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52252317  :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ  :  การบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศกึษา   
 จิราวดี  พวงจันทร  :  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :  ผศ.วาท่ี  พ.ต. ดร. นพดล  เจนอักษร
และ  อ. ดร. สําเริง  ออนสัมพันธุ . 225 หนา.  
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  2) ความแตกตางของการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  3) แนวทางการ
แกปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบรูบริค (Rubric  Scale  Questionare)  กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  

จํานวน  103  โรงเรียน  ผูใหขอมูล  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  หัวหนาวิชาการ  และครูผูสอน  โรงเรียนละ  3  คน  
รวมท้ังสิ้น  309  คน  สถิติที่ใชไดแก  การแจกแจงคาความถี่ (frequency)  คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย (mean)  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation)  สถิติทดสอบคาที (t- test)  สถิติทดสอบคาเอฟ  และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F- test, One way analysis of variance : ANOVA)    

ผลการวิจัยพบวา   
 1. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังน้ี  การ
สงเสริม  สนับสนุนระดับสถานศึกษา  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การดําเนินการระดับช้ันเรียน  และการ
กํากับ  ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา   

2. ความแตกตางของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  จําแนกตามตัวแปร เพศ  ทั้งรายดานและรายขอแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ี  และประสบการณในการทํางาน  ทั้งรายดานและ
รายขอไมแตกตางกัน 

3. แนวทางการแกปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา  มี  3  แนวทางคือ  

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชหลักสูตรสถานศึกษา  ปการศึกษาละ  1 – 2  คร้ัง  ทบทวน  สรางความเขาใจท่ี
ตรงกัน  2) ไมควรมีการปรับปรุงหลักสูตรบอย  ทําใหเกิดความสับสนแกผูปฏิบัติ   และ  3) มีนโยบายลดงาน
กระดาษลง  เพื่อใหครูผูสอนไดทุมเวลาไปกับการเรียนการสอน 
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KEY  WORD  :  SCHOOL  CURRICULUM  MANAGEMENT 

 CHIRAVADEE  PAUNGJHAN  :  SCHOOL  CURRICULUM  MAMAGEMENT  AT  SCHOOL  

LEVEL  UNDER THE  JURISDICTION  THE OFFICE  OF  RATCHABURI  PRIMARY  EDUCATION  

SERVICE  AREA  2.  THESIS  ADVISORS : ASST.PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA,RTAR., 

Ph.D.,SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D. 225 pp. 

 

 This  research  purposes  were  to  determine 1)  the  school  curriculum  management  at school  level  

under  the jurisdiction  the  office  of  Ratchaburi  primary  education  service  area  2  2)  the difference  of  the  

school  curriculum  management  at  school  level  under  the jurisdiction  the  office  of  Ratchaburi  primary  

education  service  area  2  and  3) the solutions  guideline  of  the  school  curriculum  management  at school  

level  under  the jurisdiction  the  office  of  Ratchaburi  primary  education  service  area  2. The research 

instrument was a rubric questionare. The samples were 103 schools under  the jurisdiction  the  office  of  

Ratchaburi  primary  education  service  area  2. The  respondents  in  each  school comprised  of  an  

administrator, an assistant administrator, and  a  regular  teacher, total  309  respondents.The statistics  applies  

in  the  research  were  frequency, percentage, mean, standard  deviation, t – test, (F- test, One way analysis of 

variance : ANOVA)    
The  findings  revealed  as  follows  :  

1. The  school  curriculum  management  at  school  level  under  the  jurisdiction  the  office  of   

Ratchaburi  primary  education  service  area  2, as a whole  and  as  and  individual,  was  at  a high  level; 

ranking  from  highest  to  the  lowest  as  follows  :  1) the  school  enhancing  and  supporting,  the  school 

curriculum  arrangement,  the  classroom  performance  and  the  school  mornitoring  of  quality.  

 2.  There  was  difference  between  the gender  about  the  school  curriculum  management  at  

school  level  under  the  jurisdiction  the  office  of   Ratchaburi  primary  education  service  area  2  at  .01  

significant  level, while  there  was  not  significant  difference  between  age, educational  level, work  

responsibility  and  work  experience.        

 3.  There  was  3  solutions  guideline  of  the  school  curriculum  management  at  school  level  like  

as ; 1)  should  provide  conference  and  workshop  on  school  curriculum  about  once  or  twice  a  year  for  

overview,  revision  and  understanding  correctly  2)  should  often  not  improve  the  curriculum  because  it  

makes  the  performers  confuse  and  3)  should  have  a  policy  of  reducing  papers  to  enhance  the  teachers  

using  time  in  teaching  efficiently. 

Department  of  Educational  Administration,  Graduate  School,  Silpakorn  University  Academic  Year  2011 
Student’s  signature ………………………… 

Thesis  Advisors’s  signatures  1 ………………………….   2………………………….  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

         วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยไดรับความกรุณาและการชวยเหลืออยางดี
ยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย  วาที่พันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย 
ดร. สําเริง  ออนสัมพันธุ    กรรมการ  อาจารย  ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  และดร. จุฑารัตน  นิรันดร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ  
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว  ณ  โอกาสน้ี 

       ขอขอบพระคุณ  ดร.สุจิตรา  คงจินดา  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร  5)  ดร. กมลาสน  ศรประสิทธ  นางจริยา  นอยโสภา  และนายชัชพงศ  เชื้อสา  ที่กรุณา
เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี  นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว  แปลผลขอมูล
ใหจนสําเร็จ  ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการศึกษาประถมศึกษา  ราชบุรี  เขต  2  ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือการวิจัย
อยางดียิ่ง  ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนวัดจันทาราม  ตั้งตรงจิตร  5  และ  พี่ ๆ เพื่อน ๆ 
นักศึกษาวิชาการบริหารการศึกษา  รุน  29  ที่คอยใหกําลังใจตลอดมา 
          คุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณของ
บิดามารดา  ที่เปนผูสรางชีวิตและอนาคตใหแกผูวิจัย  ครู  อาจารย  และผูมีพระคุณทุกทานท่ีมีสวน
ในการวางรากฐานการศึกษาแกผูวิจัย  ที่ไดอํานวยความสะดวกในดานตางๆ และสรางเสริมกําลังใจ
ใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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