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การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนสันมหาพนวิทยาและโรงเรียนวัดแมกะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และศึกษา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ประชากรไดแก 
ผูบริหาร 2 คน และคณะครูจํานวน 39 คน ของท้ังสองโรงเรียน ในปการศึกษา 2547  เคร่ืองมือที่
ใชในการศึกษาประกอบดวย แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น
ของคณะครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ คาเฉลี่ย               
คารอยละและการจัดหมวดหมูของความคิด แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับโรงเรียน ทั้งสองโรงเรียนตั้งอยูที่อําเภอแมแตง เขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาเชียงใหม เขต 2  

1.1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เปนโรงเรียนขนาดกลาง นํารองการศึกษาภาคบังคับ  
9 ป มีครู 38 คน และนักเรียน 860 คน มีวิสัยทัศนท่ีเนนใหผูเรียนมีความรู คุณธรรม ทักษะ
กระบวนการคิดและพัฒนาการครบทุกดาน มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี มีทักษะพื้นฐาน
ดานอาชีพ ใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 
 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 
จ 

1.2 โรงเรียนวัดแมกะ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก นํารองการจัดการทําหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน มีครู 7 คน และนักเรียน 147 คน มีวิสัยทัศนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาผูเรียน
ใหครบทุกดาน สามารถใชเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารเพื่อดํารงชีวิตในสภาพชุมชนไดอยางมี
ความสุข 

2. ดานกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
2.1 ดานการวางแผน  ท้ังสองโรงเรียนวางแผนการจัดทําหลักสตูรโดยสรางความ 

ตระหนักและแตงต้ังผูมีสวนเกี่ยวของตามความรูความสามารถ สงเสริมสนับสนุนการมีสวน
รวม การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ การจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและ
การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดทําหลักสูตรตอสาธารณชน โดยมีวิธีการแตกตางกันเล็กนอย
ในรายละเอียดของการนิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานและการเผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตร 

2.2 ดานการดําเนินการ  ท้ังสองโรงเรียนวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ กําหนด             
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน สัดสวนเวลาเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการ
เรียนรูรายปหรือรายภาค หนวยการเรียนรู โดยนําไปบูรณาการเปนหนวยการเรียนรูยอยๆ 
กําหนดรูปแบบการจัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค สาระ กิจกรรม สื่อและ
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสนอง
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถและความตองการของผูเรียน กําหนดสัดสวนเวลาเรียน สื่อ
และแหลงการเรียนรูของท้ังแปดกลุมสาระการเรียนรู 

การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนคําอธิบายรายวิชาโดยเสนอภาพรวมของผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
สาระการ เรียนรู  วิเคราะหเวลาในการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนดและปรับลด/เพิ่ม 
ตามความ   เหมาะสมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายป / รายภาค  บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู  และกําหนดงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณและบุคลากรให
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียน 
เห็นวาคณะครูและผูจัดทําบางสวนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหลักสูตร
และการวัดผลประเมินผล มีเวลาดําเนินการท่ีเรงรัด ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา      
หลักสูตรนอยเกินไป  
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ABSTRACT 
 

This purposes of this study were to investigate conditions of school curriculum 
planning of San Mahaphon Witthaya school and Wat Maeka school, Mae Taeng District, 
Chiang Mai Province and to study problems and obstacles and suggestions concerning school 
curriculum planning.  The population studied included  2 school administrators and 39 
teachers of both schools in Academic year B.E. 2547.  The instruments used consisted of an 
interview form for school administratiors and questionnaires for teachers’ opinions concerning 
school curriculum planning. The data collected were analyzed by using frequencies, mean, 
percentages and grouping ideas and then presented through tables and descriptions. 
 The major findings were as follows: 

1. School general information.  Both schools located in Mae Taeng District,         
Chiang Mai Educational Service Area 2. 

1.1 San Mahaphon Witthaya School was the medium size primary school which  
consisted of 38 teachers and 860 students. It was assigned to be the pilot 9-year compulsory 
education school. Its vision emphasized on the learners’ capabilities; knowledge, morality, 
skills in thinking process as well as all aspects of development. The local community culture 
and tradition conservation, vocational basic skills, technology and information applications in 
everyday life to be able to live happily in society also emphasized. 
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1.2 Wat Maeka School was the small size primary school which consisted of 7  
teachers and 147 students. It was selected as the pilot school in planning basic education 
curriculum. Its vision stressed on the learners’ development in all aspects as well as their 
abilities to use technology and information in order to live happily in the community 
environments. 

2. The processes in planning school curriculum 
2.1 Regarding  the  planning, both  school  preplanned  the  curriculum  through  

developing consciousness and assigning those involved according to their knowledge and 
ability, promoting and encouraging participation as well as personnel development, providing 
budget, environment organization, learning resource, local wisdom and publication of the 
curriculum planning to publics as well.  Both schools applied slightly different processes in 
the details of supervising and monitoring the follow – up evaluation and informing public 
about the curriculum. 
 2.2  As for the working process, both schools carried out the same tasks; 
analyzing information concerned, identifying learners’ desirable characteristics, time 
allotment, expected learning outcomes, annual or semester contents, learning units by 
integrating of sub–units. And then designing of instructional plans according to the objectives, 
contents, activity, media and evaluation according to the basic education curriculum. In 
addition, the learners’ development activities relevant to interests, aptitudes, abilities and 
needs of students as well as time allotment, teaching medias, and learning resources of all 
eight content areas were assigned.    
 The structure of school curriculum was adjusted in accordance with the structure 
of basic education curriculum; content area description, projecting the whole picture of 
expected learning outcomes and the content, analysis of learning time according to the set 
curriculum as well as increasing or decreasing time appropriately relevant to the expected 
learning outcomes annually or in a semester.  The integration of learning process, allocation of 
budget, buildings and grounds, materials and equipments as well as personnel were also 
assigned in accordance with the school curriculum. 

3. The problems and suggestions in school curriculum planning. 
 Both schools viewed that some teachers and those assigned to carry out the  

planning were lack of knowledge and understanding concerning the curriculum planning and 
the evaluation process because of limited time to finish the project.  Less parents as well as the 
community members participated in the planning process. 
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