
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอวิถีชีวิตของคนและสังคมโดยเฉพาะการเตรียมคนเขาสู

ศตวรรษที่ 21 เปนภารกิจของการศึกษาโดยตรง ซึ่งการจัดการศึกษาที่ดีน้ันจะตองสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาในมาตรา 81 ไววา รัฐตอง

จัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมาย

เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติปรบัปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ

สังคมสรางความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545      

ใชเปนกรอบแนวคิดในนโยบายแหงรฐัดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของประเทศ 

สูการปฏิรปูการศึกษาของประเทศ และประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 มุงมั่นพัฒนาคน

และสังคมโดยเรงรัดพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะในระดับชาติ  

ซึ่งจะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากดวยการสงเสริมใหประชาชนทุกคนไดรับ

การศึกษาที่เนนการวางรากฐานกระบวนการเรยีนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถอยางเต็มตาม

ศักยภาพต้ังแตเยาววัย และตอเน่ืองตลอดไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 8) 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหลงการเรียนรู อันเปนเงื่อนไขสูการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจใหคนไทยทั้งปวงใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรู และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต มีปญญาเปนทุนไวสรางงานสรางรายไดนําประเทศใหอยูรอดจากระบบเศรษฐกิจและสังคม

ที่แปรผันอยูตลอดเวลา โดยยึดหลักวา “การศึกษาสรางคน สรางงานและสรางชาติ” (กรมวิชาการ, 

2545 : 15) แนวทางปฏิรูปการศึกษา จึงมุงเนนที่จะยกระดับการศึกษาของผูเรียน และของสถานศึกษา

ใหมีคุณภาพสูงข้ึน ซึ่งจุดมุงหมายปลายทางของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ ผูเรียนเกิดการเรียนรู       

การเรียนรูที่ถูกตองยอมกอใหเกิดประโยชนสุขแกผูเรยีนตองนําทางใหผูเรยีนเปนคนดี เปนคนเกง และ

การเรียนรูที่สมบูรณตองทําใหผูเรียนเกิดปญญา และสิ่งที่เปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของชาติใหสอดคลอง

กับแนวการจัดการศึกษาตามที่บัญญัติไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 12) 
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การศึกษาจึงมีหนาที่ในการพัฒนาคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพสถาบันการศึกษาตาง ๆ      

มีจุดมุงหมายและรับผิดชอบในการพัฒนาบุคคลใหเปนคนดีคนเกงและคนมีความสุขในทุกระดับต้ังแต

ระดับกอนวัยเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาปจจุบันการศึกษาในระดับ

ตาง ๆ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาของตนเพื่อตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งหลักสูตรในสถานบันการศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา 

ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักสูตรเปนแผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามความมุงหมาย และ        

ยังเปนแนวทางในการวางแผนงานวิชาการเปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาเปนสิ่งที่

กําหนดความมุงหมายขอบขายของเน้ือหาแนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อแหลง

การเรียนรูและการประเมินผลการเรียนการสอน ดังน้ันหลักสูตรจึงเปนเครื่องบงช้ีทิศทางการพัฒนา

มนุษยใหมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพจําเปนตองอาศัยหลักสูตรที่มีคุณภาพ คือ           

เปนหลักสูตรที่มีความชัดเจนเหมาะสม และมีความสอดคลองกับบริบทของการนําหลักสูตรไปใช

กระบวนการหน่ึงที่จะใหไดมาซึง่หลักสูตรที่มีคุณภาพน้ันก็คือ การประเมินหลักสูตรเพราะการประเมิน

เปนกระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร            

เพื่อนํามาพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษา ดังที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวไว

เชน หลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษา หลักสูตรเปนเครื่องมือที่ถายทอดเจตนารมณ หรือเปาประสงค

ของการศึกษาสูการปฏิบัติ เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน (สมนึก 

ธาตุทอง, 2548 : 5) หลักสูตรเปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือ ซึ่งบอกใหครูผูสอนรูวาจะตองต้ังเข็มทิศไป

ทางใด และจุดหมายปลายทางของการเรยีนการสอนคืออะไร และระหวางทางที่ไปจะตองทําอะไรบาง 

ตองใชสื่อหรืออุปกรณอะไรชวย ตองมีการตรวจสอบประเมินผลหรือตองปรับปรุงวิธีการอยางใด 

(ปราโมทย จันทรเรือง, 2548 : 6 - 7) 

ปจจุบันการใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดมีการกําหนดวิสัยทัศน 

จุดหมาย สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

เพื่อเปนกรอบทศิทางในการจดัการศึกษา ครอบคลุมผูเรยีนทกุกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 11) การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลตองคํานึงถึงหลักพัฒนาทางสมอง 

และพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุม

สาระการเรียนรู ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญ         

ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได

รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับช้ัน ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มคีวามเฉพาะเจาะจง

และมีความเปนรูปธรรมนําไปใชในการกําหนดเน้ือหา จัดทําหนวยการเรียนรู ออกแบบการเรียนการสอน 

และเปนเกณฑสําหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ทั้งน้ี โรงเรียนธิดาแมพระ 
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อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนธิดาแมพระ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้ง 8 กลุมสาระ และไดดําเนินการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรจนถึงปจจุบัน  

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน             

ธิดาแมพระน้ัน ไดพัฒนาข้ึนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และไดนําไปใช

จัดการเรียนการสอน ต้ังแตปการศึกษา 2553 จนถึงปจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 ไปแลว 3 รุน แสดงวาไดมีการใชหลักสูตรอยางครบวงจรแลว ในขณะที่สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ตลอดทั้งวิทยาการตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตามยังไมมีการติดตามประเมินผล

หลักสูตรอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถทราบไดวาหลักสูตรที่พัฒนาและไดนําไปใชแลวน้ันมีจุดดี 

จุดดอยสวนไหน หรือมีปญหาเฉพาะบริบทของโรงเรียนธิดาแมพระอยางไร ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปน

สารสนเทศสําคัญสําหรับการพัฒนาหลักสูตร และการใชหลักสูตรสถานศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตอไป 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ครผููปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระจึงสนใจ      

จะประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระทั้งระบบ โดยประยุกตใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 

เพื่อประเมินหลักสูตร 4 ดาน คือ บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร ทั้งน้ี 

เพื่อหาคําตอบวาหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันและไดใชอยางครบวงจรแลวน้ัน มีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทปจจุบันของหลักสูตรมากนอยเพียงใด คุณภาพของปจจัยนําเขาสนับสนุนและ  

เอื้อตอการนําหลักสูตรไปใชเพียงใด การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล

ประเมินผล มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ผูเรียนมีคุณภาพตามตัวช้ีวัดที่กําหนดในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อผูเรียนจบระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 มากนอยเพียงใด ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูเปนไปในลักษณะใด และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ

บรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม หรือไมเพียงใด ทั้งน้ี เพื่อสะทอนจุดเดนจุดดอยและสภาพปญหาของหลักสูตรทั้งระบบ  

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบรหิารครูและผูเกี่ยวของ นําไปปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียน 

ธิดาแมพระ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การเตรียมความพรอมดานปจจัย

สนับสนุนการใชหลักสตูร รวมทั้งการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โดยใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 

ประเมิน 4 ดาน คือ 1) ดานบริบท 2) ดานปจจัยนําเขา 3) ดานกระบวนการ 4) ดานผลผลิต 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี โรงเรียนธิดาแมพระ กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปการศึกษา 

2560 โดยใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) มีกลุมเปาหมาย กลุมตัวอยางและตัวแปร ที่ศึกษาดังน้ี 

 1.  กลุมเปาหมาย ไดแก 

  1.1 ผูบริหารโรงเรียนธิดาแมพระ จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน 

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 คน หัวหนาฝายวิชาการ 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คน  

  1.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 6 คน  

  1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระ 14 คน ประกอบดวย ผูแทน

ผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผูแทนศึกษานิเทศก  

  1.4 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 13 คน 

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก 

  2.1 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 179 คน 

  2.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 179 คน โดยใชวิธีการแบบ 

ช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน (Stratified Random Sampling) 

 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 โดยใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 

ประเมิน 4 ดาน คือ 

  3.1 ดานบริบท  

  3.2 ดานปจจัยที่เกี่ยวของ 

  3.3 ดานกระบวนการ 
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  3.4 ดานผลผลิต 

 4.  ระยะเวลาในการประเมิน 

  ภาคเรียนที่ 1 - 2 การศึกษา 2560 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ

แนวคิดในการประเมิน โดยประยุกตใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model)  

 

ตารางท่ี 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

ดานบริบท (C) ดานปจจัยที่เกี่ยวของ (I) ดานกระบวนการ (P) ดานผลผลิต (P) 

- ปรัชญา 

- คติพจน 

- คําขวัญ 

- วิสัยทัศน 

- พันธกิจโรงเรียน 

- วิสัยทัศนกลุมสาระ  

การเรียนรูสังคม

ศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- จุดมุงหมายของหลักสูตร 

- โครงสรางหลักสูตร  

-  สาระการเรียนรู  

-  มาตรฐานการเรียนรู   

-  ตัวชี้วัด  

-  คําอธิบายรายวิชา 

-  ผูสอน    

-  อาคารสถานท่ี  

- สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน   

- แหลงการเรียนรู   

- งบประมาณ   

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- กระบวนการเรียน

การสอน   

- การวัดและ

ประเมินผล   

 

- ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน   

- คุณลักษณะ อัน

พึงประสงค 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีตรงกันผูวิจัยจึงไดนิยาม

ศัพทเฉพาะ ดังน้ี 

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ หมายถึง รายวิชาที่โรงเรียนธิดาแมพระทําการสอนนักเรียน

ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551          

มีเน้ือหาสาระเกี่ยวของกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี 5 สาระ ไดแก 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมและศึกษาขอมูล รวมถึงการวิเคราะห

ขอมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรและนํามาประเมินคาประกอบการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตร 

โดยในการวิจัยน้ีผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ใน 4 ดาน ไดแก  

 1. การประเมินบริบท เปนการประเมินในดานปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน  

พันธกิจโรงเรียนธิดาแมพระ วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

 2. การประเมินปจจัยทีเ่กี่ยวของ เปนการประเมนิในดานจุดมุงหมายของหลกัสตูร กลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐาน 

การเรียนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา ผูสอน อาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน แหลง

การเรียนรู งบประมาณ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 3. การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินในดานกระบวนการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล  

 4. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูที่อํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการ 

และหัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียน

ธิดาแมพระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในปการศึกษา 2560 
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ครูผูสอน หมายถึง ผูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 

นักเรียน หมายถึง ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ ที่ไดรับการ

จัดการเรียนการสอนดวยหลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ประกอบดวยผูเรียนปจจุบัน ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปการศึกษา 

2560 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

ผลของการประเมินหลักสูตรในครั้งน้ี ทําใหโรงเรียนไดสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ในประเด็นดังตอไปน้ี 

 1.  ผลการประเมินดานบริบท เปนสารสนเทศในการตัดสินใจปรับปรุงหรือพัฒนา

วิสัยทัศน เปาหมายและโครงสรางของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 2.  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา เปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการพัฒนา

ปรับปรุงองคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนตอการนําหลักสูตรไปใช 

 3.  ผลการประเมินดานกระบวนการ เปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการปรับปรุง

ระบบการบริหารหลักสูตร การปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสารสนเทศสําหรับครูในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

 4.  ขอมูลดานผลผลิต เปนสารสนเทศในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสูงข้ึน 


