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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการบริหาร
จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวดัศรีปิงเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ประชากรผูใ้ห้
ขอ้มูลในการศึกษาไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูท้รงคุณวฒิุ
ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษานิเทศก ์เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้างวาระการประชุมปฏิบติัการและแบบบนัทึกการประชุมปฏิบติัการ  วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยการแจกแจงความถ่ีตามประเด็นท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์และสรุปจากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ในลกัษณะพรรณนาวิเคราะห์แลว้น าเสนอเป็นความเรียง 

สรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
 ในการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลวดัศรีปิงเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สถานศึกษาไดด้ าเนินการในทุกขั้นตอนทุกกิจกรรม
ของการบริหารจดัการหลกัสูตร แต่ยงัขาดความต่อเน่ืองและเป็นระบบ ปัญหาท่ีส าคญัคือ การบริหาร
จดัการไดแ้ก่  การวางแผนการด าเนินงานล่าชา้  ขาดการประสานงาน  ชุมชนไม่มีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบหลกัสูตร ขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ือง  มีการประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรแต่ไม่ 
ต่อเน่ืองและไม่น าผลการประชุมไปปรับปรุงพฒันา  นอกจากน้ียงัพบปัญหาดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
บุคลากรไม่เพียงพอ  ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรและบทบาทหนา้ท่ี   
ส่วนดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ งบประมาณในการผลิตส่ือการสอนไม่เพียงพอ และไดรั้บงบประมาณ 
จ ากดัและขาดความคล่องตวัในการด าเนินงาน ส าหรับแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร 
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัศรีปิงเมืองควรบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาใหค้รบ 
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ทุกขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร และขั้นการประเมินผลหลกัสูตร 
และเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยในทุกขั้นตอนมีแนวทางปฏิบติัในทิศทาง
เดียวกนั คือ 1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษารับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองและชุมชน  2) สร้าง 
ความเขา้ใจถึงภารกิจ บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินงาน  3) คณะกรรมการ
ด าเนินงานร่วมกนัประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละดา้น 4) ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีไดว้างแผนไว5้)ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน  
และ6)น าผลการประเมินมาแกไ้ขปรับปรุง พฒันาการด าเนินงานต่อไป 
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     ABSTRACT 
 
 This independent study was aimed to study problems and guidelines in school curriculum 
management of Wat Sripingmuang Municipal School, Chiang Mai Province. The respondents in 
this study were consisted of school director, vice school director, teachers, honorary person such 
as Basic Education Commission and educational supervisor. Tools used in this study were a 
structural interview form with operational meeting agenda and a record form of operational 
meeting. The data was then analyzed by frequency which was categorized into each interviewing 
issue. The result of operational meeting was also concluded and presented by a descriptive 
technique. 
 The results of the study can be summarized as follows: 
 In studying of conditions and problems of school curriculum management of  
Wat Sripingmuang Municipal School, Chiang Mai Province, it found that the school had 
proceeded in all and every stage according to the curriculum but its proceeding lacked of 
consistency and systematization. The important problem was the managements on the following 
matters: the operational planning was delayed; there was no interdepartmental coordination;  
the community did not get involve with curriculum inspection; there was no consistent public 
relation; and there were a meeting regarding curriculum but it lacked of consistency and the 
results of the meeting were not brought to improve or develop. Moreover it also found that 
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the personnel aspect pertained to problems like lacking of understandings about curriculum 
management and their roles. In an aspect of budget, the problems arose including sufficient 
budget in production of instructional media and budget received was limited and insolvent.  
For the guidelines in school curriculum management of Wat Sripingmuang Municipal School, 
it is suggested that the school should manage the curriculum in all and every stage. That is to say, 
interested parties should participate in curriculum preparation stage, curriculum implementation 
stage and curriculum evaluation stage. In every stage, it should be done in the same direction as 
follows: 1) school administrator should propose Basic Education Commission for entitlement  
of boards of curriculum management who shall supervise and be responsible for each stage, 
consisting of school administrator, teachers, Basic Education Commission, student’s guardians 
and communities; 2) understanding of missions, roles, duties and responsibilities of the boards 
should be clearly briefed; 3) the boards should together plan and determine standard operating 
procedure for each work; 4) the boards should follow the laid plan; 5) the boards should evaluate 
its results according to the plan; and 5) the results of evaluation should be brought for 
improvement and adjustment.     
 


