
 

ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุม  5 
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาเชียงใหม   เขต   4 

 
 

ผูเขียน    พระมหาศิริสิทธ์ิ   วรโงน 
 
 

ปริญญา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  (การบริหารการศึกษา)  
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
    รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ  พทุธประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
    รองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา  สุนทรวิภาต  กรรมการ 

  
 

บทคัดยอ 
 
 

 การศึกษาคร้ังนี้     มุงศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   กลุม 5    เขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม   เขต 4 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาในปการศึกษา 2549  จํานวน 80 รูป/คน   
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ   แบบมาตราสวนประมาณคา   และแบบปลายเปด   
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

 ผลจากการศึกษา  พบวา สภาพการดําเนินการ ปญหา และขอเสนอแนะการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  กลุม 5  เขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต  4  ท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 

 การดําเนินการดานการวางแผนการจัดทําหลักสูตร    ในภาพรวมดําเนินการอยูในระดับ
ปานกลางท่ีดําเนินการมาก คือ  เก็บรวบรวมขอมูลสถิติทางการศึกษาของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
นํามาใชในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร    และปญหาที่พบ   คือ  โรงเรียนขาดงบประมาณท่ี
เพียงพอตอการเตรียมการและดําเนินการจัดทําหลักสูตร    สวนขอเสนอแนะ  คือ หนวยงาน             
ตนสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสม และเพียงพอ      
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 การดําเนินการดานการจัดการเรียนรู       ในภาพรวมดําเนินการอยูในระดับมาก       คือ  

จัดตารางสอนโดยคํานึงถึงความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูแตละกลุมสาระวิชา             
และปญหาท่ีพบคือ      บุคลากรครูไมใหความรวมมือท่ีดีเทาท่ีควรในการจัดทําหลักสูตร       
ขอเสนอแนะ คือ ควรสรางความตระหนักแกบุคลากร  ครู ใหเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนรู    
ต้ังใจ    พรอมเสียสละดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

 การดําเนินการดานส่ือการเรียนรู    ในภาพรวมดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  ท่ีมี
การดําเนินการมาก คือ แนะนําใหครูไดนําทรัพยากรในทองถ่ินมาจัดทําส่ือการเรียนการสอน และ
ปญหาท่ีพบคือ สถานศึกษาขาดงบประมาณ ชวยสนับสนุนจัดหาและผลิตส่ือ    สวนขอเสนอแนะ    
คือ สถานศึกษา ควรผลิตส่ือ จัดหาส่ือท่ีมีอยูในทองถ่ินชุมชนทองถ่ินนํามาใช ใหเกิดประโยชน  
เนนการผลิตส่ือใหสอดคลองกับบทเรียน จัดหางบประมาณสนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนรู 

 การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผล    ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     ท่ีมี
การดําเนินการมาก     คือ วางแผน กําหนดชวงเวลาในการวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียน  
ปลายภาคเรียน และตลอดภาคเรียนไดอยางเหมาะสม และปญหาท่ีพบคือ สถานศึกษาไมไดสราง
เค ร่ืองมือระเบียบแนวปฏิบัติการวัดผล    ประเมินผลของสถานศึกษาอยางเปนระบบ            
สวนขอเสนอแนะ คือควรจัดทําเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลรองรับตามหลักสูตร   คณะครู
ตระหนักถึงความสําคัญการวัดผลประเมินผล  จัดการวัดผลประเมินผลใหเหมาะสม สอดคลองกับ 
ท้ัง 8 กลุมสาระปฏิบัติอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เปนระบบ  ตรวจสอบได 

 การดําเนินการดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก            
ท่ีดําเนินการมาก คือ  สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณตรง   และมีสวนรวมในกิจกรรมวัน
สําคัญ    กิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ  และปญหาท่ีพบ   คือ 
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระ             
สวนขอเสนอแนะ  คือ    สถานศึกษา ควรบริหารงบประมาณใหเปนระบบ  จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามกลุมสาระอยางเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 
 

 This study  aimed at studying problems and management  guidelines for 
developing  Basic  Educational  Curriculums   in  Scriptural  Schools  at  General  
Education  Department Group 5  Chiang  Mai  Educational  Service  Area  4.            
The population   in this  study  was consisted   of   80  members including 
Administrators, Administrator’s   assistants, teachers and Education institutions 
committee in  the  2006  academic  year. Instrument   used   was  a  questionnaire    
with  checklist,  rating scale, and open-ended items.  Collected  data   were   then   
analyzed   through  applications  of mean,   standard deviation and percentage. 
 The results of  the study  revealed  that  proceed ’s  condition,  problems   
and  suggestions   for  developing  educational  Institution   curriculums  in  
scriptural  schools  at  general  education   department  group  5  Chiang  Mai  
educational   service   area  4  included  5 sides as follows.  

 The process of  curriculum’s  management  planning was mostly  practiced  
at  the  middle  level. The most implemented one was keeping  and  collecting  
educational statistic data  up to date and then applied it for developing the 
curriculum.  The problem found in this study was that the  school   had   not  enough  
budget  to use  in  preparing and  producing  educational Institution curriculums.         
It was suggested that the  responsible organization  should support more budget. 

 The  process  of  learning management was mostly  practiced   at  a “high”  
level; that was managing the  teaching’s timetable according to learning’s   
management  activity  of each   subject  groups. The problem found was that 
teachers  did  not  contribute  a good   cooperation   in  managing  Educational 
Institution  Curriculums. The suggestion  was that more realization of the teachers  
should  be  improved  on  learning  management  and which needs the teacher’s 
intention and contribution. 
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 The  process  of  learning   media usage   was   mostly  practiced  at   the   

“moderate”  level.  The highest one was advising the  teachers  to use   natural  
resources   to make  learning media.   The   problem   found  was that the  school   
had  not  enough budget  to support,  to  procure  and  to produce it.  The suggestion 
was that the school  should  produce  the learning media itself or seek them from the 
local community. In addition, the media should be producing relevant to the 
instructions and more budget should be supplied for leaning media production.  

 The  process    of   assessment   and  evaluation   was  mostly  at   the  
“moderate”   level. The highest one was planning and setting up  a suitable timetable 
for  the assessment  and  evaluation during, at the end and throughout the semester.  
The problem was that the school did not make  its assessment and evaluation  tools 
systematically.   It was suggested that the  assessment   and  evaluation  tools should 
be made in accordance to the curriculum.    Teachers should  take more serious 
consideration on the  importance of  assessment and evaluation, manage it in 
according to  eight  subject  groups continuously,  systematically and  suitable for 
validation.  

 The  process  of  student   development   activities was  mostly  practiced at 
the  “high” level. The highest one  was supporting  students  to have  direct 
experiences  and to participate  in important activities,  dharma  observing  activity,  
community serviced activity. The problem  found  was that the school had not 
sufficient  budgets to operate the activities  for learning promotion in accordance 
with the subject groups. It was suggested that the school   should   manage  the  
budget systematically by allotting  it  in  according   to the subject groups.   
 
 
 
 


