ท้องถิ่นของตน ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจและ
มีความรู้สึกที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง และเน้นให้ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะการคิดและหลักปรัช า
เศรษฐ กิจพอเพี ยง  3.3)  ด้ านการก า กับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับการวิจัยบาง
ประเด็นของ บังอร  วิเศษศักดิ (2553 : 162–166) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ควร
นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองดูแลเอาใจใส
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ควรมีการประเมินการใช้

หลักสูตรมีการนิเทศติดตามจาก ายส่งเสริมงานวิชาการและ
ายประเมินผลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดและรวบรวม

รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพัฒนาปรับปรุง และควรก าหนด
แผนการก ากับดูแลทุกภาคเรียนต่อปการศึกษาต่อเน่ือง  
3.4)  ด้านการส่ง เสริมสนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษา  
สอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็นของ บังอร วิเศษศักดิ 
(2553 : 162–166) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตร
สถาน ศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ควรให้คุณครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร บุคลากรทุก ายมี
ส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและคุณครูทุกกลุ่มสาระควร
ศึกษาข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการน าหลักสูตร
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อผู้เรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิราพร ผุยผง  : 76) ที่พบว่า ควรน า
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้และพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมการจัดท า
แผนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อเป็น
การส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
 
อ อ  

 ระดับนโยบายของสังฆมณฑล ด้านการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงให้เห็น
ว่า สังฆมณฑลควรมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาให้พร้อม โดยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นถึงความส าคั และ
ความจ าเป็นในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเพียงพอ พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม และประเมินได้โดยการศึกษา
ดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา เป็นต้น 2) ระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเป็นการเฉพาะที่ไม่ใช่การวิจัยในชั้นเรียน น า
ผลการวิจัยมาใช้และปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ควรมี
การตั้ งงบประมาณในการส่ง เสริมสนับสนุนหลักสูตร
สถานศึกษา เพราะจะช่วยให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ
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เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาของ
ตนเองได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียน
คาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี   
  2) ควรศึกษากลยุทธ์กับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก 
ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
  3) ควรศึกษากลยุทธ์กับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนคาทอลิก 
ในสังกัดสังฆมณฑลอุบล ราชธานี 
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