
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดพัฒนาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2551 ซึ่งไดกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปน

กําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน

พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบ

อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2551 : 5) ซึ่งสอดคลองและเกี่ยวของกับ

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงความสําคัญ

และลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีวา กลุมสาระการเรียนรู         

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐาน 

ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต      

การอาชีพและเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคม 

ไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข (กรมวิชาการ, 2551 : 9)  

โรงเรียนวัดนอกเปนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังอยูใน ตําบลไชคราม อําเภอ

ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณที่ต้ังของโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ชุมช้ืน อยูในหุบเขา และ        

ใกลกับทะเลเหมาะแกการทําอาชีพเกษตรกรรม และทําอาชีพประมง อีกทั้งโรงเรียนยังอยูใกลกับ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานอาชีพดานการเกษตรกรรม ไดแก กรมชลประทาน       

ทาทอง ศูนยวิจัยปาลมนํ้ามันสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยพันธุขาวสุราษฎรธานี ดังน้ันวิถีชีวิตของคน         

ในชุมชนวัดนอกสวนใหญประกอบอาชีพในการรับจางทําสวนยาง ทําสวนปาลม และทํางานรับจาง          

ในหนวยราชการที่เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรมดังกลาว อีกทั้งยังดําเนินชีวิตแบบเรียบงายตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก และเพาะเห็ด ไวกินเองในครัวครอบรัว 

และหารายไดพิเศษดวยการนําผลผลิตจากการทําเกษตรครัวเรือนไปจําหนายตามตลาดในชุมชน  
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โรงเรียนวัดนอก มีการจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในทุกรายวิชา 

และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เขต 1 ไดกําหนดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยแบงเปน 5 สาระ 

ไดแก สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การอาชีพ สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี 

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ โดยมุงใหผูเรียน

มีการเรียนรู และเกิดทักษะตามมาตรฐานใน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ง 1.2 มีทักษะกระบวนการ

ทํางาน และการจัดการ การทํางานเปนกลุม การแสวงหาความรู สามารถแกปญหาในการทํางาน       

รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตองานมาตรฐานที่ ง 2.1 เขาใจทักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต 

มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต มาตรฐานที่ ง 3.1 

เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา จินตนาการและความคิดอยางมีระบบ  

ในการออกแบบ สรางสิ่งของเครื่องใช วิธีการเชิงกลยุทธ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ

ใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม โลกของงานอาชีพ มาตรฐานที่ ง 4.1 เขาใจ

เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร       

การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีคุณธรรม และ

มาตรฐานที่ ง 5.1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การสรางงาน 

การสรางอาชีพสุจริตอยางมีความเขาใจ มีการวางแผน เชิงกลยุทธ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(โรงเรียนวัดนอก, 2557 : 15)  

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนอก รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับ    

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรแกนกลาง พ.ศ. 

2551 โดยเริ่มใชสอนต้ังแต พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน จากการติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยดูจากผลการเรียนของนักเรียน รอยละ 80 ผานเกณฑ     

อยูในระดับดี แตเมื่อประเมินผลจากการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนจะผานเกณฑอยูใน

ระดับพอใชเทาน้ัน (โรงเรียนวัดนอก, 2557 : 8) แสดงวานักเรียนยังไมสามารถนําความรูที่ไดรับจาก

การเรียนการสอนไปใชในการดําเนินชีวิตไดดีเทาที่ควร รวมทั้งจากการสังเกตและพูดคุยกับผูปกครอง

นักเรียน พบวา นักเรียนขาดศักยภาพในการทํางาน ทั้งในสวนของงานบาน หรือเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ตาง ๆ ที่จะประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคต การวัดผลประเมินผล      

การเรียนที่ผานมาช้ีใหเห็นวา แสดงวาครูใชเทคนิคการรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ ที่ใชวิธีการสอน

โดยบรรยายมากกวาใหนักเรียนไดลงมือทําจริง ๆ มีการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนจาก

การสอบจากขอสอบที่มีลักษณะทองจําและมุงเนนแตเน้ือหาและยังใชรูปแบบการวัดผลประเมินผล     
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ที่เนนการทดสอบเปนหลัก จึงสงผลใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมสอดคลองกับการนําความรู

ไปใชจริง เพราะการสอนรูปแบบบรรยายเพียงทําใหนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด สังเคราะห 

และทักษะการทํางานอยางแทจริง ครูจึงเปนกุญแจสําคัญขับเคลื่อน ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน        

ใหเปนไปตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพทั้งทางการเรียนและการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทางโรงเรียนจึงตองมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในแตละกลุมสาระวิชา เพื่อไดทราบทิศทาง 

การพัฒนาและแกไขปญหาของการใชหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน             

ของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเองไดอยางย่ังยืนตอไป 

การประเมินหลักสูตรจะทําใหทราบถึงแนวโนมวา ควรจะพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใด 

เปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตร โดยใชผลจากการวัดในแงมุมตาง ๆ ของสิ่งที่ประเมิน

เพื่อนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมาน้ันวาเปนอยางไร           

มีคุณคาดีหรือไมเพียงใดหรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข 

ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ใหดีข้ึนและเปนประโยชน        

ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดี ทั้งน้ีการประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ ซึ่งผูวิจัยเลือกใชรูปแบบ         

ซิปโมเดล (CIPP Model) เน่ืองจากการประเมินแบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบ

ของระบบทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน 

กําหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวช้ีวัด กําหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน 

วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 

ผูวิจัยสามารถวางแผนและดําเนินการประเมินอยางเปนระบบ และหาคําตอบไดวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมเพียงไร การดําเนินงานน้ันเปนไปตามจดุมุงหมายที่วางไวหรอืไม พบปญหา อุปสรรคหรอืพบ

ขอผิดพลาดประการใด เพื่อที่สามารถตัดสินใจไดวามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในดานใดตอไป 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนของประเมินหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 เน่ืองจากหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ของระดับช้ัน ป.4 - ป.6 กับหลักสูตรระดับช้ัน ป.1 - ป.3 เปนหลักสูตรคนละฉบับ โดยหลักสูตรระดับช้ัน 

ป.1 - ป.3 จะบูรณาการกับหลักสูตรวิชาสุขศึกษา ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชน 

ทําใหทราบถึงผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ในดานบริบท            

ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เปนขอมูลที่มีประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน 

ผูสอน และผูมีสวนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียน      

วัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิที่ดี
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ในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

นําไปสูการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู      

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัด          

สุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี            

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป   

ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อให

มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิที่ดีในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม นําไปสูการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง

และย่ังยืนตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตดานเน้ือหา  

เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 1. ดานบริบท ไดแก อัตลักษณของโรงเรียนวัดนอก วิสัยทัศน พันธกิจ โรงเรียนวัดนอก 

วิสัยทัศนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนในชุมชนโรงเรียนวัดนอก และอาชีพ

ของคนในชุมชนวัดนอก 

 2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยี สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา ผูสอน ผูเรียน อาคาร

สถานที่ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน แหลงเรียนรู งบประมาณและกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  

 3. ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

 4. ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรในการศึกษาครัง้น้ี ไดแก  

 1. ผูบริหารโรงเรียนวัดนอก จํานวน 6 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน

หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 คน และหัวหนากลุมบริหารงานทั้ง 4 ฝาย ไดแก

หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 1 คน หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 1 คน หัวหนากลุมบริหารงาน

การเงินและพัสดุ 1 คน หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล 1 คน 

 2. ครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 6 คน 

 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 52 คน 

 4. กรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน จํานวน 9 คน 

 5. ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 52 คน 

ขอบเขตดานตัวแปร 

ในการศึกษาครั้งน้ี มุงศึกษาประเมินหลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช

รูปแบบซิป ซึ่งไดกําหนดเน้ือหาที่ศึกษาโดยแยกตามตัวแปรที่จะศึกษา ดังน้ี 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการประเมนิหลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

ขอบเขตดานสถานท่ีและเวลา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช

รูปแบบซิป โดยระยะเวลาประเมิน เริ่มทําการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2559 - เมษายน 2560 
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ดานบริบท 

(Context) 

ดานปจจัยนําเขา

(Input) 

ดานผลผลิต 

(Product) 

- อัตลักษณ โรงเรียนวัดนอก 

- วิสัยทัศน พันธกิจ โรงเรียนวัดนอก   

- วิสัยทัศนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

- วิถีชีวิตของคนในชุมชนโรงเรียนวัดนอก 

- อาชีพของคนในชุมชนวัดนอก 

-  จุดมุงหมายของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2551 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

-  โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

- สาระการเรียนรู   

- มาตรฐานการเรียนรู  

- ตัวชี้วัด        

- คําอธิบายรายวิชา  

-  ผูสอน   

- ผูเรียน  

- อาคารสถานที่   

- สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  

- แหลงเรียนรู   

- งบประมาณ  

- กิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  

- กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

- การวัดและประเมินผล 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

-  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดานกระบวนการ 

(Process) 

ผลการประเมิน

หลักสูตร

สถานศึกษากลุม

สาระการเรียนรู 

การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4 - 6   

โรงเรียนวัดนอก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ          

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สามารถสรุปแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยใชรูปแบบซิป 

ในการประเมินหลักสูตร ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) 

ซึ่งมีขอบขายการประเมินเกี่ยวกับบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) 

และผลผลิต (Product) ดังภาพที่ 1.1 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีหมายถึง หลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรยีนวัดนอก รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

พ.ศ. 2553 ที่พัฒนาโดยสถานศึกษาและบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเริ่มใชสอนต้ังแต พ.ศ. 2553 จนถึง

ปจจุบัน  

การประเมินรูปแบบ CIPP Model หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศมาใช

ในการตัดสินใจ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึนและพิจารณาวาองคประกอบ

ของหลักสูตรมีความสอดคลองหรือมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด หรือเพื่อตัดสินคุณคา          

ของหลักสูตรวาหลักสูตรน้ันมีประสิทธิภาพตรงตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือไมอยางไร            

โดยเปรียบเทียบผลที่ไดจากการประเมินกับเกณฑที่กําหนด โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก 

 1. ดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินผลวัตถุประสงคหรือ

จุดมุงหมายตาง ๆ ที่มีอยูใน หลักสูตร ไดแก อัตลักษณของโรงเรียนวัดนอก วิสัยทัศน พันธกิจ 

โรงเรียนวัดนอก และวิสัยทัศนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนในชุมชนโรงเรียน

วัดนอก และอาชีพของคนในชุมชนวัดนอก 

 2. ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินผล ระบบโครงสราง

ของหลักสูตร รวมทั้งระบบการจัดการบริหารหลักสูตรตาง ๆ ดวย ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงสรางหลักสูตร

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรยีนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา 

ผูสอน ผูเรียน อาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน แหลงเรียนรู งบประมาณและกิจกรรม

สงเสริมหลักสูตร  

 3. ดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมิน ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ไดแก กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 4. ดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมิน ผลที่เกิดจากการใช

หลักสูตร ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัด การเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรู 

ในเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษา          

ปที่ 4 - 6 ปการศึกษา 2559 วาเมื่อเรียนมาแลวเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด วัดและ

ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูดานความรูทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอัน         

พึงประสงค โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู แบบประเมินผลงาน และแบบทดสอบปลาย         

ภาคเรียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง พฤติกรรมที่สถานศึกษาแตละแหงมีความตองการให

เกิดข้ึนกับนักเรียน ซึ่งเปนเปาหมายที่สถานศึกษาตองการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยม ทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย 

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง การเปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง 

ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติตรงตามความเปนจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

 3. มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

 4. ใฝเรียนรู หมายถึง การมีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม

การเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใช

สื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร 

และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 5. อยูอยางพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ 

ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ        

มีการวางแผนปองกันความเสี่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 6. มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง การมีความต้ังใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย          

ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 7. รักความเปนไทย หมายถึง การมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา มีสวนรวมในการอนุรักษ 

เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที            

ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น ทําประโยชนแกสวนรวม 

เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญา 

ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย 

 

1.  ทําใหทราบระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  
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2.  สามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอ

ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหมีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีแกนักเรียนตอไป 

 

 


