
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิปครั้งน้ี 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในประเมิน ดังน้ี 

 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร 

 2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

 4. หลักสูตรสถานศึกษา 

 5. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนอก พ.ศ. 2553 

 6. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนอก กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6  

 7. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนอก 

 9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักสูตร 

 

ความหมายของหลักสูตร 

หลักสูตร (Curriculum) มาจากภาษาลาตินวา Racecourse ทางการศึกษาหลักสูตร        

มีความหมายวา แผนการเรียนที่ประกอบไปดวย วัตถุประสงคเฉพาะ เปาหมาย การจัดเน้ือหา

บทเรียน และมีการประเมินผลทางการ มีผูใหคําจํากัดความของหลักสูตรไวดังน้ี 

ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 7) สรุปวาหลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณความรูตาง ๆ ที่จัด

ใหผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม แผนหรือโครงการเพื่อเปนแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่วางเปาหมายไว 

ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 47) กลาวไววา หลักสูตรเปนสาระเน้ือหาสําคัญที่มีการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ที่สนองวัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามที่พึงประสงค 
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ธีระ รุญเจริญ (2550 : 280) ไดใหความหมายของหลกัสูตร ดังน้ี 

 1.  หลักสูตรเปนสื่อในการเรียนการสอนที่มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ

ในการเรียนรู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

 2.  หลักสูตร คือ ขอกําหนดของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับประสบการณทั้งหมดที่จัดใหกับ

นักเรียนใหเปนไปตามคาดหวังที่วางไว 

ปราโมทย จันทรเรือง (2551 : 5) หลักสูตร คือ แผนที่ไดออกแบบจัดทําข้ึนเพื่อบอกถึง

จุดหมาย การจัดกิจกรรม เน้ือหาบทเรียน และมวลประสบการณในแตละรายวิชาของโปรแกรม

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

สมคิด พรมจุย (2555 : 19) ไดใหความหมายของหลักสูตรและสรุปไดวา หลักสูตร คือ 

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับมวลประสบการณที่กําหนดไวของหลักสูตรอยางเปนระบบ เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

สุเทพ อวมเจริญ (2557 : 4) ไดใหความหมายไววา หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง 

ศาสตรที่เรียนรูเพื่อนําไปกําหนดวิถีทางที่นําไปสูการจัดประสบการณใหนักเรียนเพื่อการเรียนรู          

ซึ่งแบงกลุมไดเปน 5 กลุม ดังน้ี 

 1.  หลักสูตรเปนผลผลิตในรูปแบบ เอกสาร สื่อมัลติมีเดีย เปนตน 

 2.  หลักสูตรเปนโปรแกรมการศึกษา โดยปกติเขียนในรูปแบบหลักสูตรรายวิชา          

การจัดลําดับของมาตรฐานในการเรียนรูตามหลักสูตร 

 3.  หลักสูตรเปนความต้ังใจเพื่อการเรียนรู จะบอกจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ มโนทัศน 

หลักการทั่วไป และผลการเรียนรู 

 4.  หลักสูตรเปนประสบการณของผูเรยีน มีกิจกรรมทัง้ที่มีการวางแผนและไมไดวางแผนไว 

 5.  หลักสูตรแฝง ไมไดเปนหลักสูตรโดยตรง แตจะเปนสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ผูเรียนเรียนรู          

ที่ไมไดวางแผนไว หรือถึงแมจะไมไดเปนความคาดหวังไว แตเปนไปได 

สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง การวางแผนหรือการจัดระบบทางการศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและการวัดผลการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 

เพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายที่กําหนด และใชชีวิตอยู

ในสังคมอยางปกติสุข 

องคประกอบของหลักสูตร 

ปราโมทย จันทรเรือง (2551 : 10) กลาวถึง องคประกอบของหลักสูตรทีส่ําคัญ ๆ ดังน้ี 

 1.  หลักการ 

 2.  จุดมุงหมาย 

 3.  โครงสราง 
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 4.  คําอธิบายรายวิชา 

 5.  ขอบขายเน้ือหา 

 6.  เวลาเรียน 

 7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 8.  สื่อการเรียนการสอน 

 9.  การวัดและประเมินผล 

ชุมศักด์ิ อินทรรกัษ (2551 : 48) ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไว 4 ประการ ดังน้ี 

 1.  จุดมุงหมาย 

 2.  เน้ือหาสาระ 

 3.  การนําหลักสูตรไปใชจริง 

 4.  การวัดและประเมินผล 

ธํารง บัวศรี (2551 : 7 - 8) กลาวไววา หลักสูตรมีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1.  จุดมุงหมายของหลักสูตร  

 2.  จุดประสงคของการเรียนการสอน  

 3.  เน้ือหาสาระและประสบการณ  

 4. วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  

 5. ประเมินผล 

สรปุไดวาองคประกอบสําคัญของหลักสูตร คือ  

 1.  จุดมุงหมายของหลักสูตร เปนผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนหลังจากเรียน

จบหลักสูตรไปแลว 

 2.  โครงสรางเน้ือหาสาระ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถที่ตองการ 

ใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 

 3.  อัตราเวลาเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดครบกระบวนการและ      

มีประสิทธิภาพ 

 4.  กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ ทั้งน้ี เพื่อใหแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช        

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 5.  การวัดและการประเมินผล เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรกอนและหลังการนําไปใชองคประกอบหลักสูตรเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง และสงผลถึงลักษณะ 

โครงสราง รูปแบบของหลักสูตรวาจะเปนอยางไร โดยมีองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร คือ ความ

มุงหมาย (Objectives) เน้ือหาวิชา (Content) การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 

การประเมินผล (Evaluation) 
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ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 97) กลาวถึง ลักษณะที่ดีของหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

 1.  ตรงตามลักษณะความถนัด ความสนใจของผูเรียน 

 2.  ตรงตามความมุงหมายของการศึกษาวิชาชีพน้ัน ๆ  

 3.  ตรงตามความตองการทางวิชาที่เรยีนในทุกสาขาวิชา 

 4.  ตรงตามลักษณะของวิชาน้ัน ๆ  

 5.  มีเน้ือหาของเรื่องที่สมบูรณเพียงพอที่จะสอนและทําใหผูเรียนพัฒนาตนเองในดาน

ความคิดทักษะและความพึงพอใจ 

 6.  มีแนวทางสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม 

 7.  มีความยืดหยุน คลองตัว เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกได 

 8.  สงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

 9.  ใหความรูที่ตอเน่ือง และแนะนําวิธีการศึกษาความรูไดดวยตนเองและพัฒนาตนเองได 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 135) ไดใหหลักการเกี่ยวกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี ควรมี

ลักษณะ ดังน้ี 

 1.  สอดคลองตอความตองการของผูเรียนและสังคม 

 2. วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนมาจากขอมูลพื้นฐานที่ถูกตอง 

 3. วัตถุประสงคของหลักสูตรตองพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนครบทั้ง 3 ดาน คือ ดาน

พุทธิพิสัย ดานทักษะพิสัย และดานจิตพิสัย อยางสมดุล 

 4.  การจัดกิจกรรมตาง ๆ สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 5.  มีความยืดหยุนได 

 6.  สามารถประเมินผลได 

สุนีย ภูพันธ (2549 : 19 - 20) กลาวถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี ควรมีลักษณะที่สําคัญ

ดังน้ี 

 1.  ควรต้ังอยูบนรากฐานของการศึกษาอยางถูกตอง เชน พื้นฐานทางปรัชญาจิตวิทยา 

สังคมวิทยา ธรรมชาติของการเรียนรู และนอกจากน้ันยังตองต้ังอยูบนรากฐานของความจริงและสามารถ

นําไปปฏิบัติได 

 2.  สอดคลองกับความตองการของสงัคมและชีวิตประจําวันของผูเรียน โดยมุงใหผูเรียน

เห็นประโยชนของสวนรวมและมีความเสียสละ มีความรูสกึช่ืนชม ภาคภูมิใจในชาติสามารถที่จะสรางเสริม

และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเปนผูรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของชาติ 

 3.  ตรงตามความมุงหมายของการศึกษาและพัฒนาการของเด็กตามหลักจิตวิทยาการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับวัย เชน สงเสริมใหผูเรียนเปนคนกลาแสดงออกในดานความคิดเห็นตอบสนอง
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ความตองการของผูเรียน การไดรับการยอมรับจากกลุม และตรงตามลักษณะของวัฒนธรรม ประเพณี

และเอกลักษณของชาติใหผูเรียนรูจักสรางสรรควัฒนธรรมใหเจริญกาวหนาอีกดวย 

 4.  เนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียน ใหมีความเจริญงอกงามหลาย ๆ ดาน 

ตลอดจนสงเสริมทักษะเบื้องตนที่จําเปนของเด็กและจะตองเนนหนักในการเสริมสรางใหเด็กรูจักแกปญหา

และจะตองจัดประสบการณที่มีความหมายตอชีวิตของผูเรียน 

 5.  หลักสูตรที่ดีจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาใหมากที่สุดไมวา

จะเปนดานความรู ทักษะ ความเขาใจ และเจตคติ อันจะกอใหเกิดคานิยมที่ถูกตองและมีพฤติกรรม

อันพึงประสงคของสังคม 

 6.  หลักสูตรที่ดียอมสงเสริมใหเด็กเกิดความรู ทักษะ เจตคติ ความริเริ่ม มีความคิด

สรางสรรคในการดําเนินดําเนินชีวิต 

 7.  มีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณปจจบุัน 

 8.  หลักสูตรที่ดียอมมีการประเมินผลอยูตลอดเวลาเพื่อทราบขอบกพรองในอันที่จะ

ปรับปรุงใหดีข้ึนไป 

สรุปไดวา ลักษณะของหลักสตูรที่ดี คือ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน จุดมุงหมายของหลักสูตรควร

ต้ังอยูบนพื้นฐานของสังคม ปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสอดคลองกับความ

สนใจของผูเรียนและความตองการของสงัคม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงมีวิธีการสอนที่เหมาะสม และ

สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และมุงเสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งดาน

สติปญญา อารมณ สังคมและรางกายเหมาะสมตามวัย 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 

จากการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่ผานมา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       

ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนไทยและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน

สูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อนําไปสูการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเปาหมายของหลักสูตร

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมายสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร      

การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากน้ันไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนข้ันตํ่าของแตละกลุมสาระ

การเรียนรูในแตละช้ันปไวในหลักสูตรแกนกลางและเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรยีนไดตาม
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ความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษา

แตละระดับ และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ

มีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดจัดทําข้ึน

สําหรับทองถ่ินและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพ

ดานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) โดยมีองคประกอบดังตอไปน้ี 

วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติให  

เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ

เปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข             

มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการทีส่ําคัญ ดังน้ี 

 1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 

การเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม         

บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา           

อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

 4.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและ          

การจัดการเรียนรู 

 5.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณได 

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข        

มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 
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 1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  มีความรูความสามารถในการสือ่สาร การคิด แกปญหา การใชเทคโนโลยีและทักษะชีวิต 

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม          

อยางมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 

 2.  ความสามารถในการคิด 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

 1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 

 5.  อยูอยางพอเพียง 

 6.  มุงมั่นในการทํางาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม

บริบทและจุดเนนของตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรู 

การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 
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 1.  ภาษาไทย 

 2.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 3.  วิทยาศาสตร 

 4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6.  ศิลปะ 

 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 8.  ภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 1.  กิจกรรมแนะแนว 

 2.  กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ                 

และเทคโนโลยี 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 180) ไวดังน้ี  

ทําไมตองเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะพืน้ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู

เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางาน อยางมีความคิดสรางสรรค 

และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดี

ตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข  

เรียนรูอะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมี

ความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
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 1.  การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน       

การชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนน

การปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเรจ็ของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของตนเอง 

 2.  การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย

อยางสรางสรรค โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี สรางสิ่งของเครื่องใช วิธีการหรือ          

เพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 

 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือ            

การสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.  การอาชีพ เปนสาระเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติที่ดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็นแนว 

ทางในการประกอบอาชีพ 

คุณภาพผูเรียน 

 1. จบช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

  1.1  เขาใจวิธีการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณ 

และเครื่องมือถูกตองตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทํางาน มีลักษณะนิสัยการทํางาน           

ที่กระตือรือรน ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  1.2  เขาใจประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน มีความคิดในการแกปญหา

หรือสนองความตองการอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการสรางของเลน ของใชอยางงาย        

โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี ไดแก กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดย

ถายทอดความคิดเปนภาพราง 2 มิติ ลงมือสราง และประเมินผล เลือกใชวัสดุ อุปกรณอยางถูกวิธี 

เลือกใชสิ่งของเครื่องใช ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนํา

กลับมาใชซ้ํา  

  1.3  เขาใจและมีทักษะการคนหาขอมลูอยางมีข้ันตอน การนําเสนอขอมูลในลักษณะ

ตาง ๆ และวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

  2.1  เขาใจการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละข้ันตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ 

การทํางานรวมกัน ทํางานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทํางานที่ขยัน 

อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสํานึกในการใชนํ้า ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา 

  2.2  เขาใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี 

มีความคิดในการแกปญหาหรือสนองความตองการอยางหลากหลาย นําความรูและทักษะการสราง
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ช้ินงานไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยางปลอดภัย โดยใชกระบวนการ

เทคโนโลยี ไดแก กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปน

ภาพราง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสรางและประเมินผล เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

อยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม 

  2.3  เขาใจหลักการแกปญหาเบื้องตน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล 

เก็บรักษา ขอมูล สรางภาพกราฟก สรางงานเอกสาร นําเสนอขอมูล และสรางช้ินงานอยางมีจิตสํานึก

และรับผิดชอบ 

  2.4  รูและเขาใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ

กับอาชีพ  

 3. จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

  3.1  เขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน  

มีทักษะ การแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัย        

การทํางาน ที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 

  3.2  เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค  

ในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี 

อยางถูกตองและปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือแบบจําลอง

ความคิดและการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการ

จัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 

  3.3  เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการ

และวิธีแกปญหา หรือการทาํโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูล 

และการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอรในการ

แกปญหา สรางช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน 

  3.4  เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการ

ประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ 

มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมิน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจ 

 4. จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

  4.1  เขาใจวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค  

มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหา

ความรู ทํางาน อยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและย่ังยืน 
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  4.2  เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น ๆ วิเคราะหระบบ

เทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางและพัฒนาสิ่งของ

เครื่องใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบ

หรือนําเสนอผลงาน วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอ

ชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

  4.3  เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ องคประกอบและหลักการทํางาน     

ของคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง และมีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน

คอมพิวเตอร ใชฮารดแวรและซอฟตแวร ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอร

ในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน และ

ใชคอมพิวเตอรสรางช้ินงานหรือโครงงาน 

  4.4  เขาใจแนวทางสูอาชีพการเลือก และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ          

มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจและมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

มีผูใหความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาไวหลายทานดังน้ี 

วิชัย วงษใหญ (2554 : 25) กลาววา หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่มีหุนสวนการทํางาน

รวมกันของบุคคลภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มีการวางแผนและออกแบบ

หลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกดานของสถานศึกษา การกําหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียนจึงเปนเปาหมายของคุณภาพการศึกษาอันเปนแนวทางการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่สอดคลองกับภูมิสังคม คือ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเปนมวลประสบการณ

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ศยาภรณ ไกรเสริม (2553 : 38) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาคือเปนแนวทาง

หรือขอกําหนดและประสบการณตาง ๆ การบูรณาการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนไดเรียนรูมี

ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน มากําหนดเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรู

โดยการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน และนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันได โดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

อดิศักด์ิ สิงหสีโว (2549 : 157) กลาวถึงความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไวคือ เปน

แนวทางที่สถานศึกษาใชในการจัดประสบการณ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 

และสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 



 21

อรนันท น่ิมนุช (2550 : 89) ใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไวหมายถึง เน้ือหา

กิจกรรมประสบการณที่ไดกําหนดไว เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

กับวัยของเด็ก ซึ่งเปนประสบการณที่ไดรับทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ตอบสนองตอความตองการ 

ความสนใจ สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและสังคม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

สรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษา คือ แบบแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการ  

ที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุด   

ของตนรวมถึงระดับข้ันของมวลประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนํา

ความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน 

ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข หลักสูตรสถานศึกษาตองครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษา

ทุกดาน จึงประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวลที่สถานศึกษาแตละแหงตองวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน         

ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรและผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา 

วิชัย วงษใหญ (2554 : 25) กลาววา หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 

 1.  วิสัยทัศน 

 2.  พันธกิจ 

 3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4.  จุดหมาย 

 5. โครงสราง 

 6.  คําอธิบายรายวิชา 

 7.  หนวยการเรียนรู 

 8.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 9.  ระเบียบการวัดและประเมินผล 

 10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

เอกสารสวนน้ีเรียกวาหลักสูตรฉบับโรงเรยีน (Curriculum) ซึ่งเปนสิ่งที่สถานศึกษาคาดหวัง

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา สวนที่จะทําใหคุณภาพการศึกษาเปนไปตามที่สถานศึกษาคาดหวัง คือ 

หลักสูตรฉบับครูผูสอนหรือการเรียนการสอน (Instruction) ซึ่งประกอบดวย 

 1.  วิสัยทัศน 

 2.  พันธกิจ 

 3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4.  จุดหมาย 

 5.  โครงสราง 
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 6.  คําอธิบายรายวิชา (เฉพาะที่ผูสอนรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู) 

 7.  หนวยการเรียนรู (ที่สมบูรณพรอมที่จะนําไปสอนจริงรวมทั้งเครื่องมือการวัดและ

ประเมินผลแตละหนวย) 

 8.  คณะกรรมการผูบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 3 มิติ (จินดาภรณ บุญอนันต, 2552 : 25) ไดแก 

 1.  การวางแผนจัดทําหลักสูตร (Curriculum Planning) ในข้ันตอนน้ี ประกอบดวย

กิจกรรมการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน การกําหนดจุดมุงหมาย กําหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ

การเรียนรู และการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 2.  การใชหลักสูตร (Curriculum Implementation) ในข้ันตอนน้ี ประกอบดวย      

การจัดทําวัสดุหลักสูตรตาง ๆ ที่ชวยใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การผลิตและใชสื่อ

การเรียนการสอนตาง ๆ การเตรียมบุคลากร การบริหารหลักสูตรและดําเนินการสอนตามหลักสูตร  

 3.  การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ในข้ันตอนน้ี ประกอบดวย 

การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร และ

การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

มิติในการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่สามารถใชกับการพัฒนาหลักสูตรที่เปนแผน

แมบทหรือหลักสูตรระดับชาติ (Official Curriculum) และหลักสูตรทองถ่ินหรือหลักสูตรสถานศึกษา 

(Local/School Curriculum) 

จากมิติทั้งสามในการพัฒนาหลักสูตรของ ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 อางถึงใน สุนทรี  

คนเที่ยง, 2549 : 15) ลําดับการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Continuum) ของ Marsh & Willis 

(1995 : 133 อางถึงใน สุนทรี คนเที่ยง, 2549 : 15) สามารถนํามากําหนดข้ันตอนปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตร ไดดังน้ี 

 1.  การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คณะทํางานควรคัดเลือกจาก

บุคคลที่มีความรูความสามารถในดานการสอน เน้ือหาบทเรียน สภาพของทองถ่ินและการพัฒนาหลักสูตร 

ประกอบดวย 

  1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน 

  1.2 ครูผูสอน 

  1.3 วิทยากรทองถ่ินหรือประชาชน 

  1.4 ศึกษานิเทศก 

  1.5 นักวิชาการการศึกษา 

 2.  การศึกษาและการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จะตอง

ศึกษาและวิเคราะห ไดแก 
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  2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรยีน ทั้งน้ี เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตร

เกิดประสิทธิภาพและยังเกิดผลกับผูเรียนโดยตรง 

  2.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพความตองการของชุมชนหรือทองถ่ินที่สถานศึกษาต้ังอยู

เพื่อใหหลักสูตรที่จัดข้ึนเหมาะสมกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

  2.3 ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแมบท คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรตองเขาใจปรัชญา

หลักการ จุดหมาย จุดประสงคและโครงสรางเน้ือหาของหลกัสตูรแมบทและกลุมวิชา การจัดการเรียน

การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพื่อพิจารณาวามีสวนใดที่หลักสูตรเปดโอกาส

ใหสถานศึกษาหรือทองถ่ินเขามามีสวนรวม 

  2.4 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียน

ในดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากร การบริหาร วัสดุอุปกรณ ความรวมมือระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน 

ความรวมมือระหวางชุมชนหรือทองถ่ิน 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ 

อาทิเชน ฝายบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปน้ันมีการดําเนินการใน 2 สวน (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551 : 37 ) คือ 

 1. การดําเนินการระดับสถานศึกษา : ดําเนินการโดยองคคณะนิติบุคคลในระดับ

สถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพื่อ

พิจารณาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบการวัดและ

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียนและชุมชน/ทองถ่ิน จัดลําดับความสําคัญ

ศึกษาหลักสูตรแมบท วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน ระบคุวามตองการจําเปนที่เปนไปไดหรือสนองได 

เรื่องที่จะจัดทาํเปนหลกัสูตร ประเมนิผลการเรียน รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงาน

ผลการเรียนซึ่งตองใชรวมกันในสถานศึกษาน้ัน ๆ  

 2. การดําเนินการระดับช้ันเรียน : ดําเนินการโดยครูผูสอนแตละคนในการออกแบบ

หนวยการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกันกับผูเรียนแตละกลุม ซึ่งอาจ        

มีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดที่ครูผูสอนรายวิชาเดียวกัน ระดับช้ันเดียวกัน              

อาจพิจารณาออกแบบหนวยการเรียนรูที่แตกตางกันได เพราะผูเรียนที่ครูแตละคนรับผิดชอบน้ัน      

อาจมีความตองการและความสามารถแตกตางกัน ดังน้ัน กิจกรรมการเรียนรูหรืองานที่มอบหมายให

ผูเรียนปฏิบัติ สื่อการเรียนการสอนหรือวิธีวัดประเมินผลอาจตองปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม 

ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยทั่วไปน้ัน ดําเนินการโดยคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) โดยสังเขปดังน้ี 
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 1.  แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ      

งานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 

 2.  วิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ วิเคราะหจากแหลงขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอ

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กรอบหลักสูตร

ระดับทองถ่ิน ขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหา จุดเนน ความตองการของชุมชนและของสถานศึกษา

แตละแหง ตลอดจนความตองการของผูเรียน 

 3.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีองคประกอบสาํคัญ ไดแก วิสัยทัศน สมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน/

เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) คําอธิบายรายวิชา และเกณฑการจบหลักสูตร พรอมกันน้ีสถานศึกษา

จะตองจัดทําเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผลเพื่อใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งในข้ันน้ี

กิจกรรมที่คณะทํางานตองดําเนินการ คือ 

  3.1 กําหนดจุดประสงคของหลักสูตรระดับสถานศึกษาจุดประสงคที่กําหนดข้ึนมา คือ 

สิ่งที่มุงหวังจะใหผูเรียนไดบรรลุผลหลังจากที่เรียนรายวิชาน้ัน ๆ แลวจุดประสงคที่กําหนดหรือสิ่งที ่

มุงหวังใหเกิดกับผูเรียนควรครอบคลุมพัฒนาการสําคัญ 3 ดาน ไดแก พัฒนาการดานความรูความเขาใจ 

(Cognitive Development) พัฒนาการดานทักษะ (Psychomotor Development) และพัฒนาการ

ดานเจตคติ (Affective Development) แหลงขอมูลในการกําหนดจุดประสงค คือ ขอมูลจากผูเรียน 

สังคมปจจุบัน ปรัชญาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Tylor, 1975 : 3 - 43 

อางถึงใน สุนทรี คนเที่ยง, 2549 : 35) นอกจากน้ีในการกําหนดจุดประสงค ควรสอดคลองกับจุดประสงค

ของกลุมวิชา ภาษาที่ใชชัดเจนกะทัดรัด และที่สําคัญเปนจุดประสงคที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

  3.2 กําหนดเน้ือหา ภารกิจของคณะทํางานเมื่อไดกําหนดจุดประสงคแลวก็คือ      

การวิเคราะหและกําหนดเน้ือหาใหสอดคลองกับจุดประสงคและครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 3 ดาน ตอง

คํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหากับวัย พื้นความรูเดิม ความสนใจของผูเรียน ความตอเน่ืองกับรายวิชา

ในระดับตาง ๆ (ทั้งแนวต้ังและแนวนอน) ความทันสมัยของเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาที่เปนระบบ 

  3.3 กําหนดกิจกรรม คณะทํางานควรกําหนดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเกิดประสบการณ

การเรียนรู โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคและเน้ือหา ควรคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 

รูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) ที่ตางกัน ปริมาณกิจกรรมที่พอดีและเปนกิจกรรมที่ผูเรียน           

เปนผูปฏิบัติ 

  3.4 กําหนดคาบเวลาเรยีน ในการกําหนดคาบการเรียนมักยึดเอาโครงสรางของหลักสูตร

แมบทเปนหลักปริมาณเน้ือหาที่ผูเรยีนจะตองเรียนเปนเครื่องกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีความ

ชัดเจนในดานการกําหนดเวลาในเน้ือหายอย ๆ วาควรที่ใชกี่คาบตอเน้ือหา โดยสวนใหญหลักสูตร          

ที่พัฒนาข้ึนมกัจะเปนวิชาเลือกหรือเลือกเสรี จํานวนคาบเรียนและหนวยการเรียนจึงสามารถยืดหยุนได 
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  3.5 กําหนดเกณฑการวัดและประเมนิผลในการพัฒนาหลักสูตรระดับน้ีจะมีลักษณะ

เฉพาะที่มีผูเรียนเฉพาะกลุม ดังน้ันการกําหนดเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลควรใหสอดคลอง

กับเจตนารมณของหลักสูตรควรมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย การตัดสินผลการเรียน             

ควรสอดคลองกับแนวการวัดและประเมินผลของหลักสูตรแมบท 

  3.6 จัดทําเอกสารหลักสูตร เมื่อคณะทํางานไดพัฒนาหลักสูตรที่มีองคประกอบครบ

ทั้ง 4 องคประกอบแลว (จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม และการวัดและประเมินผล) ภารกิจตอไป คือ 

การจัดทําเอกสารหลักสูตรซึ่งไดแก แผนการสอน คูมือครู หนังสืออานเพิ่มเติมและสื่อตาง ๆ  

 4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยการนําเสนอรางเอกสาร

หลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดประเมินผลตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ หากมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการก็นําขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาปรับปรุง

รางหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม ชัดเจนย่ิงข้ึนกอนการอนุมัติใชหลักสูตรเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ใหจัดทําเปนประกาศหรือคําสั่งเรื่องใหใชหลักสูตร

สถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเปนผูลงนาม 

 5. ใชหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนนําหลักสูตรสถานศึกษาไปกําหนดโครงสราง

รายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย 

 6. วิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร โดยดําเนินการติดตามผลการใชหลักสูตรอยาง

ตอเน่ืองเปนระยะ ๆ  เพื่อนําผลจากการติดตามมาใชเปนขอมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

และมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

สรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษา แผนหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ซึ่งจัดทําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับ สถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ

ตามมาตรฐานการเรียนรู และสงเสริม ใหผูเรียนรูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน และสังคม

อยางมีความสุข หลักสูตรจึงตองมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนํามาใชเปนแนวทาง      

ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะตองมีกระบวนการในการสรางหลักสูตรที่ดีแลว จะตองมีการ

ประเมินหลักสูตรเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรเปนแนวทางในการแกไข พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 

 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนอก พ.ศ. 2553 

 

ความนํา 

หลักสูตรโรงเรยีนวัดนอก พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

เปนแผนหรือแนวทาง หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนอก ที่จะใชในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี         
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มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยมุงหวังใหมีความสมบูรณ        

ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และ      

มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน ดังน้ันหลักสูตรโรงเรียนวัดนอก พ.ศ. 2553 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงประกอบดวยสาระสําคัญของหลักสูตร

แกนกลาง สาระความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถ่ิน และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม        

โดยจัดเปนสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู

รายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายปและกาํหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

หลักสูตรโรงเรียนวัดนอก พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรยีนใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ตัวช้ีวัด และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามที่กําหนดไวเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพ

ตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใชเปนแนวทางหรือขอกําหนดในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุตามจดุหมายของการจัดการศึกษาแลว หลักสูตรโรงเรียนวัดนอก 

พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่พัฒนาข้ึนยังเปนหลักสูตรที่มี

จุดมุงหมายใหครอบครัว ชุมชน องคกรในทองถ่ิน ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยมีแนวทางสําคัญที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนวัดนอก (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 2) 

วิสัยทัศนโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนวัดนอกทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม        

เปนตัวอยางในเรื่องของการมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก  

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บุคลากรไดรับ

การพัฒนาเพื่อปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนมีสิ่งแวดลอมที่สะอาด รมรื่นสวยงาม ชุมชน       

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 4) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดนอก มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค (โรงเรียน

วัดนอก, 2553 : 4) ดังน้ี 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนวัดนอก มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม       

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
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ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรอืไมรบัขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 

 2.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิด อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง         

องคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค  

ตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ที่เกิดข้ึน ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ 

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางานและ   

การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ 

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 

และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี

ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสขุ (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 5) ดังน้ี 

 1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 

 5.  อยูอยางพอเพียง 

 6.  มุงมั่นในการทํางาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนวัดนอก พ.ศ. 2553 

 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

* ประวัติศาสตร 

* ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

* หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต 

* เศรษฐศาสตร 

* ภูมิศาสตร 

120 

(40) 

 

 

(80) 

120 

(40) 

 

 

(80) 

120 

(40) 

 

 

(80) 

120 

(40) 

 

 

(80) 

120 

(40) 

 

 

(80) 

120 

(40) 

 

 

(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาตางประเทศ 80 80 80 120 120 120 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม ปละ  40  ช่ัวโมง 

อานเขียนภาษาไทย (ป.1 - 3) 

สนทนาภาษาอังกฤษ (ป.4 - 6) 
40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

* กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

* กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 80 80 80 

-  ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

-  ชมรม  ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด  (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 

ท14101  ภาษาไทย  160 

ค14101  คณิตศาสตร  160 

ว14101  วิทยาศาสตร  80 

ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 

ส14102  ประวัติศาสตร  40 

พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 

ศ14101  ศิลปะ  40 

ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 

อ14101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  120 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

ง14201  คอมพิวเตอร 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

* กิจกรรมแนะแนว 40 

* กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

ชมรม  ชุมนุม 

 

30 

40 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน* 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,000 

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 

ท15101  ภาษาไทย 160 

ค15101  คณิตศาสตร 160 

ว15101  วิทยาศาสตร 80 

ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 

ส15102  ประวัติศาสตร 40 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ15101  ศิลปะ 40 

ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ15101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 120 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

ง15201  คอมพิวเตอร 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

* กิจกรรมแนะแนว 40 

* กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

ชมรม  ชุมนุม 

 

30 

40 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน* 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,000 

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 

ท16101  ภาษาไทย 160 

ค16101  คณิตศาสตร 160 

ว16101  วิทยาศาสตร 80 

ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 

ส16102  ประวัติศาสตร 40 

พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ16101  ศิลปะ 40 

ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ16101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 120 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

ง16201  คอมพิวเตอร 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

* กิจกรรมแนะแนว 40 

* กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

ชมรม  ชุมนุม 

 

30 

40 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน* 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,000 

* ผูเรียนปฏิบัติกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ในกิจกรรมลูกเสอื ยุวกาชาด 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนอก กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 4 - 6  

 

รายวิชาพื้นฐาน (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 84) 

 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 80 ช่ัวโมง  

 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 80 ช่ัวโมง 

 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 80 ช่ัวโมง 
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คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 1.  รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง 14101 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 40 ช่ัวโมง 

/ป (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 88) 

  อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนในการทํางาน สามารถทํางาน          

ตามข้ันตอนในการดูแลของใชสวนตัว การจัดตูเสื้อผา การจัดโตะและกระเปานักเรียน การปลูกพืช

ประเภทไมดอก ไมประดับ การซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช การประดิษฐของใช ของตกแตงจาก

ใบตองและกระดาษ มารยาทในการรับแขก การรับประทานอาหาร การใชหองเรียน หองนํ้า หองสวม 

  มีความคิดริเริ่มในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีจิตในการใชพลังงาน ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกวิธี สามารถวางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนกําหนดแนวทาง

ฝกทํางานคนควารวบรวมการทํางานจากแหลงเรียนรู 

  มีความต้ังใจและเอาใจใสตอการทํางาน ฝกปฏิบัติในฐานะผูนํา สรางสัมพันธภาพที่ดี

มีนิสัยรักการทํางาน สังเกตการณปฏิบัติงานและนําผลงานมาอธิบายหาขอบกพรอง ปรับปรุงแกไข 

และนําแนวทางเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพที่สุจริต 

  รหัสตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/1, ง 1.1 ป.4/2, ง 1.1 ป.4/3, ง 1.1 ป.4/4, ง 4.1 ป.4/1 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 

 2.  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 14102 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 40 

ช่ัวโมง/ป (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 89) 

  ศึกษาวิธีหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กลองดิจิตอล สแกนเนอร 

และแผนซีดี เขาใจและรูหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร การจัดประเภทของอุปกรณ

คอมพิวเตอรตามหลักการทํางานเบื้องตน เชน เมาส ซีพียู จอภาพ ลําโพง เครื่องพิมพ ประโยชนจาก

การใชงานคอมพิวเตอรในการสรางงาน เชน จัดทํารายงาน สรางงาน นําเสนอ ใชในการติดตอสื่อสาร 

เชน สงจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส คนหาขอมูล ศึกษาบทเรียน ใชเพื่อความบันเทิง เชน เลนเกม    

ฟงเพลง รองเพลง ดูภาพยนตร โทษจากการใชงานคอมพิวเตอรตอรางกายและตอสังคม รูจักประเภท

ซอฟตแวร ไดแก ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต การใชงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เบื้องตน เชน การสราง ลบ เปลี่ยนช่ือ ยายแฟม และโฟลเดอร การใชโปรแกรมกราฟก ข้ันพื้นฐาน 

เชน การวาดภาพ การระบายสี การพิมพขอความ การสรางภาพหรือช้ินงานโดยใชโปรแกรมกราฟก 

ในการวาดภาพประกอบการเลานิทาน  

  อธิบายเหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามลําดับอยางเปนข้ันตอนมีทักษะ

กระบวนการทํางาน บอกช่ือและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกหลักการทํางานเบื้องตน

ของคอมพิวเตอร บอกประโยชนและโทษจากการใชงานคอมพิวเตอร มีทักษะในการใชระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน มีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟกสรางภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการ  
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  มีคุณธรรมในการทํางานในดานความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย ไมคัดลอก

ผลงานของผูอื่นใชคําสุภาพและไมสรางความเสยีหายใหแกผูอื่นปฏิบัติตนอยางมมีารยาทในการทาํงาน 

ใชพลังงานและทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัดและคุมคา 

  รหัสตัวช้ีวัด ง 3.1 ป.4/1, ง 3.1 ป.4/2, ง 3.1 ป.4/3, ง 3.1 ป.4/4, ง 3.1 ป.4/5 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 

 3.  รายวิชาการงานอาชีพ2 รหัสวิชา ง 15101 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เวลา 40 ช่ัวโมง 

/ป (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 90) 

  บอกความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและฝกการทํางาน สามารถทํางานตาม

ข้ันตอนของการจัดตกแตงบาน บริเวณบาน ประดิษฐของตกแตงบานและจัดหองตาง ๆ ภายในบาน 

กําหนดรายการอาหาร การเตรียมอาหาร การจัดเก็บอาหารใหเปนหมวดหมู การเลือกใชเสื้อผาและ

อุปกรณ การซอมแซมเสื้อผา การขยายพันธุพืช การปลูกพืชชนิดตาง ๆ การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ 

และดูแลรักษาของใช สวนตัวและสวนรวม 

  มีความคิดริเริ่มในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ สามารถใชพลังงาน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกวิธี สามารถวิเคราะหวางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนกําหนด

แนวทางฝกทํางานการคนควารวบรวมเกี่ยวกับการทํางานจากแหลงความรู 

  มีความต้ังใจและเอาใจใสตองาน ฝกปฏิบัติในฐานผูนํา สรางสัมพันธภาพที่ดี           

มีนิสัยรักการทํางาน สังเกตการณปฏิบัติงานและนําผลงานมาอภิปรายหาขอบกพรอง ปรับปรุงแกไข 

นําแนวทางเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานอาชีพสุจริต 

  รหัสตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.5/1, ง 1.1 ป.5/2, ง 1.1ป.5/3, ง 1.1 ป.5/4, ง 4.1 ป.5/1,       

ง 4.1 ป.5/2 รวม 6 ตัวช้ีวัด 

 4.  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง 15102ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เวลา 40 

ช่ัวโมง/ป (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 91) 

  ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาการ

สรางสรรคสิ่งของเครื่องใชอยางเปนข้ันตอน การสรางภาพราง 3 มิติ ความรูในการสรางช้ินงาน          

ที่เกี่ยวของกับกลไกและไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การเลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

โดยหมุนเวียนกลับมาใชใหมทางพลังงาน การจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการแปรรูปและนํากลับมาใช

ใหม การดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค คือ กําหนดวัตถุประสงค การวางแผนพิจารณา

เลือกแหลงขอมูลที่มีความนาเช่ือถือ กําหนดหัวขอของขอมูลที่ตองการคนหา เตรียมอุปกรณ ศึกษา

และรวบรวมขอมูล พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ สรุปผลการจัดทํารายงานโดยมีการอางอิง

แหลงขอมูลการเก็บรักษาขอมูลใหพร?อมใชงาน การใชซอฟตแวรประมวลคําพื้นฐาน เชน การสราง

เอกสารใหมการตกแตงเอกสาร การบันทึกงานเอกสาร การสรางงานเอกสาร เชน บัตรอวยพร          

ใบประกาศรายงาน โดยมีการอางอิงขอมูล  
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  อธิบายเหตุผลในการทํางานแตละข้ันตอนอยางถูกตองตามกระบวนการทํางานใช

ทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีต ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับ

สมาชิกในครอบครัว อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีทักษะในการสรางช้ินงานไป

ประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใช ฝกฝนการใชอุปกรณ เครื่องมือสรางช้ินงาน จนสามารถปฏิบติังานได

อยางคลองแคลวรวดเร็วและถูกตอง เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิตสังคม 

  มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา ใชถอยคําสุภาพและไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น 

  รหัสตัวช้ีวัด ง 2.1 ป.5/1, ง 2.1 ป.5/2, ง 2.1 ป.5/3, ง 2.1 ป.5/4, ง 2.1 ป.5/5,   

ง 3.1 ป.5/1, ง 3.1 ป.5/2 รวม 7 ตัวช้ีวัด 

 5.  รายวิชาการงานอาชีพ 3 รหัสวิชา ง 16101 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 40 ช่ัวโมง 

/ป (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 92) 

  บอกความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและฝกการทํางาน สามารถทํางานตาม

ข้ันตอนของการจัดตกแตงบริเวณบาน การปรุงอาหารอยางถูกหลักโภชนาการ การถนอมอาหาร    

การดูแลเสื้อผาอยางประหยัด การซอมแซมเสื้อผา การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ เครื่องมือ

การเกษตร การปลูกดอกไม ไมประดับหรือการปลูกผัก และการเลี้ยงสัตวโดยใชวัสดุตาง ๆ ที่เหลือใช 

และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช อยางถูกวิธี 

  มีความคิดริเริ่มในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ สามารถใชพลังงาน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกวิธี สามารถวิเคราะหวางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนกําหนด

แนวทางฝกทํางานการคนควารวบรวมเกี่ยวกับการทํางานจากแหลงความรู 

  มีความต้ังใจและเอาใจใสตองาน ฝกปฏิบัติในฐานผูนํา สรางสัมพันธภาพที่ดี มีนิสัย

รักการทํางาน สังเกตการณปฏิบัติงานและนําผลงานมาอภิปรายหาขอบกพรอง ปรับปรุงแกไข นํา

แนวทางเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานอาชีพสุจริต 

  รหัสตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.6/1, ง 1.1 ป.6/2, ง 1.1 ป.6/3, ง 4.1 ป.6/1, ง 4.1 ป.6/2 

รวม 6 ตัวช้ีวัด 

 6.  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รหัสวิชา ง 16102 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 

40 ช่ัวโมง/ป (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 93) 

  ศึกษา ความรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีซึ่งประกอบดวย ตัวปอน กระบวนการ และ

ผลลัพธ เขาใจการสรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปนข้ันตอนต้ังแตกําหนดปญหาหรือความตองการรวบรวม

ขอมูลเลือกวิธีการออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิดกอนลงมือสราง

และประเมินผลศึกษาการสรางช้ินงานที่เกี่ยวของกับกลไกและการควบคุมไฟฟาอิเลคทรอนิกส การสราง

ช้ินงานอื่น ๆ เชน การตัด การประกอบช้ินงาน การเจาะ เปนตน รูหลักการเบื้องตนของการแกปญหา
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เริ่มต้ังแตการพิจารณาปญหา วางแผนการแกปญหา การดําเนินการแกปญหา และการตรวจสอบ

ปรับปรุงการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เชน คนหาขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรคนหาขอมูล

ทางอินเตอรเน็ต คนหาขอมูลจากซีดีรอม การเก็บรักษาขอมูลในรูปแบบสําเนาถาวร เชน เอกสาร 

แฟมสะสมงาน สื่อบันทึก เชน เทป แผนบันทึก ซีดีรอม การจัดทําขอมูลเพื่อการนําเสนอการเลือกใช

ซอฟแวรประยุกตใหเหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอ การใชคอมพิวเตอร ในการสรางช้ินงาน เชน 

แผนพับ ปายประกาศ เอกสารแนะนําช้ินงาน สไลดนําเสนอขอมูล  

  อภิปรายแนวทางการทํางาน ปรับปรุงการทํางาน ฝกทักษะในการจัดการและทักษะ

ในการทํางานรวมกัน อธิบายสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี สรางสิ่งของเครื่องใชอยางปลอดภัย 

ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เก็บรักษาขอมูล นําเสนอขอมูล สรางช้ินงาน 

  มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา รับผิดชอบในการสรางช้ินงาน 

ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคําสุภาพและไมสรางความเสียหายตอผูอื่น มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

ดานความซื่อสัตย ความขยันอดทน ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ 

  รหัสตัวช้ีวัด ง 2.1 ป.6/1, ง 2.1 ป.6/2 ,ง 2.1 ป.6/3, ง 3.1 ป.6/1, ง 3.1 ป.6/2,  

ง 3.1 ป.6/3 ,ง 3.1 ป.6/4, ง 3.1 ป.6/5 รวม 8 ตัวช้ีวัด 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 

 

ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการคนหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจน

กิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนํามาตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของหลักสูตรน้ัน นักการศึกษา

หลายทานไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวตาง ๆ กันดังน้ีคือ 

ชไมพร ไกยสิทธ์ิ (2551 : 41) สรุปความหมายการประเมินหลักสูตรไววา เปนกระบวนการ

หาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม 

ชุลีพร เพาะบุญ (2555 : 17) สรุปไววา การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพิจารณา

ถึงคุณคา คุณภาพ ความสําคัญของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพื่อนํา 

ไปใชใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจ และการตัดสินคุณคาของหลักสูตร ทําใหมองเห็นจุดเดน จุดดอย

ของหลักสูตร เพื่อบอกใหผูเกี่ยวของทราบงา หลักสูตรที่สรางน้ันมีความเหมาะสมเปนไปตามเปาหมาย

ที่ตองการหรอืไม ในกระบวนการดังกลาวมขีอบขายการดําเนินการที่ตอเน่ืองกัน ต้ังแตการจัดทําหลักสูตร 

การนําหลักสูตรไปใช โดยจะมีการประเมินทั้งความกาวหนา และการประเมินรวมข้ันสุดทาย 

รุงนภา พรมปน (2552 : 25) ใหความหมายการประเมินหลักสูตร คือกระบวนการในการ

พิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาหลักสูตรน้ัน ๆ มีประสิทธิภาพอยูในระดับใด เมื่อนําไปใชแลว
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บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอ

การปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคาสูงข้ึน อันจะเปนผลในการนําหลักสูตรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว  

สรุปไดวา การประเมินหลกัสตูรเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจ 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึนและพิจารณาวาองคประกอบของหลักสูตร

มีความสอดคลองหรือมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด หรือเพื่อตัดสินคุณคาของหลักสูตรวา

หลักสูตรน้ันมีประสิทธิภาพตรงตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือไมอยางไร โดยเปรียบเทียบผล         

ที่ไดจากการประเมินกับเกณฑที่กําหนด 

จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรเปนข้ันตอนหน่ึงของการพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุงหมายของการประเมิน

หลักสูตรที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังน้ี 

ฐิติมา นิติกรวรากลุ (2554 : 36) ไดใหความหมาย การประเมินหลกัสูตร ดังน้ี  

 1.  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร   

การประเมินผลในลักษณะน้ีมักจะดําเนินในชวงที่การพัฒนาหลกัสูตรยังคงดําเนินการอยู เพื่อพิจารณา

วาองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร เชน จุดหมาย โครงสราง เน้ือหา การวัดผล ฯลฯ มีความสอดคลอง

เหมาะสมหรอืไมสามารถนํามาปฏิบัติในการนําหลักสูตรไปทดลองใชหรอืในขณะที่การใชหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูไดมากนอยหรือไดผลเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคอะไรจะ

ไดเปนประโยชนแกพัฒนาหลักสูตรและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคประกอบ

ตาง ๆ ของหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนไดทันทวงที  

 2.  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และ        

การจัดกระบวนการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การประเมินผลในลักษณะน้ีจะดําเนินการ

ในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใช จะไดชวยปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  

 3.  เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือควรยกเลิก ควรใช

หลักสูตรเพยีงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด การประเมินผลในลักษณะน้ีจะดําเนินหลังจากที่ใชหลักสูตร

ไปแลวระยะหน่ึง แลวจึงประเมินเพื่อสรุปผลการตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไมดี บรรลุตาม

เปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวมากนอยเพียงใด สนองความตองการของสังคมเพียงใดและเหมาะสม

กับการนําไปใชตอไปหรือไม  

 4.  เพื่อตองการทราบคุณภาพของผูเรยีนซึง่เปนผลผลิตของหลักสูตรวา มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตร หลังจากผานกระบวนการมาแลวหรือไมอยางไรการประเมนิผล

ในลักษณะน้ีจะดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากการที่ใชหลักสูตรไปแลว         

ระยะหน่ึงก็ได 
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ทิศนา แขมมณี (2550 : 13) ไดสรุปจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไววา มีดังน้ี  

 1.  เพื่อหาคุณคาหลกัสตูรน้ันโดยดูวาหลกัสูตรที่จดัข้ึนสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค

ที่หลักสูตรน้ันตองการหรือไม 

 2.  เพื่อตัดสินวา การวางเคาโครงและรูประบบของหลักสูตรตลอดจนการบริหารงาน

และการสอนตามหลักสูตรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองแลวหรือไม 

 3.  เพื่อวัดดูวา ผลผลิตคือ ผูเรียนน้ันเปนอยางไร 

สุภา นิลพงษ (2554 : 20) ไดสรุปการประเมินหลักสูตร มีจุดมุงหมายดังน้ี 1) เพื่อพิจารณา

ความสอดคลองและเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร เชน จุดหมาย โครงสราง ขอบเขต

เน้ือหาและความสัมพันธของเน้ือหาวิชา คุณภาพผูบริหารและผูใชหลักสูตร คุณภาพผูเรียน สื่อการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลวาสอดคลองหรือไม 2) เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพเหมาะสมกับ

การนําไปใช สามารถตอบสนองจดุหมายของหลักสตูร ผลผลิตของหลกัสูตรคือผูเรียนเปนไปตามที่คาดหวัง

หรือไม 3) เพื่อตัดสินวาการบริหารงานดานหลักสูตร การบริหารงานดานวิชาการเหมาะสมหรือไม 

ชวยในการตัดสินใจวาการนําหลักสูตรไปใชมีประสิทธิภาพเพียงใด สวนใดของหลักสูตรที่เปนสวนดี

เหมาะสมก็ดํารงไวหรือพัฒนาใหดีข้ึน สวนใดของหลักสูตรที่เปนสวนดอยมีขอจํากัดมากสมควร

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร 

ในการกําหนดประเด็นการประเมินหลักสูตร ผูประเมินจะตองคํานึงถึงระยะเวลาที่เขาประเมิน 

เพราะระยะเวลาที่เขาประเมินแตกตางกันจะมีประเด็นในการประเมินที่แตกตางกัน นักการศึกษา

หลายทานไดกลาวถึงระยะเวลาของการประเมินดังน้ี 

สุนีย ภูพันธ (2549 : 251) กลาววาการประเมินหลักสูตรควรมีการดําเนินเปนระยะ ๆ ทั้งน้ี

เน่ืองจากขอบกพรองหรอืขอผดิพลาดของหลกัสตูรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและในระยะตางกัน 

เชน อาจมีสาเหตุมาจากตอนจัดทํา หรือยกรางหลักสูตร ทําใหตัวหลักสูตรไมมีคุณภาพที่ดีหรือ        

ไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจมีสาเหตุ      

มาจากตอนนําหลักหลักสูตรไปใช เปนตน การประเมินหลักสูตรที่ดีจึงตองตรวจสอบเปนระยะเพื่อลด

ปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน โดยทั่วไปจะแบงเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปใช (Project Analysis) ในชวงระหวาง

ที่มีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร อาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกข้ันตอนของการจัดทํานับแตการ

กําหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ 

 1.  ประเมินหลักสูตรเมื่อสรางหลักสูตรฉบับรางเสร็จแลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชจริง

ควรมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรฉบบัรางและองคประกอบของหลักสูตรการประเมิน

หลักสูตรในระยะน้ีตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตรทางดาน

เน้ือหาวิชา ทางดานวิชาชีพครู ทางดานการวัดผล หรือจะใหผูเช่ียวชาญวิเคราะหหรือพิจารณาก็ได 
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 2.  ประเมินหลักสูตรในข้ันทดลองใช เพื่อปรับปรุงแกไขสวนที่ขาดตกบกพรองหรือ      

เปนปญหาใหมีความสมบูรณเพื่อประสิทธิภาพในการนําไปใชตอไป เชน หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 

2521 มีการทดลองใชต้ังแต พ.ศ. 2519 และ 2520 เพื่อหาขอบกพรอง อุปสรรคจะไดแกไขให

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอไป 

ระยะที่ 2 การประเมินหลักสูตรระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร (Formative Evaluation) 

ในขณะที่มีการดําเนินการใชหลักสูตรที่จัดทําข้ึน ควรมีการประเมินเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถ

นําไปใชไดดีเพียงใดหรือบกพรองในจุดไหนจะไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน การประเมินการใช

หลักสูตรในดานการบริหารจัดการหลกัสตูร การนิเทศกํากับติดตามและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลงัการใชหลักสูตร (Summative Evaluation) หลังจากมี

การใชหลักสูตรมาแลวระยะหน่ึงหรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะประเมินหลกัสตูรทั้งระบบ

ไดแก การประเมินเอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหาร

หลักสูตร การนิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตร 

ที่จัดทําข้ึนน้ันควรจะดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนหรือควรจะยกเลิก เชน 

หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 มีชวงการใช 6 ป เมื่อครบ 6 ปแลวจะมีการประเมินผลหลักสูตร

รวบยอดทั้งหมด โดยนําขอมูลต้ังแตระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 2 มารวบรวมวิเคราะหและประเมินคุณคา 

ทั้งน้ีอาจจะตองอาศัยขอมูลที่สําคัญอีกบางขอมูล เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งไดแก 

การนําไปใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพเขามาประกอบการวิเคราะหและประเมินคา 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 139) กลาวถึงการกําหนดขอบเขตการประเมินวา การประเมิน

หลักสูตรอาจจะประเมินหลักสูตรกอนนําไปใช ประเมินระหวางใชหลักสูตร และประเมินหลังจากใช

เสร็จสิ้นแลว หรือหลายชวงเวลารวมกันก็ไดเชนเดียวกับการประเมินโครงการ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

ของผูตองการใชผลการประเมินโดยแตละชวงเวลามีสาระโดยสรุปดังน้ี 

 1.  การประเมินหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใช เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับราง ความเหมาะสม ความเปนไปไดของหลักสูตรในการนําไปใช

รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่หลักสูตรน้ันจะประสบความสําเร็จ ซึ่งถามีองคประกอบที่ดีก็ยอมมีโอกาส

สําเร็จสูงเสมือนวาหลักสูตรน้ันไดบรรลุผลสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง การประเมินเพื่อหาขอสรุปสําหรับ

การตัดสินใจเลือกหลักสูตรน้ี สวนใหญเรียกวา “การวิเคราะหหลักสูตรหรือการศึกษาความเปนไปได

ของหลักสูตร” การประเมินในข้ันน้ีเนนการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ ๆ คือ 

  1.1 ความเหมาะสมของหลักสูตร เปนการตรวจสอบข้ันตนเพื่อกําหนดปญหาความ

จําเปนและเหตุผลที่สําคัญในการจัดทําหลักสูตร โดยพิจารณาเรื่องตาง ๆ เชน ความเปนไปไดทางเทคนิค

วิชาการ ความพรอมทางการบริหารหลักสูตรน้ันใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมาย และความพรอมในการ

สนับสนุนทางดานทรัพยากร ความเปนไปไดในดานการเงิน กําลังคน วัสดุและการจัดการ เปนตน 
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  1.2 การวิเคราะหผลตอบแทนจากการดําเนินการตามหลักสูตร โดยทั่ว ๆ ไปพิจารณา

จากอัตราคาใชจายกับผลประโยชนแทน (Benefit Cost Ratio) วิเคราะหจุดคุมทุน (Break Even 

Analysis) หรือพิจารณาจากการวิเคราะหตนทุนและประสิทธิผลในการดําเนินงาน สําหรับดาน

การศึกษาน้ันการวิเคราะหผลตอบแทนจากการดําเนินงานจัดออกมาในรูปของหนวยเงินทําไดยาก 

  1.3 การศึกษาและคาดคะเนถึงประโยชน หรือสิ่งที่อาจเกิดตามมาจากการดําเนินงาน

ตามหลักสูตร เปนการศึกษาเชิงคาดคะเนหรือปญหาที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในการริเริ่มทําหลักสูตรและ

ในขณะดําเนินการใชหลักสูตร การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการนําหลักสูตรไปใช          

ยังไมคอยแพรหลาย แตจะเปนสิ่งที่มีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 2.  การประเมินหลกัสตูรระหวางดําเนินการใชหลักสูตร เปนการประเมนิการดําเนินงาน

เมื่อนําหลักสูตรไปใชจริงโดยพิจารณาตรวจสอบในดานการบริหารหลักสตูรกระบวนการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล การบริหารหลักสูตรเชนการวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอม

ของบุคลากรกอนใชหลักสูตร การจัดหาทรัพยากร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดการ      

ช้ันเรียน ประสิทธิภาพในการสอน การนิเทศกํากับดูแล เปนตน 

 3.  การประเมินหลักสูตรหลังจากการใชหลักสูตร เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวา

หลักสูตรประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม ผลจากการใชหลักสูตรบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม การประเมินในลักษณะน้ีเปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ คือ

ประเมินองคประกอบดานตาง ๆ ไดแก เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร เอกสาร ตํารา คูมือครู

แบบเรียน แบบฝกหัด บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร ผูบริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก

ผูเช่ียวชาญ สภาพการใชหลักสูตร การบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศกํากับดูแล 

การประเมินการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นไดวาการประเมินหลังการใชหลักสูตรจะครอบคลุมในหัวขอ

การประเมินกอนใชและระหวางใชหลักสูตรดวย 

สุวิมล ติรกานันท (2548 : 261) กลาววาผูประเมินจะตองคํานึงถึงระยะเวลาที่เขาประเมินและ

ชนิดของหลักสูตร เพราะระยะเวลาที่เขาประเมนิแตกตางกันจะมีประเด็นในการประเมินที่แตกตางกัน 

ขณะเดียวกันประเภทของหลักสูตรที่แตกตางกันจะมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันทําใหประเด็นการประเมิน

และตัวช้ีวัดที่แตกตางกันตามไปดวย เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เขาประเมินไดดังน้ี 

 1.  การประเมินกอนจัดทําหลักสูตร เปนการศึกษาความตองการ การศึกษาสภาพ

เศรษฐกจิและสังคมตลอดจนสิง่แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป จงึจัดเปนการประเมินความตองการ(Need 

Assessment) ตามดวยการประเมินบริบท (Context Evaluation) 

 2.  การประเมินกอนใชหลกัสตูร เปนการศึกษาถึงความเปนไปไดและความพรอมในการ

ดําเนินงานตามแผนจึงมีลักษณะเปนการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และการประเมิน

ปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หรือเปนการประเมินความพรอมกอนเริ่มดําเนินการ 
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 3.  การประเมินระหวางการใชหลักสูตร เปนการศึกษาถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน

ควบคูไปกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามหลักสูตร จึงมีลักษณะเปนการติดตาม

กํากับงาน (Monitoring) การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินความกาวหนา 

(Formative Evaluation) 

 4.  การประเมนิผลเมือ่มีผูสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร เปนการศึกษาผลการเรยีนการสอน

ที่ไดจากการใชหลักสูตร ผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรเพื่อสรุปผลที่ไดทั้งหมด จึงมีลักษณะเปนการ

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 

 5.  การประเมินผลหลักสูตรเมื่อเวลาผานไประยะหน่ึง เปนการศึกษาถึงความเหมาะสม

ของหลักสูตรเมื่อเวลาผานไป ความยืดหยุนของหลักสูตรภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม เพื่อนําผลที่ไดมาแกไขปรับปรุงหลักสูตรตอไป จึงจัดเปนการติดตามผล (Follow Up Study) 

สรุปไดวา ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตรน้ันควรกําหนดเปน 3 ระยะดังน้ี 1) การประเมิน

หลักสูตรกอนการนําหลกัสตูรไปใช เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับราง และ

องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแกไขสวนที่ขาดตกบกพรองหรือเปนปญหา ใหมีความ

สมบูรณเพื่อประสิทธิภาพในการนําไปใชตอไป ดังน้ันการประเมินหลักสูตรในระยะน้ีตองอาศัยความ

คิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตรทางดานเน้ือหาวิชา ทางดานวิชาชีพครูทางดาน

การวัดผล หรือจะใหผูเช่ียวชาญวิเคราะหหรือพิจารณาก็ได 2) การประเมินหลักสูตรระหวางการใช

หลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใดหรือบกพรองในจุดไหน จะไดแกไข

ปรับปรุงใหเหมาะสม เชนระบบการบริหารหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรยีมความพรอม

ของบุคลากรกอนใชหลักสูตรการจัดหาทรัพยากร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดการช้ันเรียน 

ประสิทธิภาพในการสอน การนิเทศกํากับดูแล และ 3) การประเมินหลักสูตรหลังการใชหลักสูตร 

หลังจากที่มีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหน่ึง หรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะประเมิน

หลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งไดแก การประเมินองคประกอบดานตาง ๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือเอกสาร

หลักสูตร วัสดุ หลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับ

ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรที่จัดทําข้ึนน้ันควรจะ

ดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน หรือควรจะยกเลิกทั้งหมดหรือบางสวน 

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการพิจารณาคุณคาหรือคานิยม (Worth or Value) 

ของหลักสูตร ข้ันตอนหรือวิธีการประเมินจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ันตอนในการประเมินหลักสูตรดังน้ี 

สุนีย ภูพันธ (2549 : 255) กลาวถึงแนวทางในการประเมินผลหลักสูตรเปนกระบวนการ           

มีข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 



 41

 1.  วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลกัสตูรใหมองเหน็กระจางชัดในเชิงพฤติกรรม 

คือ ปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective) 

 2.  คัดเลือกและสรางเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับคนหาหลักสูตร (Selection and 

Construction of the Appropriate Instruments for Getting Evidences) 

 3.  ใชเครื่องมือที่สรางข้ึนประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑที่ต้ังไว (Application of 

Evaluative Criteria) 

 4.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนและลักษณะของการสอนเพื่อนํามา

ประกอบในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and the 

Nature of Instruction in the Light of Which to Interpret the Evidences) 

 5.  แปลผลของการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป (Translation 

Evaluation Findings Into Improvement of the Curriculum and Instruction) 

ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 : 197 อางถึงใน ฐิติมา นิติกรวรากุล, 2554 : 38) กลาวถึง

ข้ันตอนอยางเปนระบบในการประเมินหลักสูตรควรดําเนินการดังน้ี 

 1.  ข้ันกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร ผูประเมินหลักสูตรตองกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนกอนวาจะประเมินในสวนใดหรือเรื่องใด เชน

ตองการประเมินผลเอกสารหลักสูตร ประเมินผลระบบการบริหารหลักสูตร ประเมินผลการสอนของครู 

ประเมินผลวัสดุอุปกรณที่ใชสอน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนหรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ฯลฯ 

และในแตละเรื่องจะศึกษาบางสวนหรอืทุกสวนในเรื่องน้ัน ๆ ก็ได เชน หากจะประเมินการใชหลักสูตร 

อาจจะประเมินการใชหลักสูตรทั้งหมด เชน ประเมินการใชหลักสูตรภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

ทุกดาน หรืออาจประเมินบางสวนของการใชหลกัสตูร เชน ประเมินเฉพาะการสอนภาษาไทยของครูผูสอน

ในระดับประถมศึกษา เปนตน นอกจากน้ีผูประเมินหลักสูตรตองกําหนดดวยวาตองการนําขอมูลมาทํา

อะไร เชน เพื่อดูวาหลักสูตรใชไดผลหรือไมเพียงใด เพื่อปรับปรุงสูตรหรือเพื่อชวยในการตัดสินใจ  

ของผูอํานวยการโรงเรยีนวาจะใชหลกัสตูรน้ีตอไปอกีหรอืไม เปนตน การกําหนดขอบขายวัตถุประสงค

และเปาหมายของการประเมินหลักสูตรอยางเดนชัดจะเปนกรอบของการประเมินหรือตัวเสนอแนะ

รูปแบบของการประเมิน กลุมผูใหขอมูลวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการสรางเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินหลักสูตรไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 2.  ข้ันวางแผนออกแบบการประเมินผล การประเมินผลจะตองมีการวางแผนอยางดี

และรัดกุมแลว ผลที่ไดอาจไมดีเทาที่ควร ข้ันตอนน้ีจึงอาจเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนําไปสูเปาหมาย

ของการประเมิน ดังน้ันหลังจากที่ผูประเมินผลไดศึกษาและสํารวจเอกสารและผลงานประเมิน           

ที่เกี่ยวของตาง ๆ แลว ผูประเมินผลก็พรอมที่จะตัดสินใจวางรูปแบบการประเมินหลักสูตรได สิ่งที่           

ผูประเมินผลจะตองตัดสินใจกําหนดมีดังน้ี คือ 
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  2.1 การกําหนดกลุมตัวอยาง ในการประเมินหลักสตูรผูประเมินผลอาจไดขอมูลจาก

กลุมตัวอยางของประชากรน้ัน  

  2.2 การกําหนดแหงขอมูล กอนลงมือเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินผลตองตัดสินใจ

กําหนดแลววา จะใชแหลงขอมูลจากที่ใด กลาวคือใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source)            

ซึ่งผูประเมินผลตองเก็บรวบรวมขอมูลใหมดวยตนเองหรือแหลงขอมูลที่บุคคลหรือองคกรอื่น ๆ          

เก็บรวบรวมไวแลวหรือใหขอมลูทั้ง 2 แหลงพรอมกันน้ัน ผูประเมินควรพิจารณาขอมูลจากหลาย ๆ แหลง

ตาง ๆ อาจมีหนาที่ขัดแยงกันได ดังน้ันจึงเปนทางหน่ึงในการปองกันอยางลําเอียงของผูประเมินได 

  2.3 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการประเมินหลักสูตร        

มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายอยางซึ่งผูประเมินผลควรพิจารณาเลือกใชใหกําหนด 

  2.4 การกําหนดเกณฑในการประเมนิ ผูประเมินควรต้ังเกณฑในการประเมินที่เหมาะสม

ไวลวงหนา เพราะเกณฑการประเมินจะเปนเครื่องบงช้ีคุณภาพในสวนของหลักสูตรที่ถูกประเมิน 

  2.5 การกําหนดเวลา ผูประเมินควรกําหนดในเรื่องของเวลาในการดําเนินการ

ประเมินผลในข้ันตอนตาง ๆ  

 3.  ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบขอบขายและระยะเวลา 

ที่กําหนดไวในปฏิทินปฏิบติังานประเมนิผล ถาผูประเมนิผลตองอาศัยผูอื่นเปนผูชวยในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ก็จําเปนตองคํานึงถึงคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนลูกมือดวยเพราะบุคคลเหลาน้ีก็มีสวนชวยให

ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมีความเที่ยงตรงและนาเช่ือถือมากนอยแตกตางกันไป 

 4.  ข้ันวิเคราะหขอมูล ผูประเมินผลกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูลโดยอาจจําแนกขอมูล

เปนหมวดหมู และพิจารณาเลือกใชสถิติในการวิเคราะหที่เหมาะสม ซึ่งมักจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

ของการประเมินผลและลกัษณะของขอมลู จากน้ันจึงวิเคราะหและ/หรือสังเคราะหขอมูลและลักษณะ

ของขอมูล จากน้ัน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดวามีความสอดคลองกันอยางหรือไมเพียงใด 

 5.  ข้ันรายงานผลการประเมิน ภายหลังจากที่วิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว         

ผูประเมินผลจะตองรายงานและเสนอผลการประเมินโดยเร็วเรียบรอยแลว ผูประเมินจะตองรายงาน

และมุงเสนอขอมูลที่บงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรน้ีเพื่อนําไปปฏิบัติจริงแลวมีคุณภาพเพียงใด มีสวนใดบาง 

ที่ควรเก็บรวบรวม สวนใดบางที่แกปรับปรุงหรือเขตอุตสาหกรรม 

จากข้ันตอนในการประเมินหลักสูตรที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปข้ันตอนการประเมิน

หลักสูตรไดดังน้ี 

 1.  ข้ันกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมาย         

ในการประเมินเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูประเมินตอง

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใด ดวย

วัตถุประสงคอยางไร เชน ตองการประเมินเอกสารหลักสูตรเพื่อดูวาเอกสารหลักสูตรถูกตองสมบูรณ
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สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากแคไหน หรือจะประเมินการนําหลักสูตรไปใชในเรื่องอะไร 

แคไหนหรือการนําหลกัสตูรไปใชทั้งหมด หรือประเมินหลักสตูรทั้งระบบการกําหนดวัตถุประสงคในการ

ประเมินที่ชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธี ข้ันตอน และเครื่องมือที่ใชในการประเมินไดอยางถูกตอง 

และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลถูกตองเปนที่เช่ือถือได 

 2.  ข้ันกําหนดหลักเกณฑวิธีการที่จะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการ

ประเมินเปรยีบเสมือนเข็มทศิที่จะนําไปสูเปาหมายของการประเมิน เกณฑการประเมินเปนเครื่องบงช้ี

คุณภาพของหลักสูตรที่ถูกประเมิน การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลทําใหเราสามารถ

ดําเนินงานไปตามข้ันตอนอยางราบรื่น 

 3.  ข้ันการสรางเครื่องมอืและวีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่จะมีผลทําใหการประเมินน้ันนาเช่ือถือ

มากนอยแคไหน ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลมีหลายอยาง ซึ่งผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเช่ือถือได และมีความ

เที่ยงตรงสูง 

 4.  ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันการรวบรวมขอมูลน้ันผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูล

ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางครั้งถาจําเปนตองอาศัยผูอื่นในการรวบรวมขอมูล 

ควรพิจารณาผูที่จะมาทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเหมาะสม เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูล          

มีสวนชวยใหขอมูลที่รวบรวมไดมีความเที่ยงตรงและนาเช่ือถือ 

 5.  ข้ันวิเคราะหขอมูล ในข้ันน้ีผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูลพิจารณา

เลือกใชสถิติในการใชขอมูลที่เหมาะสม แลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลาน้ันโดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑที่ไดกําหนดไว 

 6.  ข้ันสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในข้ันน้ีผูประเมินจะสรุป

และรายงานผลจากการวิเคราะหขอมลูในข้ันตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผล

วาควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลที่บงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม 

เพียงใด มีสวนใดบางที่ควรแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก 

เกณฑการประเมิน 

การประเมินหลักสูตรนอกจากจะชวยใหผูประเมินไดแนวทางในการออกแบบแผนการประเมิน 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผลการวิเคราะหขอมูลและการรายงานผลการประเมิน 

แลวยังมีสวนในการที่จะทําใหผูที่เกี่ยวของยอมรับผลการประเมินดวยสิ่งที่สําคัญ คือ การกําหนด

เกณฑที่เปนที่ยอมรับสําหรับทุกฝาย ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของเกณฑ ไวดังน้ี 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 95) กลาววา เกณฑหมายถึงระดับหรือมาตรฐานที่ถือวา     

เปนความสําเร็จของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน เกณฑจึงเปนตัวตัดสินคุณภาพของการ
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ปฏิบัติหรือผลที่ไดรับ เกณฑอาจไดมาจากมาตรฐานทางวิชาชีพ มาตรฐานการกระทําหรือระดับความ

คาดหวังที่พึงประสงคของกลุมผูเกี่ยวของ 

รัตนะ บัวสนธ (2555 : 15) กลาววา เกณฑหมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ใชเปนหลักสําหรับการตัดสินใจ 

องอาจ นัยพัฒน (2551 : 44) กลาววา เกณฑหมายถึงดัชนีบงช้ีคุณคาหรือคุณภาพภายนอก

ที่สัมพันธกับจุดมุงหมายหน่ึง ๆ ซึ่งบรรยายคุณสมบัติหรือลักษณะที่เปนความสําเร็จความมุงหวัง         

ของสิ่งที่ตองการประเมิน 

สรุปไดวา เกณฑหมายถึงสิ่งที่ใชเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบหรือวัดคุณคา/คุณภาพ

เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถือวาเปนความสําเรจ็ของการดําเนินงานหรือความมุงหวังของสิ่งที่ประเมิน 

ประเภทของเกณฑการประเมิน 

นักการศึกษาไดแบงประเภทของเกณฑการประเมินไวดังน้ี 

ประชุม รอดประเสริฐ (2535 : 93 - 94 อางถึงใน รุงนภา พรมปน, 2552 : 40) กลาววา

เกณฑประเมินผลงานจําแนกไว 2 ลักษณะ ไดแก 

 1.  เกณฑที่ต้ังข้ึน (Instrumental Criteria) เปนเกณฑกลางที่กําหนดข้ึนไวกอนที่จะมี

การดําเนินงานหรือเปนเกณฑที่เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือเปนเกณฑที่เปนไปตามเครื่องมือ 

 2.  เกณฑตามเหตุ (Consequential Criteria) เปนเกณฑที่ เปนไปตามเหตุการณ               

ที่เกิดข้ึนหรือเปนเกณฑที่ตองผันแปรไปตามสถานการณในขณะที่ดําเนินการอยู 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 95) กลาววาเกณฑแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่พัฒนามาจากประสบการณในการ

เปรียบเทียบผลระหวางโครงการหรือเปรียบเทียบกับผลที่เคยทํามาแลว หรือเปรียบเทียบกับปกติวิสัย 

(Norm) ของการจัดโครงการโดยทั่ว ๆ ไป 

 2.  เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑที่พัฒนามาจากหลักเหตุผลเกี่ยวกับ

มาตรฐานของสิ่งน้ันหรือความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับทางวิชาชีพ

หรือคุณภาพของสิ่งน้ันอันเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของอื่น ๆ  

รัตนะ บัวสนธ (2555 : 16) กลาววาเกณฑแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  เกณฑสัมบูรณ หมายถึง สิ่งที่เปนหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ไดมี

การกําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจนตายตัว 

 2.  เกณฑสัมพัทธ หมายถึง สิ่งที่ใชเปนหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มี

ลักษณะเดียวกัน 

สรุปไดวาเกณฑการประเมินแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) เกณฑสัมบูรณ หมายถึง เกณฑ         

ที่ใชเปนหลักในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ไดมีการกําหนดไวลวงหนา อันเปนที่ยอมรับ     

ของผูเกี่ยวของ เชน การตัดสินผลการเรียนเทียบกับเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไววา          



 45

ไดคะแนนรอยละ จึงจะไดระดับผลการเรียน 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 หรือ 0 ตามลําดับ ซึ่งเกณฑน้ี

เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของทุกคน คือ ครู ผูเรียน และผูปกครอง 2) เกณฑสัมพัทธ หมายถึง เกณฑ         

ที่พัฒนามาจากประสบการณในการเปรียบเทียบผลระหวางโครงการหรือเปรียบเทียบกับผลที่เคยทํา

มาแลว หรือเปรียบเทียบกับปกติวิสัย (Norm) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีลักษณะ

เดียวกัน เชน จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา

โดยทั่ว ๆ ไปประเมินปจจัยนําเขาในตัวช้ีวัดความเพียงพอของวัสดุอุปกรณและสื่อที่ใชในการเรียน     

การสอน ใชเกณฑลักษณะเดียวกัน คือ คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาจากมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ อยูในระดับมาก เปนตน 

สุนีย ภูพันธ (2549 : 254) กลาวไววา การประเมินผลหลักสูตรเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน 

ผูทําหนาที่ประเมนิผลจําเปนตองยึดหลักการที่สําคัญในการประเมินผล เพื่อที่จะทําใหการประเมินผล

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลจากการประเมินหลักสูตรที่มีคุณคาเพียงพอที่จะนําไปเปนขอมูล     

ในการพัฒนาหลักสูตรไดจริง เปนขอมูลหรือหลักฐานที่เช่ือถือไดสูง มีความเที่ยงตรง เราจะพบวา      

ในการประเมินหลักสูตรผลจากการประเมินหลายตอหลายครั้งมิไดถูกนําไปใชก็ดวยเหตุผลดังกลาว     

ทั้ง ๆ ที่การประเมินผลหลักสูตรแตละครั้งเปนงานใหญตองลงทุนลงแรงสูง ดังน้ันในการประเมิน

หลักสูตรเพื่อใหไดผลการประเมินที่มีคุณคาจึงมีหลักเกณฑการประเมินดังน้ี 

 1.  มีจุดประสงคในการประเมินที่แนนอน การประเมินผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไป

ใหแนนอนชัดเจนวาจะประเมินอะไร 

 2.  มีการวัดที่เช่ือถือได โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซึ่งเปนที่ยอมรับ 

 3.  ขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงสําหรับการประเมินผล ดังน้ันขอมูลจะตองไดมาอยาง

ถูกตองและเช่ือถือได และมากพอที่จะใชเปนตัวประเมินคาหลักสูตรได 

 4.  มีขอบเขตที่แนนอนชัดเจนวาเรื่องตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน 

 5.  ประเด็นของเรื่องที่ประเมินอยูในชวงเวลาที่นาสนใจ 

 6.  การรวบรวมขอมูลมาเพื่อกําหนดกฎเกณฑ และกําหนดเครื่องมือในการประเมินผล

จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

 7.  การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ และใหมีความ

เที่ยงตรงในการพิจารณา 

 8.  การประเมินผลหลักสูตรควรใชวิธีหลาย ๆ วิธี 

 9.  มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน 

 10. ผลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในดาน

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโอกาสตอไป เพื่อใหไดหลักสูตรที่ดี และมีคุณคาสูงสุดตามที่ตองการ 

 11. ตองถือปฏิบัติตอเน่ืองตลอดเวลา 
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รุจิร ภูสาระ (2551 : 150 - 152) กลาววา ผลการประเมินหลักสูตรจะมีความเช่ือถือเพียงใด

อยูที่เกณฑสําหรับการใชพิจารณาตัดสินการประเมินผลหลักสูตรของคณะกรรมการประเมินเลือกใชได

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการประเมิน เกณฑที่ใชพิจารณาสําหรับการประเมินหลักสูตร มีดังน้ี 

 1.  ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง การออกแบบการประเมินเพื่อ

การเก็บรวบรวมขอมลูทาํใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่ประเมินผลของการประเมินตรงตามปรากฏการณ

เปนตัวแทนภายในขอบขายของการพิจารณาอยางถูกตองและเปนจริง 

 2.  ความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรที่ได

สามารถจําไปอางอิงสรุปไดกวางขวางเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องของเวลา สิ่งแวดลอ ภูมิภาค และบุคคลที่มี

สภาพความคลายคลึงกับกลุมที่ประเมิน 

 3.  ความเช่ือถือได (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการ

ใชเครื่องมือวัดหลายอยาง ผูประเมินหลักสูตรควรคํานึงถึงความนาเพียงพอของการเก็บหรือวัดหรือ

อาจจะทําการวัดหลาย ๆ  ครั้ง หรือวัดครั้งเดียวดวยเทคนิคการวัดแบบตาง ๆ  เพื่อตรวจสอบความคงที่

ของคําตอบ เรื่องน้ีผูประเมินหลักสูตรตองเขาไปเกี่ยวของกับการวัดคอนขางมาก และมีความละเอียด

รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 4.  ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลที่ไดจาก

การวัดตรงกันมากนอยเพียงไร ผูประเมินรวบรวมขอมูล รายละเอียดและตัดสินใจ แปลผลตรงกัน

บุคคลที่รวมประเมินดวยความเปนปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดข้ึน 

 5.  ความสอดคลองสัมพันธ (Relevance) หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการประเมินความ

สอดคลองกับจุดมุงหมายของการประเมินเพียงไร การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินไวชัดเจน 

จะชวยใหผูประเมินมีความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตนเองเสมอได 

 6.  ความสําคัญ (Importance) หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบ

หลักสูตรที่จะประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลวาขอมูล สวนใดมีประโยชนมากกวากันเพราะ

การประเมินหลักสูตรบางครั้งตองทําการประเมินที่มีลักษณะกวางและลึก การเก็บรวบรวมขอมูล        

ถาไมมีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบหลกัสตูรทีจ่ะประเมิน จะทําใหการเก็บขอมูลในเรื่อง

เดียวกันจํานวนมาก ผูประเมินหลักสูตรจะตองถือเปนความรับผิดชอบที่จะตองจัดลําดับความสําคัญ

ใหกับขอมูลที่จะไปเก็บรวบรวม 

 7.  ขอบขายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมิน 

ที่จะเอื้ออํานวยใหทําการศึกษาไดกวางและลึก ผูประเมินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และไมควร

หยิบยกวิธีการประเมินเพียงอยางใดอยางหน่ึงมาใชในการประเมินหลักสูตร 

 8.  ความเช่ือถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูที่ตองการใชผลการประเมินมี

ความเช่ือถือในผูประเมิน และยอมรับขอมูลจากผลการประเมินไดมากนอยเพียงใด เพราะความสัมพันธ

ของผูประเมินหลักสูตรกับผูใชผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลตอการประเมินหลักสูตรมาก 
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 9.  เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใชในเวลาที่ตองการ

หรือไม การใชเวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเปนรายละเอียดที่จะตอง

ใชเวลาอาจทําใหพลาดโอกาสที่จะใชผลการประเมินซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติการใชหลักสูตร 

 10. ขอบเขตของการใชผลการประเมิน (Pervasiveness) คือ การนําผลการประเมิน

หลักสูตรไปใชอยางกวางขวางและมีการเผยแพรอยางไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร

จะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนําเสนอใหถูกตอง และใชผลการประเมินกวางและลึกในลักษณะ         

ที่แตกตางกัน 

 11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเมื่อการ

ประเมินเสรจ็เรียบรอย ทางเลือกน้ันอาจจะเกี่ยวของกบัผูรวมงาน คาใชจาย ประโยชนที่ไดรับจากการ

ประเมินหลักสูตรน้ี การดําเนินการประเมินสวนมากจะพบขอจํากัดตาง ๆ ผูประเมินหลักสูตรตองมี

ความตระหนัก และรับผิดชอบตอจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรใหมาก 

จากแนวคิดสรุปเกณฑการประเมินหลักสูตรไดวา ตองมีความเที่ยงตรง เช่ือถือได มีความ

เปนปรนัย และมีประสิทธิภาพ 

การกําหนดเกณฑการประเมิน 

ในการประเมินผลสิ่งใดก็ตามผูที่ทําหนาที่ประเมินจะตองมีการกําหนดเกณฑข้ึนใชในการ

ประเมิน เพราะเกณฑคือสิ่งที่เปนหลักสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งการกําหนดเกณฑเพื่อการประเมินทําได

หลายวิธีตามลักษณะของเกณฑ นักวิชาการไดกําหนดเกณฑไวในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553 : 138) เสนอแนวทางการกําหนดเกณฑการประเมินการวัดดาน

ความรูสึกหรือความพึงพอใจ โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท ในการรวบรวมขอมูล

การประเมินใชคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นแตละชวงเปนเกณฑในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล เกณฑ          

ในการประเมินมีดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ไมเห็นดวย 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ไมแนใจ 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดวย 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 

รัตนะ บัวสนธ (2555 : 186 - 188) กลาวถึงลักษณะของเกณฑที่กําหนดวิธีตาง ๆ ไดแก 

การกําหนดเกณฑสัมบูรณในการรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินโครงการหรือหลักสูตรผูประเมินอาจใช

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นแตละชวงเปนเกณฑในการตัดสนิใจเกีย่วกับขอมูลของโครงการหรอืหลักสตูร

ที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหมา เชน การกําหนดเกณฑระดับความคิดเห็นของบุคคลจากการใช

แบบประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท ดังน้ี 
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 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทีสุ่ด 

สมคิด พรมจุย (2555 : 82) กลาววาการกําหนดเกณฑในการประเมินที่นิยมในการประเมิน

มีหลายลักษณะ คือ 

 1.  โมเดลความงอกงาม กําหนดเกณฑในการประเมินโครงการหรือหลักสูตร โดย

พิจารณาจากพัฒนาการที่เพิ่มข้ึน หรือดูความงอกงาม เชนเปรียบเทียบความรูระหวางกอนและ     

หลังอบรมในการตัดสินใจทําได 3 ลักษณะ คือ ดูวาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

หรือไมกําหนดชวงคะแนนที่เพิ่มข้ึน ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 15 หรือ

กําหนดความรูข้ันตํ่าที่ยอมรับได เชน ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนรอยละ 80 

 2.  โมเดลสัมบูรณหรือมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑโดยอาศัยหลักเหตุผลการ

กําหนดระดับที่ควรมี ควรเปนจากโครงการ เชน สอบไดรอยละ 80 

 3.  โมเดลสัมพัทธ ในบางกรณีผูประเมินไมสามารถกําหนดเกณฑสมบูรณไดจําเปนตอง

เทียบเคียงกับโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เชน เทียบกันเองในกลุม เทียบกับปกติวิสัย (Norm) 

 4.  การกําหนดเกณฑโดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิหรือ

ผูเช่ียวชาญในเรื่องที่ศึกษามา 

สรุปไดวาเกณฑการประเมินมี 2 ลักษณะ คือ เกณฑสัมบูรณและเกณฑสัมพัทธ การใช

เกณฑในการประเมินจะเปนเกณฑที่ยอมรับไดของผูเช่ียวชาญและนํามาใชไดอยางเหมาะสม ตองเลือก

กําหนดเกณฑที่มีองคประกอบตรงกับลักษณะของขอมูลที่จะนํามาประเมิน 

ประโยชนของการประเมินหลักสูตร 

สุนีย ภูพันธุ (2549 : 257) กลาววาการประเมินหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิง         

ที่จะทําใหเราทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตร การประเมินผลมีประโยชนในการจัด

การศึกษาและการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรตองอาศัยผลจากการประเมินผลเปนสําคัญ ประโยชน

ของการประเมินหลักสูตร มีดังน้ี 

 1.  ทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาข้ึนน้ันมีจุดดีหรือจุดดอยตรงไหน ซึ่งจะ

เปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 

 2.  สรางความนาเช่ือถือ ความมั่นใจและคานิยมที่มีตอโรงเรียนใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน 

 3.  ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน

ชวยเหลือหรือบริการทางใดบาง 

 4.  สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา 



 49

 5.  สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหการ

เรียนการสอนนักเรียนไดผลดี ดวยความรวมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบาน 

 6.  ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อหาทางสงเสริมและปรับปรุง

แกไขรวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 

 7.  ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมเีครือ่งมอืและหลักเกณฑทาํใหเปน

เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 

 8.  ชวยช้ีใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได

ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตรทําใหทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

สามารถสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางข้ึนน้ันมีขอดีและขอเสีย

อยางไร สามารถนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตอไป 

รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรเปนการดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผน โดยทั่วไปมักกําหนดรูปแบบ

ในการประเมิน โดยเลือกรูปแบบการประเมินรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถ

ประเมินไดครบถวนตามจุดมุงหมายของการประเมิน การเลือกใชวิธีการประเมินที่เหมาะสมจะทําให

การประเมินหลักสูตรเปนไปอยางเที่ยงตรง (Valid) และเช่ือถือได (Reliable) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญย่ิง          

ในการประเมินหลักสูตร ในการประเมินหลักสูตรควรประเมินทั้งระบบของหลักสูตร นักการศึกษาได

เสนอรูปแบบการประเมินไวดังน้ี 

สุนีย ภูพันธ (2549 : 259) กลาววาในปจจุบันรูปแบบของการประเมินหลักสูตรสามารถ

แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรที่สรางเสร็จใหม ๆ เปนการประเมินผลกอนนํา

หลักสูตรไปใช กลุมน้ีจะเสนอรูปแบบที่เดน ๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการวิเคราะห

แบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique) 

 2.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการใชหลักสูตรสามารถ

แบงเปนกลุมยอย ๆ ไดเปน 4 กลุม ดังน้ี 

  2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment 

Model) เปนรูปแบบการประเมินที่จะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก

จุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือพิจารณาวาผลที่ไดรับเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม เชน รูปแบบ         

การประเมินหลักสูตรของไทเลอรและรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด 

  2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model) 

เปนรูปแบบการประเมินที่ไมนําความคิดของผูประเมินเปนตัวกําหนดความคิดในโครงการประเมิน    



 50

ผูประเมินจะประเมินเหตุการณที่เกิดตามสภาพความเปนจริง มีความเปนอิสระในการประเมินและ

ตองไมมีความลําเอียง เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคิเวน 

  2.3 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลกั (Criterion Model) เปนรูปแบบ

การประเมินที่ตองอาศัยผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก เชน รูปแบบ

การประเมินหลักสูตรของสเตค 

  2.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision Making Model) 

เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลน้ัน ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ 

เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม  

ซึ่งรายละเอียดของการประเมินหลักสูตรในแตละรปูแบบน้ัน มีดังน้ี 

 1.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (The Stake’s Congruence Contingency 

Model) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stake เปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลัก 

Stake ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาเปนการบรรยายและตัดสินคุณคาของหลักสูตร  

ซึ่งเนนเรื่องการบรรยายสิ่งที่จะถูกประเมิน อาศัยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินคุณคา     

มีจุดมุงหมายที่จะประเมินผลหลักสูตรโดยการประเมินสวนประกอบของการจัดการเรียนการสอน

หลาย ๆ สวน ซึ่งไมเพียงแตจะพิจารณาเฉพาะผลที่เกิดจากการใชหลักสูตรเทาน้ัน ยังประเมิน

ครอบคลุมผลของหลักสูตรถึง 3 ดาน (อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร และคณะ, 2556 : 12) คือ 

  1.1 ดานสิ่งที่มากอนหรือสภาพกอนเริ่มโครงการ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิดผล

จากหลักสูตรและเปนสิ่งที่มีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลวประกอบดวย 7 หัวขอ คือ บุคลิกและนิสัย

ของนักเรียน บุคลิกและนิสัยของครู เน้ือหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน อาคารสถานที่ 

การจัดโรงเรียน และลักษณะของชุมชน 

  1.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดข้ึนขณะที่มี

การเรียนการสอนระหวางนักเรยีนกับนักเรยีน นักเรียนกับครู ครูกับผูปกครอง เปนข้ันของการใชหลักสูตร 

ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอ คือ การสื่อสาร การจัดแบงเวลา การลําดับเหตุการณ การใหกําลังใจและ

บรรยากาศของสิ่งแวดลอม 

  1.3 ดานผลผลิตหรือผลที่ไดรับจากโครงการ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนจากการที่ใช

หลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอ คือ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะของนักเรียน 

ผลที่เกิดข้ึนกับครู และผลที่เกิดข้ึนกับสถาบัน 

 2.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ซึ่งเปนผูที่วางรากฐานการประเมิน

หลักสูตรโดยเสนอแนะแนวคิดวาการประเมินหลักสูตรเปนการเปรียบเทียบวา พฤติกรรมของผูเรียน     

ที่เปลี่ยนแปลงไปเปนไปตามจุดมุงหมายที่ไดต้ังไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบ
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ของกระบวนการจัดการศึกษา 3 สวน คือ จุดมุงหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู 

และการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน (สุนีย ภูพันธ, 2549 : 270) ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร 

ที่มา : สุนีย ภูพันธ, 2549 : 270 

 

  ไทเลอรมีความคิดเห็นวา จุดมุงหมายที่ต้ังไวอยางชัดเจนรัดกุมและจําเพาะเจาะจง 

จะเปนแนวทางในการประเมินผลในภายหลัง บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยูที่การดูผลผลิต

ของหลักสูตรวาตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดหรือไม แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจึงยึด

ความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลักดังน้ันจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร คือ 

  2.1 เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาที่ต้ังไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

น้ันประสบผลสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบผลสําเร็จก็อาจเก็บไวใชไดตอไปแตสวนใดที่ไมประสบ

ผลสําเร็จควรจะปรับปรุงแกไข 

  2.2 เพื่อประเมินคาความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญเพื่อให

สาธารณชนไดขอมูลที่นาเช่ือถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพื่อใชขอมูลน้ัน 

เปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนสวนใหญเห็นดวย 

   ดวยเหตุน้ีการประเมินหลักสูตรจึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและ      

ของการประเมินคุณคาของหลักสูตรดวย ไทเลอรไดจัดลําดับข้ันตอนของการเรียนการสอนและ         

การประเมินผล ดังน้ี 

    1) กําหนดจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในการ

กําหนดจุดมุงหมาย (Goal Sources) คือ นักเรียน สังคมและเน้ือหาสาระสวนปจจัยที่กําหนดขอบเขต

ของจุดมุงหมายคือจิตวิทยาการเรียนรูและปรัชญาการศึกษา 

    2) กําหนดจุดประสงคเฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน        

ซึ่งจะเปนพฤติกรรมที่ตองการวัดหลังจากจัดประสบการณการเรียนรู 

    3) กําหนดเน้ือหาหรือประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

    4) เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะทําใหเน้ือหาหรือประสบการณ

ที่วางไวประสบความสําเร็จ 

ประสบการณการเรียนรู 

จุดมุงหมาย 

การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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    5) ประเมินผลโดยการตัดสินใจดวยการวัดผลทางการศึกษาหรือการทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    6) หากหลักสูตรไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็จะตองมีการตัดสินใจ     

ที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงหลักสูตรน้ัน แตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลับ 

(Feed Back) เพื่อปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 

  การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอรเปนการยึดความสําเร็จของผูเรียน 

สวนใหญเปนเกณฑในการตัดสิน โดยอาศัยการวัดพฤติกรรมกอนและหลังเรียน และมีการกําหนด

เกณฑไวกอนลวงหนาวาความสําเร็จระดับใดจึงจะประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไว             

การประเมินผลในลักษณะน้ีจึงเปนการประเมินผลสรุปมากกวาการประเมินผลความกาวหนา 

 3.  รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรของแฮมมอนด (Hammond) มีแนวคิดในการประเมิน

หลักสูตรโดยยึดจุดประสงคเปนหลักคลายของไทเลอร แตตางจากไทเลอรที่แฮมมอนดเสนอวา

โครงสรางสําหรับการประเมินน้ัน ประกอบดวย มิติ (Dimensions) ใหญ ๆ หลายมิติดวยกัน แตละมิติ

ประกอบดวย ตัวแปรสําคัญ ๆ อีกหลายตัวแปรความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตรข้ึนอยูกับ

การปะทะสัมพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปรในมิติตาง ๆ เหลาน้ี มิติทั้ง 3 ไดแก มิติดานการเรียน

การสอน มิติดานสถาบัน และมิติดานพฤติกรรม ซึ่งมีรายละเอียด (สุนีย ภูพันธ, 2549 : 270) ดังน้ี 

  3.1 มิติดานการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปร คือ 

   3.1.1 การจัดช้ันเรียนและตารางสอนคือการจัดครูและนักเรียนใหพบกันและ

ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการจัดในสวนน้ีจะตองคํานึงถึงเวลาและสถานที่ดวย 

   3.1.2 เน้ือหาวิชาหมายถึงเน้ือหาวิชาที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน การจัด 

ลําดับเน้ือหาใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียนและช้ันเรียนแตละระดับ 

   3.1.3 วิธีการหมายถึงหลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

   3.1.4 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หมายถึง สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและ

อุปกรณพิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงสิ่งที่มีผลตอการใชหลักสูตรและการสอนดานอื่น 

   3.1.5 งบประมาณ หมายถึง เงินที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอนการซอมแซม เงินเดือนครู คาจางบุคลากรที่จะทําใหงานการใชหลักสูตรประสบความสําเร็จ 

  3.2 มิติดานสถาบัน ประกอบดวยตัวแปรที่ควรคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร           

5 ตัวแปร คือ 

   3.2.1 นักเรียน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

อายุเพศ ระดับช้ันที่กําลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต          

ภูมิหลังทางครอบครัว 
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   3.2.2 ครู มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ 

เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทางการสอน เงินเดือน กิจกรรมที่ทําเวลาวาง การฝกอบรม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1 - 3 ป และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   3.2.3 ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

อายุ เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพ  

การฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1-3 ป และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานวิชาการ 

   3.2.4 ผูเช่ียวชาญ มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

อายุ เพศ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ลักษณะของการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ ลักษณะทาง

บุคลิกภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   3.2.5 ครอบครัว มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชิกของสมาคมการ

โยกยาย จํานวนบุตรที่อยูที่โรงเรียนน้ี และจํานวนญาติที่อยูรวมโรงเรียน 

   3.2.6 ชุมชน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

สภาพชุมชน จํานวนประชากร การกระจายของอายุของประชากร ความเช่ือ (คานิยม ประเพณี 

ศาสนา) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สภาพการใหบริการสุขภาพอนามัย และการรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 

  3.3 มิติดานพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือ พฤติกรรมดาน

ความรู (Cognitive) พฤติกรรมดานทักษะ (Psychomotor) และพฤติกรรมดานเจตคติ (Affective)  

   แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด เริ่มดวยการประเมินหลักสูตร        

ที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบนั เพื่อใหไดขอมลูเปนพืน้ฐานทีจ่ะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจึงเริ่มกําหนด

ทิศทางและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ข้ันตอนของการประเมินหลักสูตร มีดังน้ี 

   3.3.1 กําหนดสิ่งที่ตองการประเมิน ควรจะเริ่มตนที่วิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร 

เชน ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี และจํากัดระดับช้ันเรียน 

   3.3.2 กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน 

   3.3.3 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุถึง พฤติกรรมของนักเรียน     

ที่แสดงวาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน และเกณฑ 

ของพฤติกรรมที่บอกใหรูวานักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคมากนอยเทาใด 

   3.3.4 ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไวในจุดประสงค ผลที่ไดจากการประเมินจะเปน

ตัวกําหนดพิจารณาหลักสูตรที่ดําเนินการใชอยู เพื่อตัดสินรวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

   3.3.5 วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ตาง ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมที่ต้ังไว และเปนการตัดสินวาหลักสูตรน้ันมีประสิทธิภาพเพียงใด 
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   3.3.6 พิจารณาสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแนวคิดในการประเมินหลักสูตร

ของแฮมมอนด ใชแนวคิดของไทเลอรเปนพื้นฐานในการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และการใช

ขอมูลจากการประเมินผลในการปรับปรุงจุดประสงคของหลักสูตรน้ัน แตแฮมมอนดใหแนวคิดที่เปน

ประโยชนในการวิเคราะหตัวแปรของมิติดานการสอนและมิติดานสถาบันซึ่งอาจมีผลตอความสําเร็จ

ของหลักสูตรน้ันดวย 

 4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus Discrepancy Evaluation Model) 

ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรซึ่งเรียกวา การประเมินผลความแตกตางหรือ 

การประเมินผลความไมสอดคลอง (Discrepancy Evaluation) ซึ่งจะประเมินหลักสูตรทั้งหมด 5 สวน 

คือ (1) การออกแบบ (Design) (2) ทรัพยากรหรือสิ่งที่เริ่มต้ังไวเมื่อใชหลักสูตร (Installation)            

(3) กระบวนการ (Process) (4) ผลผลิตของหลักสตูร (Products) และ (5) คาใชจายหรือผลตอบแทน 

(Cost) ในแตละสวนจะมีข้ันตอนการประเมินผลเหมือนกันโดยจะดําเนินการเปน 5 ข้ันตอน (สุนีย            

ภูพันธ, 2549 : 274) ดังน้ี  

  ข้ันที่ 1 ผูประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน (Standards = S) ของสิ่งที่ตองการ

วัดกอน เชน มาตรฐานดานเน้ือหาเปนตน 

  ข้ันที่ 2 ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง    

ของสิ่งที่ตองการวัด (Performance = P) 

  ข้ันที่ 3 ผูประเมินนําขอมูลที่รวบรวมไดในข้ันที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานที่ต้ังไวในข้ันที่ 1 (Compare = C) 

  ข้ันที่ 4 ผูประเมินศึกษาความแตกตางหรือความไมสอดคลองระหวางผลการปฏิบัติ

จริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy = D) 

  ข้ันที่ 5 ผูประเมินสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมินหรือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ

หรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีข้ึน (Decision Making) สามารถสรุปไดดังภาพที่ 2.2 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 การประเมินของโพรวัส 

ที่มา : สุนีย ภูพันธ, 2549 : 274 

 

C D Decision Making 
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จากภาพที่ 2.2 การประเมินของโพรวัส S = Standard เปนข้ันแรกของการดําเนินการประเมิน 

ผูประเมินตองต้ังมาตรฐานที่ตองการวัดไวกอน P = Performance รวบรวมขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรม

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริงมาใหเพียงพอ C = Compare นําขอมูลมาเปรยีบเทยีบ

กับเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว D = Discrepancy ศึกษาความแตกตางหรือความไมสอดคลองระหวางผล

การปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน ผูประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร

เพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง  

  รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรของโพรวัส นับวาสะดวกแกผูประเมินหลายประเภท

และเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารวาจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง

บางสวนหรือยกเลกิทั้งหมดหรอืยังคงใชหลักสตูรน้ันไดเกณฑมาตรฐาน การปฏิบัติจริงความสอดคลอง 

/ไมสอดคลองระหวางการปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน ยกเลิก ปรับปรุง 

 5.  รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) รูปแบบการประเมินซิปเปนรูปแบบการ

ประเมินที่พัฒนามาจากแนวความคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) หลักสําคัญของการประเมิน

หลักสูตรตามรปูแบบน้ีคือมุงประเมินสถานการณตาง ๆ ของหลักสูตร 4 ดาน การประเมินซิปเปนรูปแบบ

การประเมินหลกัสตูรทีถื่อวามีความทันสมยักวารูปแบบการประเมินอื่น เพราะเปนกระบวนการในการ

หาขอมูล การเก็บขอมูลและใชขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจในแตละข้ันตอนของหลักสูตร 

การประเมินจะพิจารณาใน 4 ดาน (วิชัย วงษใหญ, 2554 : 43) คือ 

  5.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดลอม 

แนวคิดปรัชญาการศึกษา วัฒนธรรม และความตองการของคนในชุมชนที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร ผลที่ไดจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การวางนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและความตองการของผูเรียน 

  5.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) คือ การประเมินปจจัยนําเขาวา

ความพรอมในดานตัวผูสอน งบประมาณ อาคารเรียน สื่อวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารหลักสูตร รวมทั้งการนํามาใชปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และประโยชนในการตัดสินใจ 

วาระบบและโครงสรางตาง ๆ ของหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไมหรือมีวิธีการใดที่เหมาะสมกวา 

  5.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินกระบวนการ

นําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและเน้ือหาวิชาภายในและภายนอกหองเรียน เพื่อประโยชน      

ในการตัดสินใจดําเนินการปฏิบัติตามวิธีการที่ไดกําหนดไว 

  5.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินผลจากการใช

หลักสูตรในวิธีการและแนวทางดําเนินการสอนตามที่ไดตัดสินใจ เพื่อตรวจหาขอบกพรองในการวางแผน 

การบริหารหลกัสตูร และการนําหลักสูตรไปใชวาควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางเมื่อปรับปรงุ

เปลี่ยนแปลงแลวตองทําการประเมินในกระบวนการเชนเดิมอีก เพื่อใหหลักสูตรบรรลุผลตามหลักการ 

จุดมุงหมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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  จากแนวความคิดในการประเมินดังกลาว กรอบความคิดของสตัฟเฟลบีมสามารถ

เขียนแสดงความสัมพันธของการประเมินและตัดสินใจไดดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 ความสัมพันธของการตัดสินใจตามแนวความคิดของสตัฟเฟลบีม 

 

 ความคาดหวัง ความเปนจริง 

เปาหมาย การตัดสินใจในการวางแผนหรือต้ัง

จุดมุงหมาย (ประเมินบริบท) (1) 

การตัดสินใจในผลสําเรจ็ (ประเมินผลผลิต) 

(4) 

วิธีการ ดําเนินการหรือโครงสราง (ประเมิน

ปจจัยนําเขา) (2) 

การตัดสินใจในการใชวิธีดําเนินการ 

(ประเมินกระบวนการ) (3) 

 
จากตารางที่ 2.1 สรุปวาการประเมินบริบทเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนหรือต้ังจุดมุงหมาย 

การประเมินปจจัยนําเขาเพื่อการตัดสินใจในการออกแบบดําเนินการหรือโครงสราง การประเมิน

กระบวนการเพื่อการตัดสินใจในการใชวิธีดําเนินการ การประเมินผลผลิตเพื่อการตัดสินใจในผลสําเร็จ

หลังจากทําการประเมินองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรแลวจะทําใหไดสิ่งตอไปน้ี 1) วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 2) ปจจัยหรือกิจกรรมที่ควรจัดเขาไปในหลักสูตร 3) กิจกรรมหรือกระบวนการที่นําไป

ปฏิบัติ และ 4) ผลที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินการหลักสูตรตามแนวความคิดในการประเมินของ 

สตัฟเฟลบีม เพื่อใหการประเมินหลักสูตรมีความสมบูรณควรดําเนินการประเมินเปนข้ันตอนตามลําดับ 

คือ การประเมินบริบทเปนจุดเริ่มตนของการตัดสินใจเพื่อการวางแผนกําหนดวัตถุประสงค การประเมิน

ปจจัยนําเขาเปนการประเมินการใชทรพัยากรเพื่อวิเคราะหทางเลือกสําหรับการวางแผนและการออกแบบ

การใชหลักสูตร การประเมินกระบวนการเปนการประเมินกระบวนการตาง ๆ ของการใชหลักสูตร 

เพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการดวยวิธีใด จะแกไขอยางไรการประเมินผลผลิตเปนการประเมินองคประกอบ

ที่เปนผลผลิตและผลกระทบของการใชหลักสูตรวาเกิดผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม และ

ยังเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหรือยกเลิกการใชหลักสูตร  

  สรุปรูปแบบการประเมินซิปเปนการประเมินทั้งระบบหลักสูตรและประเมิน     

อยางตอเน่ืองตามข้ันตอน โดยมีจุดมุงหมายในการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งตอง

ประเมินใหครบวงจร ทั้งบริบทหรือสภาพแวดลอมของหลักสูตร ปจจัยที่ใชในการบริหารหลักสูตร 

และการเรียนการสอน กระบวนการบริหารหลักสูตร และผลผลิตของหลักสูตร 

 6.  แนวคิดและรูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s Concepts and Model) 

รูปแบบการประเมินเห็นวา การประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนยังไมเหมาะสม      

เพียงพอที่จะนําผลการประเมินน้ันไปปรับปรุงหลักสูตร โดยมีจุดมุงหมายของการประเมิน 3 ประการ 
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(รุงนภา พรมปน, 2552 : 51) คือ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคคล และเพื่อ

จัดระบบในการบรหิารงานงานฝกอบรม Cronbach ใหความเห็นวาการประเมนิไมควรใช การทดสอบ

อยางเดียว ควรมีมาตรการอื่นประกอบดวย โดยไดเสนอแนวทางการประเมินเพิ่มเติม 4 แนวทาง คือ  

  6.1 การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ไดแก การศึกษาภาวะตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ในช้ันเรียน เชน การที่นักเรียนทําแบบฝกหัดไมถูกตอง การสังเกตผลการใชสื่อ การซักถามนักเรียน

ขณะดําเนินการสอนหรือขณะใหทํากิจกรรมตาง ๆ สถานการณที่เกิดข้ึนเหลาน้ี สามารถนํามาเปนขอมูล

เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาไดอยางดี 

  6.2 การวัดศักยภาพของผู เรียน (Proficiency Measurement) ครอนบาคให

ความสําคัญตอคะแนนรายขอมากกวาคะแนนจากแบบทดสอบทัง้ฉบับ ใหความสําคัญตอการสอบเพื่อ

วัดสมรรถภาพของผูเรียนระหวางการเรียนการสอนมากกวาการสอบปลายภาคหรือปลายป 

  6.3 การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) เปนผลจากการจัดการเรียนการสอน

สวนหน่ึงที่มีความสําคัญ การวัดทัศนคติทําไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม 

  6.4 การติดตามผล (Follow-up Studies) เปนการติดตามผลการทํางานหรือการ

เลือกศึกษาในสาขาตาง ๆ รวมถึงการใหบุคคลที่เรียนในระดับข้ันพื้นฐานที่ผานมาแลวประเมินขอดีและ

ขอจํากัดของวิชาตาง ๆ วาควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไร เพื่อชวยพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาตอไป 

  สรุปแนวคิดของครอนบาค คือ การประเมินที่เหมาะสมตองพิจารณาทั้ง 4 แนวทาง

ที่กลาวมา ครอนบาคไดเสนอโมเดลในการประเมินช่ือ “Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment 

Model” เพื่อนํามาใชสําหรับการประเมินโครงการดานการเรียนการสอน โดยเนนวาการประเมิน

โครงการดานการเรียนการสอนน้ัน ควรประเมินหรือตรวจสอบผลขางเคียงของโครงการรวมดวย หนาที่

สําคัญของการประเมินโครงการดานการเรียนการสอน คือ การคนหาขอบกพรองของโครงการ เพื่อ

หาทางปรับปรงุแกไขกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป (รุงนภา พรมปน, 2552 : 51) 

 7.  แนวคิดและรูปแบบการประเมนิของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies 

and Model) สคริพเวน ไดกําหนดความหมายของการประเมินวา การประเมินเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การรวบรวมขอมูล การตัดสินเลือกใชเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและการกําหนดตัวช้ีวัดและ

เกณฑในการประเมิน และมีความพยายามที่จะสรางแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ผสมผสาน

แนวคิดของไทเลอรและครอนบาคเขาดวยกัน โดยไดจําแนกประเภทของการประเมินออกเปน 2 

ประเภท (รุงนภา พรมปน, 2553 : 52) ไดแก 

  7.1 การประเมนิที่ยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินที่ใชเปาหมายของโครงการ

เปนเกณฑในการพิจารณาวาการดําเนินการน้ันบรรลุเปาหมายของโครงการหรือไม โดยแบงการประเมิน

เปน 2 ระยะ คือ 
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   7.1.1 การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) มีเปาหมาย

ของการประเมินเพื่อหาขอดี ขอบกพรองที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินการโครงการระยะตอไป 

   7.1.2 การประเมนิผลรวม (Summative Evaluation) มีเปาหมาย คือ ผลผลิต

ที่เกิดข้ึนเมื่อโครงการสิ้นสุดแลว ซึ่งเปนตัวช้ีวัดคุณคาความสําเร็จของโครงการที่จะสามารถนําไปใช

เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุโครงการอื่นทีม่ีลกัษณะคลายคลึงกันใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 

  7.2 การประเมินที่ไมยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินที่ไมไดมุงเนนเฉพาะ

ผลผลิตที่เกิดข้ึนตามเปาหมายเทาน้ัน แตจะนําผลกระทบอื่น ๆ มารวมพัฒนาในการตัดสินคุณคาดวย

ระบบคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่สามารถรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

จากกลุมเปาหมายที่มีความซับซอน ดังน้ันการประเมินตามแนวทางน้ีควรที่จะมีการออกแบบการประเมิน

ใหมีความยืดหยุนในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณคา อันจะชวยสงเสริมใหการประเมินโครงการมี

ประสิทธิภาพในสวนที่จะใชขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับความเปนจริงมากกวา แตความยุงยาก      

ที่เกิดข้ึน คือ การพิจารณาอยางครอบคลุมในการดําเนินการโครงการใด ๆ ที่ตัวช้ีวัด เกณฑและ

เครื่องมือที่ใชในการประเมินจะระบุเปนแนวทางที่ชัดเจนไดคอนขางยาก นอกจากน้ีสคริพเวนไดจําแนก 

การประเมินตามสิ่งที่ประเมินออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

   7.2.1 การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคา

ของสิ่งที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน จุดประสงค โครงสราง เน้ือหา หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือทีใ่ช 

   7.2.2 การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินในสวน

ที่ผลของการดําเนินโครงการมีตอผูรับบริการจากโครงการ 

 8. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) 

สารสนเทศที่มีประโยชนเพื่อนําเสนอขอมลูตอผูมีอํานาจการตัดสินใจหรือใชเปนขอมูลการประเมินตาม

ความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลขอมูล และการจัดระบบในการกําหนด

แนวทางในการเลือกการดําเนินโครงการ ซึ่งอัลคินไดจําแนกการประเมินตามจุดประสงคของการใชผล

การประเมินเปน 5 สวน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2551 : 20) ไดแก 

  8.1 การประเมินระบบ เพื่อกําหนดจุดประสงคของโครงการ เปนการประเมินกอน

เริ่มดําเนินโครงการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

  8.2 การประเมินการวางแผนโครงการ เปนการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรือวิธีการ

ที่จะสงเสริมใหการดําเนินการโครงการใหบรรลุจุดประสงค 

  8.3 การประเมินระหวางการดําเนินการ เปนการประเมินเพื่อพิจารณาการดําเนิน

โครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดใหหรือไมหรือการดําเนินการอยูในข้ันตอนที่ควรจะเปนมากหรือ

นอยเพียงใด 
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  8.4 การประเมินเพื่อพัฒนางานเปนการประเมินเพื่อแสวงหารูปแบบ แนวทาง หรือ

ขอเสนอแนะ ในการที่จะสงเสริมใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  8.5 การประเมินเพื่อรับรองผลงาน ขยาย ปรับเปลี่ยนโครงการ เปนการประเมิน

หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อตรวจสอบผลผลิตกับวัตถุประสงคของโครงการ และประมวลผล

ขอเสนอแนะเพื่อรับรอง ปรับเปลี่ยนหรือขยายโครงการตอไป 

  อัลคิน ไดนําแนวคิดการประเมินเปนระบบ เริ่มต้ังแตการประเมินจุดประสงค

จนกระทั่งการประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการที่เปนแนวคิดพื้นฐานของการประเมินโครงการ แตยังขาด

แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหการเผยแพรยังไมกวางขวาง 

 9.  แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเคอรก แพตทริค (Kerkpatrick’s Model) ได

นําเสนอแนวคิดของการประเมนิโครงการฝกอบรมวา การฝกอบรมเปนการใหความรู ความเขาใจ และ

ทักษะการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพซึ่งในการฝกอบรมควรจะไดมีการประเมินผลการฝกอบรม 

เพื่อที่จะใหทราบวาการจัดการฝกอบรมตามข้ันตอนที่กําหนดไวมีประสิทธิผลเพียงใด โดยกําหนด

แนวทางของการประเมินโครงการฝกอบรม จําแนกออกเปน 4 ลักษณะ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2551 : 

22) ดังน้ี 

  9.1 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการประเมินเพื่อ

ตรวจสอบความรูสึกหรือความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ          

ในการประเมิน 

  9.2 ประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบ

ความรูและทักษะที่เกิดข้ึนจากการเขารวมโครงการโดยใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือการประเมิน 

  9.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Behavior Evaluation) เปนการประเมิน

เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานวา เปนไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม

โดยใชวิธีการสัมภาษณขอมูลจาก เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา เปนตน 

  9.4 ประเมินผลลัพธ (Results Evaluation) เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวา        

ผลจากการอบรมกอใหเกิดการพัฒนาทั้งตอตนเองและตอหนวยงานของตนเองอยางไร โดยใช

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ เปนตน 

จากรูปแบบที่กลาวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นไดวา รูปแบบการประเมินหลักสูตรน้ัน มีดวยกัน

หลายรูปแบบ แตละแบบก็มีแนวทางในการประเมินที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวารูปแบบการประเมิน

ของแบบจําลองซิปป (CIPP Model) เหมาะสมที่จะนํามาใชในการประเมินหลักสตูรเน่ืองจากเปนรูปแบบ

ที่สามารถประเมินไดทัง้ระบบและตอเน่ือง เพราะเปนการประเมนิต้ังแตบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต รูปแบบน้ี จึงสามารถใหขอมูลคอนขาง ละเอียดแกผูบริหารในการที่จะตัดสินใจทําการ 

เปลี่ยนแปลงหรือดําเนินโครงการตอไป 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนอก 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐาน 2 ประการ คือ   

การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 

ใหประสบผลสําเร็จน้ัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพือ่ใหบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลัก 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ

ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ

เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด (โรงเรียนวัดนอก, 2553 : 109) ดังน้ี 

 1.  การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการ

เรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมิน

อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน

ช้ินงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส 

ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัดใหมีการ

สอนซอมเสริม  

  การประเมินระดับช้ันเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนา

ในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่

จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง 

การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

 2.  การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา      

ของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด 

รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน

ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมลูและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการหรือวิธีการ 

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน  
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 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขต

พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ

ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดย

เขตพื้นที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ี

ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 4.  การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน   

ในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขา

รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ 

เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน            

การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ

ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล

ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความ

แตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและ

พฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทาง

รางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการ

ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 

สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมิน 

ผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนด

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

 1.  การตัดสินการใหระดับและการรายงานผลการเรียน 

  1.1 การตัดสินผลการเรยีน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน 

คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน ผูสอนตองคํานึงถึง

การพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง

ในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ  

   ระดับประถมศึกษา 

    1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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    2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

    3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

    4) ผูเรียนตองไดรบัการประเมิน และมผีลการประเมินผานตามเกณฑที่กําหนด 

   สถานศึกษากําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเลื่อนช้ันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถาผู เรียน             

มีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได        

ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนช้ันได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก 

และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับช้ันที่สูงข้ึน สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาใหเรียนซ้ําช้ันได ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

  1.2 การใหระดับผลการเรียนระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อใหระดับผล    

การเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน 

เปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  

   การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคน้ัน 

ใหระดับผลการประเมินเปน ดีเย่ียม ดี และผาน 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม 

การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวม

กิจกรรมเปนผาน และไมผาน 

  1.3 การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครอง

และผูเรียนทราบความกาวหนา ในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและ

จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงาน

ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรู 

 2.  เกณฑการจบการศึกษาประถมศึกษา หลักสูตรโรงเรยีนวัดนอก ไดกําหนดเกณฑการ

จบการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังน้ี  

  2.1 ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 840 ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม

เพิ่มเติมจํานวน 40 ช่ัวโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกวิชา 

  2.2 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป  

  2.3 ผูเรียนมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 

  2.4 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน 

“ผาน” ทุกกิจกรรม 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

วราภรณ แผนทอง (2548 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ชวงช้ันที่ 3 ของสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชการเทียบเคียงสมรรถนะองคกร ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรไดประเด็นสําคัญ คือ 

การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของและยึดผลการพัฒนาผูเรียนเปนที่ต้ัง ดานการจัดการเรียน      

การสอนไดประเด็นสําคัญคือ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ ทีมงานบริหารเพื่อความเปนสถาบันทาง

วิชาการ และการสรางสรรคองคความรูใหม ๆ ในทางวิชาการ ดานการนิเทศภายในไดประเด็นสําคัญ 

คือ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ดาน

การวัดและการประเมินผลไดประเด็นสําคัญ คือ พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหไดตามเปาประสงค  

ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การแสวงหาขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด 2) ได

รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

แบบ PRAGMATIC 4 ดาน คือ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การนิเทศภายในการจัดการเรียน

การสอน และการวัดและการประเมินผล (3) รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบบ PRAGMATIC และคูมือการใชรูปแบบ มีความ

เหมาะสมในการนําไปใชในภาพรวมอยูในระดับดี 

พรพรรณ โชติพฤกษวัน (2548 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ    

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 1 และ 2 โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 พบวา 1) ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดย

ภาพรวมและรายดานมีความเหมาะสม สวนผลการประเมินหลักสูตรของผูเรียนในดานผลผลิต พบวา 

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผลการประเมิน

หลักสูตรของผูสอนในดานปจจัยนําเขาและดานผลผลิตพบวาไมเหมาะสม คือ ดานปจจัยนําเขามีสื่อ

การเรียนการสอนคอนขางนอย ผูเรียนไมมีโอกาสไดใชหองปฏิบัติการทางภาษาเพราะอุปกรณชํารุด 

ใชไมได งบประมาณที่ใชซอมแซมมีนอยและผูสอนภาษาอังกฤษตองรับผิดชอบสอนรายวิชาอื่น ๆ  

ดวย และดานผลผลิต คือ ผลการเรียนรูของนักเรยีนไมนาพอใจ 2) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมนิ

หลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวม เมื่อจําแนกสถานภาพของผูปกครองตามชวงช้ันการเรียนรูของผูเรยีน

และอาชีพ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามรายได พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ 

ดานผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานปจจัยนําเขา แตกตางกันอยาง
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ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย

ภาพรวม เมื่อจําแนกสถานภาพของผูเรียนตามชวงช้ันการเรียน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริบทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิตพบวา แตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วันชัย เทียมทัด (2548 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียนศรีพฤฒา ประจําป 2548 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารมีกระบวนการเรงรัดในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาทุกดาน ซึ่งเปนผลใหผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในระดับ ม.3 และ ม.6        

อยูในเกณฑที่นาพอใจ ดี และดีมาก ตามลําดับ นอกจากน้ีผูบริหารมีความพึงพอใจในคุณลักษณะ  

ของนักเรียนอยูในระดับมาก และมากที่สุด สวนกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวา      

มีความเหมาะสมดี และไดใหความคิดเห็น เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของผูเรยีน อยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจาก ในกระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนในสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทํางานรวมกัน

เปนกลุม จะเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความมุงมั่นในการทํางาน เปนตน          

ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ อันไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย       

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ และเมื่อเปรียบเทียบ

คุณลักษณะ 8 ประการของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในปการศึกษา 2558 โดยภาพรวม 

พบวา มีคะแนนอยูในระดับดีเย่ียม รอยละ 43.72 สวนป 2559 มีคะแนนอยูในระดับดีเย่ียม รอยละ 

40.85 ซึ่งมีคะแนนระดับดีเย่ียม ลดลง รอยละ 2.87 ซึ่งระดับคะแนนการประเมินลักษณะอันพึงประสงค

ตํ่าลง อันเน่ืองมาจากนักเรยีนมกีารปรับเปลี่ยนชวงวัยจากวัยเด็กเขาสูวันรุนตอนตนสงผลทําใหพฤติกรรม

ของนักเรียนเปลี่ยนไปตามสมัยแฟช่ัน เลียนแบบสื่อเทคโนโลยี ครูและผูปกครองมีสวนชวยในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในทางที่ดีข้ึนดวยการ ดูแลเอาใจใสนักเรียนโดยใชหลักกัลยามิตรเขา

มาดูแลแนะนําผูเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนก็มีคะแนนดีเย่ียมมากกวาระดับอื่น ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ 8 ประการ ใหมากข้ึน      

โดยโรงเรียนและผูปกครองควรรวมมือกัน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะ 8 ประการ            

ไดทั้งที่โรงเรียนและที่บาน  

จงฤดี ไสยสัตย (2550 : ก) ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและกรรมการ

สถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมวา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการมีการดําเนินการ

ในระดับมาก ดานผลผลิตนักเรียนมีความพึงพอใจคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สถานศึกษากําหนด   

อยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1, 4 
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มัธยมศึกษาปที่ 1, 4 กับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 พบวา

จํานวน 4 กลุมสาระการเรยีนรู โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีสูงกวาเกณฑมาตรฐาน สวนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ 

ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ธนวรรณ จารุไพบูลย (2550 : ก) ไดประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร : กรณีศึกษา

หองเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) ดานปจจัยเบื้องตนพบวา โครงสราง       

ของสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เน้ือหารายวิชามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

สภาพแวดลอม สื่ออุปกรณ อาคาร สถานที่ สวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) ดาน

กระบวนการ พบวา การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก การวัดและประเมินผล 

สวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 3) ดานผลผลิต พบวา คุณภาพบัณฑิตมีความเหมาะสม       

อยูในระดับมาก สัมฤทธิผลของหลักสูตรจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในภาพรวมคิดเปนรอยละ 50 

เน่ืองมากนักศึกษาลาออกระหวางศึกษาภาพรวมคิดเปนรอยละ 50 

สุจิตรา แบบประเสริฐ (2552 : 22) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม

แนวทฤษฎีพหุปญญา พบวา 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อสงเสริมพหุปญญา       

ของนักเรียนระดับปฐมวัย ทําใหไดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรยีน โครงสรางหลกัสตูร 

คําอธิบายมวลประสบการณ หนวยการเรียนรูและแผนการจัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับพหุปญญา 

2) การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาข้ึนมาใชไดผล 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ ผลการพัฒนา

พหุปญญาของนักเรียนปฐมวัย พบวา นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาพหุปญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของโรงเรียนเพิ่มข้ึนทุกดานอยางตอเน่ือง ยกเวนปญหาดานการเขาใจชีวิต นักเรียน  

สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับควรปรับปรุงและไมเพิ่มข้ึน ประเด็นที่ 2 คือ ผลการแสดงความ

คิดเห็นของผูบริหาร ครูและผูปกครอง พบวา ทุกฝายมีความพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ที่พัฒนาข้ึน และมีความเห็นวาหลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย บริบทของโรงเรียนและชุมชน เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด 

สรายุทธ เพ็ชรซีก (2553 : ก) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยทางครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน : ศึกษากรณี โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ผลการวิจัย

พบวา กลุมตัวอยางไดรับการอบรมเลี้ยงดูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยรูปแบบการเลี้ยงดูแบบ  

มีเหตุผลอยูในระดับมาก แบบปลอยปละละเลยและแบบเขมงวดอยูในระดับปานกลาง กลุมตัวอยาง  

มีความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง โดยความสัมพันธระหวางบิดามารดาอยูในระดับดี 

สวนความสัมพันธระหวางนักเรียนกับบิดามารดาและระหวางนักเรียนกับพี่นองอยูในระดับปานกลาง 

บิดามารดาไดใหความคาดหวังตอการศึกษาของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางมีสภาพ 
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แวดลอมทางดานที่อยูอาศัยอยูในระดับดี โดยมีสภาพของบานอยูในระดับดี สําหรับที่ต้ังของบาน        

อยูในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับสูง โดยวิชาที่ได

คะแนนมากที่สุด คือ วิชาภาษาไทย รองลงมา คือ วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ 

และวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ ปจจัยทางดานเพศ อายุ อาชีพบิดา และสภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย 

มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สวนช้ันปที่กําลังศึกษา จํานวนพี่นอง สภาพครอบครัว 

การศึกษาของมารดา สภาพทางเศรษฐกิจ การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธภายในครอบครัว และความ

คาดหวังของบิดามารดาตอการศึกษาของบุตร ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ชุลีพร เพาะบุญ (2555 : ก) ไดประเมินหลักสตูรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเรียนคริสตสงเคราะห อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา ดาน

บริบท (C) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ดานปจจัยนําเขา (I) โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด ดานกระบวนการ (P) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด และดาน

ผลผลิต (P) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด มีขอเสนอแนะ คือ การสงเสริมและยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิในกลุมสาระใหดีย่ิงข้ึนไป 

ทิพยวรรณ สุขใจวัฒนา (2553 : ก) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเรยีนทีดี่ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม 

พบวา 1) ระดับของพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีอยูใน

ระดับปานกลาง 2) ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรม

การเรียนที่ดีของนักเรียน สามารถทํานายพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน พบวา การตระหนักรู

ดานการเรียน บรรยากาศทางการเรียนและการสนับสนุนของครอบครัว ไดรับคัดเลือกเขาสมการ  

เปนลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และลําดับที ่3 ตามลําดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวน้ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม

การเรียนที่ดีรอยละ 41.3 3) พฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวา ขนาดโรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพ

ของบิดา อาชีพของมารดา รายไดตอวันของนักเรียน ไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามเพศและรายได

เฉลี่ยของผูปกครอง พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชนินทร ยาระณะ (2554 : ก) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรที่เนนกระบวนการเรียนรู

โดยการทําโครงงานเพื่อสงเสริมทักษะภาษอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย

พบวา ขอมูลพื้นฐานและความตองการจําเปน ประกอบดวยแนวทางการสรางหลักสูตร ข้ันตอน       

ของกระบวนการเรียนรูโดยการทําโครงงาน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการทํา

โครงงาน การกําหนดช้ินงาน การแสดงความสามารถทางดานภาษา หลักสูตรที่สรางข้ึนมีองคประกอบ

ที่สําคัญคือ หลักการ และโครงสรางการจัดหลักสูตรที่เนนกระบวนการเรียนรูโดยการทําโครงงาน         

ซึ่งนักเรียนเลือกหัวขอตามความถนัดและความสนใจ เนนแผนการทํากิจกรรมการเรียนรูฝกฝนทักษะ
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ภาษาอังกฤษไปพรอมกับกระบวนการทําโครงงาน ผลการตรวจหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรอยูในระดับมาก 

ฐิติมา นิติกรวรากุล (2554 : ก) ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบานโปง 

สามัคคีคุณูปถัมภ จังหวัดราชบุรี ชวงช้ันที่ 3 - 4 โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการวิจัย

พบวา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ ผูบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผูสอน เห็นวาเหมาะสมในระดับมาก ผูปกครองและนักเรียน

เห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง 

มาเรียม นิลพันธุ (2555 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPPi 

Model ผลวิจัยพบวา ดานบริบทหลักสตูรมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค หลักสูตรมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา ดานปจจัยนําเขา พบวา 

โดยภาพรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก มีทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดหลักสูตรและ

การสอน ดานกระบวนการ พบวา การจัดการเรียนรูโดยภาพรวมและรายขอมคีวามเหมาะสมอยูระดับ

ดีมาก มีบรรยากาศการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ มีความเหมาะสม

อยูในระดับมากที่สุด คือมีความรู ความเขาใจในดานหลักสูตรเปนอยางดี ดานผลกระทบ พบวาโดย

ภาพรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไป

ใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีการสื่อสารและถายทอดความรูสูผื่นและขยายผลใหผูอื่นไดอยางดี 

จรูญ จับบัง (2555 : ก) ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร

การพัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็ก ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สังกัดสํานักงานคณะ

กรรมกรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม 4 ยุทธศาสตรหลัก คือ 1) การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 

2) การพัฒนาระบบการเรยีนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสรางความพรอม

และความเขมแข็งของโรงเรียน 4) การสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา โดย

มีรูปแบบ คือ การพัฒนาคนในดานความชํานาญในทักษะดานสานสนเทศ การสรางขวัญและกําลังใจ

และพัฒนาโครงสรางการทํางานที่เหมาะสม การพัฒนาระบบงานในดานการผลิตสื่อ การใชแผนการสอน

คละช้ัน การนิเทศและการเสริมสรางใหครูไดเขารับการอบรม การมีสวนรวมในดานเครือขายชุมชน 

และทรัพยากร และการสงเสริมสรางศักยภาพในดานการหมุนเวียนการสอนของครู หมุนเวียนสถานที่

และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จากรูปแบบที่พัฒนาข้ึนจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม



 68

ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ดาน คือคุณภาพครู คุณภาพการบริการจัดการคุณภาพ

นักเรียนและคุณภาพการเรียนการสอน ประสิทธิผลของรูปแบบทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาในดาน

ความรูความสามารถของครู ความเขาใจ พัฒนาการทํางาน มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการใชทรัพยากร

ทั้งหมดภายในและภายนอก โรงเรียนอยางมีประสทิธิภาพ และนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูอยางหลากหลาย

เพิ่มมากข้ึนตามศักยภาพของตนและไดเรียนรู อยางมีความสุขและเกิดความรักและผูกพันโรงเรียน

มากย่ิงข้ึน 

ทิวัตถ ศรีดํารง (2556 : ก) ไดทําการศึกษา การบริหารสถานศึกษาสูการเปนโรงเรียนคุณภาพ 

: การศึกษาทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ผูบริหาร

มีภาวะผูนํา จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการรวมมือกันระหวางบาน โรงเรียน 

และผูปกครอง มีผลงานเปนที่ประจักษ ผูปกครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2) เงื่อนไขการเกิดเปนโรงเรยีนคุณภาพ แยกเปนเงื่อนไขจากภายในโรงเรียน ประกอบดวย (1) เงื่อนไข

ที่เกิดจากผูบริหาร ไดแก การทําตัวเปนแบบอยาง การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเด็ดขาดในการ

ตัดสินใจ และมีภาวะผูนําทางวิชาการ (2) เงื่อนไขที่เกิดจากครู ไดแก ครูมีความสามัคคี ครูมีความ

ตระหนักในหนาที่ 3) กระบวนการเกิดเปนโรงเรียนคุณภาพ เกิดจากกระบวนการบริหารงานของผูบริหาร 

ไดแก การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การมีสวนรวมในการบริหาร มีความมุงมั่นที่จะไปสูความสําเร็จ 

และการทํางานเปนทีม 4) การดํารงอยูของการเปนโรงเรียนคุณภาพ เกิดจากความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวยความเขาใจและตระหนักในหนาที่ของบุคลากร ความเปนผูนําทางวิชาการ 

และความผูกพันกับโรงเรียน ประกอบดวย การเปนองคการแหงการเรียนรู ความเอาใจใสตองานใน

หนาที่ และการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการทํางาน 5) ผลที่ตามมาจากการเปนโรงเรียนคุณภาพ 

คือ เปนแหลงศึกษาดูงาน นักเรียนไดรับการพัฒนาบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน และมีจํานวน

นักเรียนเพิ่มข้ึนทุกป 

พรทิพย เอี่ยมประเสริฐ (2556 : ก) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะในการจัด

ประสบการณเรียนรูของครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร พบวา ดานสมรรถนะในการจัดประสบการณการเรียนรูครูปฐมวัย โดยรวมอยูใน

ระดับมากและพิจารณาเปนรายดาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรและผูเรียน              

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ตามลําดับ และปจจัยการพัฒนาครู และปจจัยองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะในการจัด

ประสบการณการเรียนรู ครูปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ โดย

ปจจัยการพัฒนาครู มีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับสมรรถนะในการจัดประสบการณการเรียนรูครู

ปฐมวัย รองลงมาคือ ปจจัยองคกร ตามลําดับ ปจจัยการพัฒนาครูและปจจัยองคกร สงผลตอ

สมรรถนะในการจัดประสบการณเรียนรูของครูปฐมวัยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 มีอํานาจ
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การพยากรณไดรอยละ 60.60 โดยปจจัยพัฒนาครู มีอํานาจการพยากรณสูงสุดรองลงมา คือ ปจจัย

องคกร 

เศรษฐชัย วิสาทาโส (2556 : ก) ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน ดานการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย รองคงมาคือ 

ดานการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดในการปฏิบัติคือ ดานการจัดทํา

สาระของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จําแนก

ตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน 

การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดาน

อื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

อาภรณ อินตะชัย (2556 : ก) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการสอน เจตคติตอการเรียนและพฤติกรรมในการ

เรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

ที่ระดับ 0.01 ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก คุณภาพการสอน เจตคติตอ

การเรียน และสภาพแวดลอมในการเรียน 

งานวิจัยตางประเทศ 

จอลลี่ (Jolly, 1996 : Abstract) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรการเตรียม

ผูบริหารสถานศึกษาในมลรัฐแคนซัส โดยศึกษาการรับรูเกี่ยวกับทักษะเชิงวิชาการ ความรูและ

ประสบการณที่จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จะทําใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรการเตรียมผูบริหารสถานศึกษาที่เปดสอน ควร          

เนนในประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี คือ 1) การบริหารความสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา 2) การ

บริหารทรัพยากรบุคคล 3) ความสัมพันธกับชุมชน 4) การบริหารงานบุคคล 5) การบริหารงบประมาณ

สถานศึกษา 6) กฎหมายการศึกษา สวนประเด็นดานทักษะและประสบการณสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาที่จะทําใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ไดแก เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 2) การจัดการความขัดแยง 3) มนุษยสัมพันธ 4) การเปนผูนําทางวิชาการ 5) การสื่อสาร 

6) การพูดในที่สาธารณะ 7) ความสามารถในการจัดองคการ 8) การจัดการความเครียด และ 9) การ

นิเทศ  
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โอนิฟูล (Onyefulu, 2001 : Abstract) ไดประเมินหลักสูตรโปรแกรมบริหารธุรกิจศึกษา  

ในมหาวิทยาลัยแหงเทคโนโลยี ประเทศจาไมกา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ 

สตัฟเฟลบีม ซึ่งประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต พบวา 

หลักสูตรโปรแกรมบริหารธุรกิจและเลขานุการมีทั้งจุดแข็งและจุดออน โดยจุดออนมีมากกวาจุดแข็ง 

แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว การผลิตบัณฑิตออกมาพอจะยอมรับได  สวนใหญมี

ความสมดุล มีบางเรื่องยังไมเหมาะสม นอกจากน้ีบัณฑิตที่จบออกมามีจํานวนนอย และคนที่จบไมมี

คุณสมบัติสะทอนวัตถุประสงคของโปรแกรมและความคาดหวังที่ต้ังไว และในการทางาน ก็ไมเปนไป

ตามความคาดหวังของครูในโรงเรียน  

ฮิวล เมรี่ เดนิส (Hill, Mary Denise, 2002 : Abstract) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณลักษณะ

ของระบบโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในมลรัฐจอเจียร ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวาง

ผูปกครองและครูอาจารย และสิ่งที่มีอิทธิพลตอการสอนในโรงเรียน การตัดสินใจรวมกันของผูปกครอง

และครูอาจารย และการปรับปรุงบรรยากาศภายในโรงเรียนใหนาอยู ครูใหญและครูยอมรับวา งาน

ปรับปรุงการสอนจะตองทําเปนคณะ โดยใหทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

มีผลตอองคประกอบที่มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของนักเรียน คือ การวัดผลและประเมินผลอยาง

สม่ําเสมอ การจัดบรรยากาศทางวิชาการ ดารต้ังความหวังไวสูง และการใหความรวมมือชวยเหลือกัน 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพ 

เพนเตอร (Painter, 2004 : Abstract) ไดประเมินความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

มหาวิทยาลัย โดยมี วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธของผูมีสวนรวมในชวง 5 ป

แรกของโรงเรียน วามีคุณภาพดีหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูนําของผูมีสวนรวม 

การสนทนา กลุมของตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย และการบันทึกโปรแกรม โดยวิเคราะหประเด็น        

ที่นาสนใจ 2 รูปแบบ แบบหน่ึงคือ รูปแบบซิป ซึ่งประเมิน 5 ประเด็น คือ 1) ความสัมพันธที่สงเสริม 

การปฏิบัติ 2) ความสัมพันธและความผูกพัน 3) การติดตอสื่อสาร 4) ประโยชนที่เด็กในโรงเรียนไดรับ 

และ 5) แหลงเงินทุน พบวา การสื่อสารและแหลงเงินทุนไมเปนอุปสรรคตอ ความสัมพันธของผูมีสวนได 

สวนเสีย และไมไดเปนอุปสรรคตอประโยชนเด็กที่ไดรับ ผูมีสวนได สวนเสียเช่ือวาคุณภาพของ

ความสัมพันธที่ดีและประโยชนที่เด็กไดรับเกี่ยวของกับการปฏิบัติที่มี ประสิทธิภาพ ดังน้ันหากมีการ

ปฏิบัติที่ดียอมสงผลใหโปรแกรมออกมาดีดวย  

คอกซ-พีเตอร สัน และลอเรน (Cox-Peterson & Lorraine, 2004 : Abstract) ไดทําการ

วิจัยประเมินหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพอรดู ตามรูปแบบ

การประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม โดยศึกษาความคาดหวังของนักศึกษา หลักสูตร การเรียน

ทางไกล วิธีการติดตอสื่อสาร เสนทางสูการสําเร็จหลักสูตร และความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
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ผลการวิจัยพบวา การใชวิธีพี่เลี้ยง (Mentor) การใชเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน ความสัมพันธ

ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา การใชกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูและการประยุกตเขากับ

สถานการณของสถานศึกษาในปจจุบัน วิชาเรียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของและชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถ

เตรียมหัวขอวิจัย 3 บท การเรียนทางไกลที่ทําใหนักศึกษาตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอกกับ

มหาวิทยาลัยเพอรดู 

เฟอรดา (Ferda, 2010 : Abstract) ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโปรแกรมการสอน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเอทีเอพับลิค โดยใชรูปแบบซิปในการประเมิน พบวา โปรแกรมโรงเรียน

เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยบางสวนสอดคลองกับวัตถุประสงค และพบวา ปจจัยดานกายภาพ 

เน้ือหา วัสดุและการประเมินผลของโปรแกรมควรปรับปรุงเพื่อใหโปรแกรมมีศักยภาพมากข้ึน 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ

ที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็นไดวามีการประเมินไดหลากหลายรูปแบบ     

ในการนํารูปแบบใดไปใชน้ันตองคํานึงถึงจุดมุงหมายที่ตองการประเมินเปนหลัก เพราะแตละรูปแบบ

ตางมีลักษณะที่คลายคลึงกัน เพียงแตวิธีการประเมินตางกันเทาน้ัน เชน รูปแบบของ Taba จะใช

หลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏสะทอนผลวาผลการเรยีนรูทีเ่กิดข้ึนสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคที่ต้ังไว

หรือไม รูปแบบของ Stake จะใชขอมูลที่เปนมาตรฐานและขอมูลที่เปนการตัดสินของบุคคลตาง ๆ มา

ประกอบการพิจารณาตัดสินวาหลักสูตรมีสวนใดดี สวนใดไมดีในการประเมินหลักสูตร รูปแบบ        

ของโพรวัสน้ันประเมินถึงความแตกตางหรือการประเมินผลความไมสอดคลอง 5 สวน คือ 1) การ

ออกแบบ 2) ทรัพยากรหรือสิ่งที่เกี่ยวกับการเริ่มใชหลักสูตร 3) กระบวนการ 4) ผลผลิตของหลักสูตร 

และ 5) คาใชจายหรือผลตอบแทน รูปแบบของโพรวัสน้ันเนนการประเมินเพื่อตัดสินคุณคา            

มี 4 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลยอย 2) การประเมินผลรวม 3) การประเมินผลภายใน และ          

4) การประเมินผลสําเร็จ สวนรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เปนการประเมินหลักสูตร             

ที่ครอบคลุมทั้งระบบ โดยมุงประเมินสภาพการณตาง ๆ ของหลักสูตร 4 ดาน คือ 1) ดานบริบท 

(Context) 2) ดานปจจัยนําเขา (Input) 3) ดานกระบวนการ (Process) และ 4) ดานผลผลิต (Product)  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีมเปน

แนวทางในการประเมินหลักสูตร เน่ืองจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เปนรูปแบบการ

ประเมินที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision-Making Model) สามารถทําการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการ

ดําเนินการใชหลักสูตรได อีกทั้งการประเมินรปูแบบ CIPP Model ยังเนนการทํางานอยางเปนระบบที่

มีความครอบคลุมการประเมินใน 4 ดาน คือ 1) ดานบริบท (Context) 2) ดานปจจัยนําเขา (Input) 

3) ดานกระบวนการ (Process) และ 4) ดานผลผลิต (Product) โดยมีการรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาเปนเครื่องชวยใหผูบริหารหรือผูมีสวน

เกี่ยวของทําการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตอไป 


