
ง

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การใชหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ของ
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม

ผูเขียน  นางสาวณัฐนร ี ไทยาภิมย

ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารย ดร. เสริมศรี  ไชยศร

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและผลการใชหลักสูตรการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ท้ังดานปจจัยเกื้อหนุนการใชหลักสูตร กระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรและผลการใชหลักสูตร กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาประกอบ
ดวย ผูบริหารและผูรวมบริหารจํานวน 17 คน ครูผูสอน 8 กลุมสาระจํานวน 84 คน นักเรียนจํานวน 
585 คน ผูปกครองของนักเรียน 585 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย แบบสอบถาม 
จํานวน 4 ฉบับและแบบสํารวจ  ขอมูล 1 ฉบับ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรยีบเทียบกบัเกณฑท่ีกาํหนด นาํเสนอโดยใชตารางประกอบ   
คําบรรยาย สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้

ดานปจจัยเกื้อหนุนการใชหลักสูตรประกอบดวยบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ     
ภายนอกสถานศึกษาตั้งแตผูบริหารผูรวมบริหาร ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครอง ซ่ึงผูบริหาร        
ผูรวมบริหารไดดําเนินการสงเสริมใหครูมีความกาวหนาทางวิชาชีพ จัดครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนมีประสบการณ 2-3 ป มีการจดัระบบสารสนเทศดานหลักสูตรและแหลง   
การเรยีนรูท่ียงัไมสมบูรณ ครผููสอนสวนใหญมีความสามารถในการจดัทําสาระหลักสูตร สถานศึกษา แต
มีเวลาการจัดทําส่ือและเอกสารประกอบการเรียนนอย ซ่ึงทําใหเอกสารหลักสูตรศึกษายงัไมสมบูรณ
ขณะเดียวกันผูปกครองสวนใหญรับทราบวามีการปรับหลักสูตรและมีสวนสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
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 ดานกระบวนการบรหิารจดัการหลักสูตร  ผูบรหิารผูรวมบรหิารดาํเนนิงานตามกระบวนการ
ใชหลักสูตร มีการนเิทศ ตดิตามผล ครผููสอนสวนใหญจัดทําแผนการเรียนรู ปฏิบัตกิารสอนมีการใช
เทคนคิการสอน วธีิการวดัผลประเมินผลและการใชส่ือเทคโนโลยนีอย ทําการวจิยัในช้ันเรยีนขัน้พ้ืนฐาน
แตขาดการตดิตามชวยเหลือผูเรยีนอยางเปนระบบ  ซ่ึงการปฏิบัตงิานสวนมากขาดการประมวลผลและ
การนําผลไปพัฒนาอยางตอเนือ่ง ผูปกครองสวนใหญเขารวมประชุมประสานกบัครเูพ่ือรบัทราบเรือ่ง
ผลการเรยีนและบางสวนเขารวมเปนวทิยากรใหกบัโรงเรยีน
 ผลการใชหลักสูตร พบวานักเรียนสวนใหญมีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเยี่ยม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนอยูในระดบัด ี แตความสามารถ และทักษะการอาน คดิวเิคราะห ทางคณติศาสตร
วิทยาศาสตรและคุณลักษณะ อันพึงประสงคดานความมีวินัย ความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง

ปญหาการใชหลักสูตร พบวาระบบการบริหารงานหลักสูตรขาดการประมวลผลการ
สอนของครูยังเปนแบบเดิมมีการใชส่ือจากเอกสารประกอบการสอน ความมีวนิยัของนกัเรยีนมีนอย 
การตดิตอส่ือสารระหวางโรงเรยีนกบัผูปกครอง และการตดิตามชวยเหลือใหเวลากับลูกของผูปกครอง
มีนอยเชนกัน
 ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใชหลักสูตร โรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอม          
ดานระบบการบริหารงานหลักสูตร การวิเคราะหสภาพผูเรียนเพ่ือกําหนดแผนพัฒนาดานผูเรียน        
ใหชัดเจนรวมท้ังการพัฒนาครูโดยเฉพาะดานเทคนคิวธีิการสอน การวัดผลประเมินผล การใชส่ือ
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอนและท่ีสําคัญการประชาสัมพันธผลการจัดศึกษาของโรงเรียน
แกผูท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง
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ABSTRACT

The objective of this study is to learn about the situation and the result of used basic 
education curriculum B.E.2544, including the problem and improving suggestion of the basic 
education curriculum B.E.2544, in the part of supporting factor for curriculum used, management 
process and the result of the curriculum.  The population and sample group in this study consist 
of; about 17 of the administration and co-administration, 84 people from 8 groups’ teacher, 585 
students and 585 parents. The tools of this study compose of; 4 sets of questionnaire and 
surveying form and 1 data document. Data analyzed to finding the percentage, the mean, the 
standard diverting and compare to the limiting standard line.  Present by table with detail.  The 
study result found.

The study found that the administrators encouraged teachers to take parts in
professional development, arranged for qualified teachers with 2-3 year experience to teach
assigned subjects.  Information system for the curriculum and learning resources was not fully
developed.  Most of the teachers had ample ability to develop the learning content for the
curriculum although they barely had sufficient time to produce teaching media and learning
materials.  Mean white, most of the parents were aware of  the curriculum adjustment and took
part in supporting school administration.

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



ช

In terms of  curriculum implementation, there was a monitoring process but no
compilation of results.  Regarding teachers’ implementation of the curriculum, there were still
limited methods of learning assessment and limited usage of media technology.  The teachers
conducted action research but did not  follow-up to aid students in classes.  Most of the parents,
however, took  part in meeting and collaborate with the teachers in terms of acknowledging
learning results, and some took part as resource persons for school activities.

Regarding the results of the curriculum implementation, it was found that most 
students proved to be excellent at participating in student activities. Their learning achievement 
were at the good level.  However their  abilities and  skills in reading, mathematical and scientific 
analysis as well as the expected quality relating to discipline and responsibility were only at the 
moderate level.

For problems of the curriculum implementation, it was also found that the compilation 
of the results was still needed for administration.  The teaching was still old-styled using 
document materials.  Students had little discipline.  The  parent had little communication with 
school personnel and like wise had little time for their children.

It was suggested that the  school development plan should be tailored to students meds.
Teachers should be developed in terms of utilization of various teaching methods,  learning
assessment and instructional technology.  It is crucial that school administration results should be
constantly  made public especially to all stakeholders.
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