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บทคดัย่อ 
 

   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารหลกัสูตร พร้อมทั้งปัญหา
และขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลกัสูตรโรงเรียนบา้นเมืองนะ ประชากรผูใ้ห้
ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 2 คน ครูจ านวน 30 คน ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการสอน 1 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
1 คน ผูบ้ริหารดีเด่นในดา้นวิชาการ จ านวน 3 คน และศึกษานิเทศก ์จ านวน 3 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความถ่ี 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ในภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรโรงเรียน
บา้นเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมและคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาในดา้นการวางแผนหลกัสูตรพบวา่มีความเหมาะสมและคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินผลหลกัสูตร และการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
มีความเหมาะสมและคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาดา้นการวางแผนหลกัสูตรพบวา่
หลกัสูตรมีการเปล่ียนแปลงและมีการโยกยา้ยของบุคลากรบ่อยจึงท าใหห้ลกัสูตรขาดความต่อเน่ือง 
หลกัสูตรไม่แลว้เสร็จ ไม่สมบูรณ์และไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ 
โรงเรียนควรสร้างจดัฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหผู้บ้ริหารคณะครู มีความเขา้ใจตรงกนั
เร่ืองหลกัสูตร ครูทุกคนควรมีเอกสารหลกัสูตรในชั้นเรียน ควรมีการวางแผนบริหารหลกัสูตร 
เชิงระบบ (PDCA) และก ากบัโครงการกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ ดา้นการน าหลกัสูตร 
ไปใชพ้บวา่ หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนกบัเวลาท่ีสอนไม่สอดคลอ้งกนั มีการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดั 
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การเรียนรู้แต่ไม่ไดมี้การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคือ 
ควรสร้างวฒันธรรมองคก์รเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างกระบวนการ KM ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บ 
การสอนซ่อมเสริมอยา่งจริงจงัและวางเง่ือนไขใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ใหเ้กิดความเขา้ใจงานพฒันาหลกัสูตรและการสอนของโรงเรียน ส่วนดา้นการประเมินหลกัสูตร
พบวา่หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนไม่มีคณะกรรมการในการประเมินการจดัท าหลกัสูตรและขาดความ
ต่อเน่ืองรวมถึงไม่ไดน้ าผลการประเมินมาวเิคราะห์วางแผน การวางแผนการประเมินหลกัสูตร 
ยงัไม่เป็นระบบและต่อเน่ืองเคร่ืองมือและเทคนิคการรายงานขอ้มูลไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุม  
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคือ ควรมีการประเมินหลกัสูตรโดยผา่นคณะกรรมการการประเมิน
หลกัสูตร และมีการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการจริงเพื่อจะไดน้ าผลไปปรับปรุงพฒันา
หลกัสูตร ส่วนดา้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร พบวา่ ไม่ไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ขาดการปรับปรุงพฒันาใหเ้ป็นปัจจุบนั แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ 
ควรมีการประเมินหลกัสูตรใหค้รบทั้งเอกสารหลกัสูตร การจดัการเรียนของครู พฤติกรรมการเรียน
และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูป้กครอง และเม่ือส้ินปีการศึกษา ควรมีการนิเทศ 
ผลการด าเนินการและควรมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อทราบแนวทางในการบริหาร
หลกัสูตรในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฉ 

Independent Study Title Curriculum Management Efficiency of Bann Muangna  
School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province  

 

Author  Mrs. Janjira  Nokham 
 

Degree Master of  Education  (Educational Administration) 

 

Independent Study Advisory  Committee 
 Assoc. Prof. Dr. Choocheep  Puthaprasert Advisor 
 Lect. Dr. Suwan  Muentabutra Co-advisor     
      

     ABSTRACT 
 

This study is aimed to study curriculum management efficiency including its problems 
and suggestions in improving curriculum management efficiency of Bann Muangna School.  
The respondents in this study are 2 school administrators, 30 teachers, 1 outside expert in 
curriculum development and teaching, 3 administrators who have been awarded an academic 
excellence, and 3 educational supervisors, totaling 40 persons. Tools used in collecting data are 
questionnaire and a structural interview form. The data gained will be analyzed by using mean, 
standard deviation and frequency. 

The result of study can be summarized as follows. In an overall image, curriculum 
management efficiency of Bann Muangna School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province,  
has medium level of suitability and quality. When taking into an account of curriculum planning, 
it found that suitability and quality were in high level. As for complementation of curriculum, 
curriculum assessment and adjustment and improvement of curriculum are in medium level.  
In an aspect of problems in planning curriculum, it found that the curriculum had frequent 
changes and personnel were often transferred so that the curriculum lacks of consistency and 
completeness according to the objectives. The method to improve efficiency is that the school 
should arrange a training in order to enhance knowledge and understanding among a group of 
administrators and teachers, as they would have a correct and identical understanding towards  
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the curriculum. Every teacher should have document regarding the curriculum. PCDA system 
should be applied. Furthermore, activities in the project should be closely supervised in order  
that they can be carried out according to the designated plan. In an aspect of curriculum 
application, it found that the conducted curriculum and learning schedule are unmatched.  
The conducted curriculum was used in learning arrangement but it was not used in an actual 
field of learning. The method to improve efficiency is that organizational culture should be 
created to be like a learning social establishing KM process. Learners must receive a make-up 
teaching in a serious manner and conditions must be laid for learners to improve themselves. 
There should also be exchange of knowledge in improving understandings of curriculum and 
teaching of the school. In light of curriculum assessment, it found that the conducted curriculum 
had no attending committees who shall consistently assess the curriculum conduct and the 
assessment’s results were not brought for analysis. Furthermore, the planning was unsystematic 
and inconsistent. Tools and techniques of reporting the data were innumerous and uncovered.  
The method to improve efficiency is that the curriculum should be assessed by curriculum 
assessment committee and the curriculum should be actually used as the result can be improved. 
In an aspect of curriculum adjustment and improvement, it found that none of consistent 
adjustment and improvement has been conducted to be up-to-dated. The method to improve 
efficiency is that there should be well-rounded curriculum assessment regardless of curriculum 
documents, teaching arrangement of teachers, learning behaviors and assessment of satisfaction 
of learners and guardians. Upon the end of each academic year, there should be supervision of 
the operation result and consistent adjustment and improvement should be done, in order to find 
out further guidance of curriculum administration.      


