
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 

โรงเรียนธิดาแมพระ โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 

 1.  หลักสูตรสถานศึกษา 

 2. หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            

ในระดับการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ  

 3. การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 4.  การประเมินหลักสูตร 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ความหมายและความสาํคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลกัสูตรที่เกิดจากขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร ตามสภาพปญหาและบริบท

ของตนเอง 

ปญญา แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล (2545 : 26) กลาวถึงหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง 

หลักสูตรที่โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําหรือพัฒนาข้ึนโดยจัดทําองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรใหเปน 

ไปตามขอบขายที่กาํหนดไวในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวจัดทําสาระหรือรายละเอียดให

สอดคลองกบัสภาพปญหาของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ิน รวมทั้งความถนัด ความสนใจและความสามารถ

ของนักเรียน หลักสูตรของแตละโรงเรียนจึงมีสวนที่เปนแกนกลางเหมือนกันแตแตกตางกันในสวน     

ที่เพิ่มเติมตามวิสัยทัศนและความตองการของบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ กรมวิชาการ (2545 : 5) 

และวัฒนาพร ระงับทุกข (2545 : 2) กลาววาหลักสูตรสถานศึกษาเปนแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนด

ของการศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ โดยสงเสริมใหบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพ

สูงสุดของตน รวมถึงศักยภาพของมวลประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียน

นําความรูไปสูการปฏิบัติได ประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน 

ชุมชน สังคมและโลกอยางมีความสุข 
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สําหรับความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา วัฒนาพร ระงับทุกข (2545 : 3) กลาววา 

หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน เพราะหลักสูตรเปนแนวทางให

ผูบริหารสถานศึกษา คร ูอาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจดัการศึกษาใหสามารถจัดมวลประสบการณ

ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  

จนบรรลุผลตามจุดหมายของการจัดการศึกษา สําลี ทองธิว (2545 : 38 - 39) กลาววา หลักสูตร

สถานศึกษาเปนหลักสูตรที่พยายามทําใหหลักสูตรแกนกลาง สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน สถานศึกษา 

ครูและนักเรียน ยังคงตองยึดหลักสูตรแกนกลางไว แตสามารถนําสาระความรูบางเรื่องในหลักสูตร

แกนกลาง ปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทองถ่ินน้ัน 

ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยสรุป คือ หลักสูตรที่สถานศึกษาพัฒนา โดยยึด

หลักสูตรแกนกลางเปนกรอบ สถานศึกษาสามารถปรับเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพปญหาในชุมชน และ

สังคม และสอดคลองกับบริบทเฉพาะของทองถ่ิน เพื่อพัฒนาคนในทองถ่ินใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของประเทศ 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและลักษณะสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและ

ประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระ       

การเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค และ 

ใหจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนทุกภาคเรียน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยยึดมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เปนสวนสําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา นาตยา ปลันธนานนท (2542 : 11) กลาววา 

การจัดการศึกษาตามมาตรฐาน ถือเปนระบบการศึกษาที่เนนการเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ระบบการศึกษาทั้งหมดไมวาจะเปนตัวหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ตองใหมีความ

สอดคลองเช่ือมโยงและมุงสูมาตรฐานดวยกันทั้งสิ้น 

สุชาดา วัยวุฒิ (2546 : 26) ไดกลาวถึง การจัดหลักสูตรสถานศึกษาวา 1) จัดเช่ือมโยงกับ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานทุก ๆ ดาน และพิจารณาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 2) จัดใหตอบสนอง

ความตองการ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 3) จัดใหตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลทุกกลุมเปาหมายที่เขาเรียน 4) ใชบริบทของทองถ่ินเปนสวนสงเสริม

กระบวนการเรียนรู ทั้งดานภูมิศาสตร แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและบุคคล หนวยงาน สถาบัน

และองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547 : 9) กลาวถึงลักษณะสําคัญของหลักสูตร

สถานศึกษาแบบอิงมาตรฐานวา มีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 1) ทุกองคประกอบของหลักสูตรตองเช่ือมโยง
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กับมาตรฐานการเรียนรู นับต้ังแตวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย ควรสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา

โรงเรียนมีภารกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในระดับชาติ สวน

จุดเนนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคที่โรงเรียนตองการเนน เปนสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความตองการของผูเรียนและ/หรือชุมชน 2) หนวยการเรียนรู

เปนหัวใจของหลักสูตรเพราะเปนสวนที่นํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติในการเรียนการสอนอยางแทจริง 

ผูเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไมอยางไรก็อยูในข้ันตอนน้ี ดังน้ันการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพได

มาตรฐานอยางแทจริง ทุกองคประกอบของหนวยการเรียนรูตองเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรูชวง

ช้ัน โดยครตูองเขาใจและสามารถวิเคราะหไดวาสิ่งที่ตองการใหนักเรียนรูและปฏิบัติไดในมาตรฐานน้ัน ๆ 

คืออะไร 3) การจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูตองนําพาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานที่ระบุ        

ในหนวยการเรียนรูน้ัน 4) การวัดและประเมินผลช้ินงาน/ภาระงานที่กําหนดในหนวยการเรียนรู ควร

เปนการประเมินการปฏิบัติหรือการแสดงความสามารถของผูเรียน (Performance Assessment)            

5) ช้ินงานหรือภาระงานที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัติ ควรเช่ือมโยงมาตรฐาน 2 - 3 มาตรฐาน มีความ

ยืดหยุนในกระบวนการและข้ันตอนการจัดทําหนวยการเรียนรูเชน อาจเริ่มตนจากการวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรูหรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียนหรือสภาพปญหาของชุมชนก็ได 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงตองใหความสําคัญในการสรางความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน

การเรียนรูระดับชาติกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดหลักสูตรใหตอบสนองความตองการและความแตกตาง

ของผูเรียน และสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน และใหความสําคัญในการจัดทําหนวยการเรียนรู 

เน่ืองจากเปนสวนที่นํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ นอกจากน้ีการวัดผลประเมินผลควรเปนการปฏิบัติ

หรือการแสดงถึงความสามารถที่แทจริงของผูเรียน โดยการวัดและประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่มี

ความเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู 

จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

กรมวิชาการ (2544 : 27 - 28) กลาววา สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและ

ชุมชน ทองถ่ิน วัด หนวยงานตาง ๆ และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดผล

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และเปนแนวทางสําคัญที่สถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตร

ภายในบริบทและแนวทางน้ัน ๆ ซึ่งประกอบดวย 

 1.  หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู 

เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลงัใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สดุ มีความรูสูงสุด

สําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจและประสบการณใหผูเรียนและพัฒนาความ

มั่นใจ ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญ ๆ          

ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรู

อยากเห็นและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
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 2.  หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรัทธาในความเช่ือ

ของตน ความเช่ือและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษา

ตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 

สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมข้ึน มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เขาใจและ

ยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งในระดับ

สวนตน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอม

ในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระ และเขาใจในความรับผิดชอบ 

จึงสรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่มีการพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวม

ของบุคคลทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดหลักสูตรที่เปนทิศทางในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน พัฒนาผูเรียนใหเกิดความสนุก

เพลิดเพลินในการเรียนรู สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณและคุณธรรม เพื่อใหผูเรียนเปนพลเมือง 

ที่มีความรับผิดชอบตอตัวเอง สังคมและประเทศชาติ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กรมวิชาการ (2545 : 30 - 42) ไดเสนอข้ันตอนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไวดังน้ี 

 1.  กําหนดวิสัยทัศน ภารกจิ เปาหมายและคุณลักษณะที่พงึประสงค 

  1.1 วิสัยทัศน เปนการแสดงถึงเจตนารมณ อุดมการณ หลักการ ความเช่ืออนาคต  

ที่พึงประสงค เปนการคิดไปขางหนามีเอกลักษณ สามารถสรางศรัทธาและจุดประกายความคิด                

ในสภาพการพัฒนาสูงสุด 

  1.2 ภารกิจ เปนการแสดงถึงวิธีดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน

ที่กําหนดไว และช้ีนําไปสูการวางแผนการปฏิบัติตอไป 

  1.3 เปาหมาย เปนการกําหนดความคาดหวังดานคุณภาพที่เกิดข้ึนกับผู เรียน           

ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนที่สถานศึกษากําหนด และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

  1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่สถานศึกษาและ

ชุมชนรวมกันกําหนดข้ึน เพื่อปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามความตองการของสถานศึกษา

และชุมชน คุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวจะมีความแตกตางไปจากคุณลักษณะ และจิตพิสัย              

ที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 2. จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาจากวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายที่สถานศึกษา

ไดกําหนดไว โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

รายวิชา หนวยการเรียนรูครบทั้ง 8 กลุมสาระ มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกภาคเรียน เวลาเรียน  

ในแตละรายวิชา กลุมสาระหนวยการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายปหรือรายภาค 
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 3.  การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา

ดําเนินการดังน้ี 

  3.1 กําหนดตัวช้ีวัด สถานศึกษาจะตองกําหนดตัวช้ีวัด โดยวิเคราะหจากมาตรฐาน

การเรียนรูชวงช้ันที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้งน้ี สถานศึกษามีอิสระในการกําหนดตัวช้ีวัด 

ที่มีความสําคัญและสงผลโดยตรงตอมาตรฐานการเรียนรูน้ัน ๆ จนสามารถเช่ือถือไดวาถาบรรลุผล 

การเรียนรูที่คาดหวังดังกลาวแลว ผูเรียนจะมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูน้ันจริง 

  3.2 กําหนดสาระการเรียนรู โดยการวิเคราะหจากตัวช้ีวัดกําหนดเน้ือหาสาระให

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระ และมาตรฐานการเรียนรูระดับช้ันน้ัน ๆ  

  3.3 กําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยการเรียน กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับกับตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูน้ัน ๆ ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยการเรียน 

  3.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยนํามาตรฐานการเรียนรูระดับช้ันและชวงช้ัน สาระ

การเรียนรูระยะเวลา และจํานวนหนวยการเรียนมาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา 

  3.5 จัดทําหนวยการเรียนรู โดยนําสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูระดับช้ัน

และชวงช้ันที่มีความสัมพันธกันมาบูรณาการเปนหนวยการเรียนรู ในหนวยการเรียนรูแตละหนวยจะ

ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู 

การจัดทําหนวยการเรียนรูน้ัน อาจบูรณาการหนวยการเรียนรูทั้งภายในกลุมสาระการเรียนรู และ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรู หรืออาจเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยพิจารณาจาก

มาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน กับการจัดการเรียนรู 

  3.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหเน้ือหาจากหนวยการเรียนรูแตละหนวย

ควบคูไปกับคําอธิบายรายวิชา 

 4.  การออกแบบการเรียนรูมีหลักในการดําเนินการในดานตาง ๆ ดังน้ี 

  4.1 การจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ัน ควรใชวิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียน

การสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูแบบบูรณาการและ

การปฏิบัติจริง และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

  4.2 สื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อ

ธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่น ๆ ซึ่งจะชวยเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจชวนคิด 

ชวนติดตาม เขาใจไดงายและรวดเร็วข้ึน รวมทั้งกระตุนใหผูเรยีนรูจักวิธีแสวงหาความรู เกิดการเรียนรู

อยางกวางขวางลึกซึ้งและตอเน่ืองตลอดเวลา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที ่

  4.3 การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการที่ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน          

โดยการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน จะมุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู ทักษะ 

กระบวนการ และคุณธรรมคานิยมที่พึงประสงคอยูในระดับใด สวนการวัดและประเมินผลระดับ
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สถานศึกษาเปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน ดานการเรียนรูเปนรายช้ันป

และชวงช้ัน ทั้งน้ีสถานศึกษาตองเปนผูกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผล โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 5. การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษา ควรประกอบดวยสวนสําคัญดังน้ี วิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาและอื่น ๆ  

จากสาระเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามขอความขางตน สรุปไดวาการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษามีการดําเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับการวางกรอบโครงรางหลักสูตรทั้งหมด 

ของสถานศึกษา และระดับหลักสตูรรายวิชา การดําเนินงานประกอบดวยการกําหนดกําหนดวิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําสาระ

ของหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การกําหนดรูปแบบวิธีการและเกณฑการตัดสิน การวัดและการประเมินผล การพัฒนาระบบการสงเสริม

สนับสนุน และการเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งการดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ขางตน       

ทุกข้ันตอนตองมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางและยึดมาตรฐานเปนตัวกํากับ

คุณภาพของผูเรียน 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาปรับปรุงและตัดสินใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรซึ่งเปนกิจกรรมที่ควรเกิดข้ึนทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรต้ังแตกอนการพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบหรือรางหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปใชระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร

หลังจากใชหลักสูตรครบวงจรและการติดตามผลกระทบของหลักสูตร (วสันต ทองไทย, 2550 : 1) 

การประเมินหลักสูตรในสถานศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการประเมินเพื่อนําขอมูล

ที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาหลกัสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและผูที่มีสวนได

สวนเสียกับผลผลติของสถานศึกษาและสามารถนําไปเปนขอมูลใชในการวางแผนพฒันาหลักสตูรตอไป 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธิดาแมพระ 

โรงเรียนธิดาแมพระ (2551 : 1 - 2) เปนโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอยูในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี 

ต้ังอยูบานเลขที ่317/19 ถนนหนาเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี บนเน้ือที่ 12 ไร  

1 ตารางวา กอต้ังข้ึนโดย ฯพลฯ เปโตร คาเร็ตโต เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2506บริหารงานโดยคณะ   

ซิสเตอรผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย ไดโอนกิจการเขาเปนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี

ในป พ.ศ. 2526 

การดําเนินกิจการครั้งแรก โรงเรียนธิดาแมพระเปดเฉพาะระดับประถมนักเรียนหญิง ตอมา

ในปการศึกษา 2511 ไดขอขยายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ป พ.ศ. 2516ไดขอขยายระดับช้ันอนุบาล 

ป พ.ศ. 2537 โรงเรียนธิดาแมพระไดเปดเปนสหศึกษาในระดับช้ันอนุบาลและประถมศึกษา           
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สวนระดับมัธยมศึกษา เปดรับเฉพาะนักเรียนหญิง โรงเรียนธิดาแมพระไดรับการรับรองคุณภาพ     

การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) ในปการศึกษา 2552 

ปจจุบันโรงเรียนเปดทําการสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียน

ทั้งสิ้น 6,277 คน ครู 222 คน 

 อัตลักษณของโรงเรียนธิดาแมพระ “รัก รับใช ใหอภัย” 

  รัก คือ ความปรารถนาดีใหผูอื่นมคีวามสขุ มีความเมตตากรณุา ยินดีเมื่อเหน็ผูอื่นไดดี 

หลักคําสอนเรื่อง ความรักในศาสนาคริสต มี 2 ระดับ คือ รักพระเจา และใหรักเพื่อนมนุษยเหมือน      

รักตนเอง 

  รับใช คือ การเสียสละเวลาสวนตัว เพื่อใหความชวยเหลือผูอื่นในเรื่องตาง ๆ ดวย

ความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน การรับใชเกิดข้ึนไดหลายวิธี ทั้งใหญและเล็ก ในที่สาธารณชน 

และเปนสวนตัว ตอมิตรสหายและคนแปลกหนา การรับใชมีความรักเปนแรงจูงใจ 

  ใหอภัย คือ การรักตัวเอง ใหโอกาสตัวเองในการทีจ่ะเปลีย่นแปลงชีวิต และความคิด

ในใจ การใหอภัยกับคนอื่น ๆ เปนการฝกความออนโยนของจิตใจ สรางความคิดทางบวกใหเกิดกับ

จิตใจ สรางความเขาใจในตัวบุคคลอื่น ใหเกิดข้ึนกับเรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหมี

เมตตา กรุณากับบุคคลอื่น ๆ ใหมากย่ิงข้ึน 

 เอกลักษณของสถานศึกษา  

  เอกลักษณของโรงเรียนธิดาแมพระ “ ความสะอาดเดน เนนวินัย” 

  ความสะอาด คือ ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

  วินัย คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับการศึกษา              

ชั้นปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ  

 

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ

การศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ เปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนตามกรอบหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน มีองคประกอบ         

ที่เปนประเด็นสําคัญในเอกสารหลักสูตรดังน้ี 

 1.  จุดมุงหมาย  

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจการดารงชีวิตของมนุษย ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัว

ตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
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กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ        

ในความแตกตางและมีคุณธรรม สามารถนาความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของ

ประเทศชาติและสังคมโลก 

 2.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดน้ัน จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญ 5 ประการ (โรงเรียนธิดาแมพระ, 2551 : 3) ดังน้ี  

  2.1 ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรอืไมรบัขอมูลขาวสารดวยหลกัเหตุผล 

และความถูกตอง ตลอดจนการเลอืกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

  2.2 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนาไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  2.3 ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค

ตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

เขาใจความสัมพนัธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู

มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  2.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนากระบวนการตาง ๆ 

ไปใชในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทางาน และ  

การอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม 

และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

  2.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี

ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม  

 3.  สาระการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ  
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ในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนา

ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครอง 

ในสังคมปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและ

ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ 

ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ                

การดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ 

การบริหารจัดการทรพัยากรที่มีอยูอยางจาํกัดอยางมปีระสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  

  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ 

ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ              

ในอดีต ความเปนมา ของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก  

  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพแหลง

ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพ 

แวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 4.  มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู 

  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

  มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรทัธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม

หลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
ป.4/1  อธิบายความสําคัญของพระพุทธ ศาสนาหรือ

ศาสนาทีต่นนับถือในฐานะ เปนศูนยรวมจิตใจ

ของศาสนิกชน 

พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนเคร่ืองยึด เหนี่ยวจิตใจ เปนศูนยรวมการทํา

ความด ีและพัฒนาจิตใจ เชน ฝกสมาธ ิสวดมนตศึกษา หลักธรรมเปนที่

ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐินการทอดผาปา การเวียนเทียนการทาํบุญ) 

เปนแหลงทํากิจกรรมทางสังคม เชนการจัดประเพณีทองถิ่น การเผยแพรขอมูล

ขาวสารชุมชน และการสงเสริมพัฒนาชุมชน 

ป.4/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรม จนถึง

ประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาทีต่นนับถือ

ตามที่กําหนด 

สรุปพุทธประวัต ิ(ทบทวน) ตรัสรู ประกาศธรรม ไดแก โปรดชฎิล โปรดพระ

เจาพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข 
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ป.4/3 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามแบบ อยางการ

ดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เร่ืองเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กําหนด 

พระอุรุเวลกัสสปะ กุฏิทูสกชาดก มหาอุกกุสชาดก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

ป.4/4 แสดงความเคารพ พระรัตนตรัยปฏิบัติตาม

ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่กําหนด  

 

 

พระรัตนตรัย ไดแก ศรัทธา 4 พระพุทธ ไดแก พุทธคุณ 3 

พระธรรม ไดแก หลักกรรม พระสงฆ ไดแก ไตรสิกขา ศีล สมาธ ิปญญา 

โอวาท 3 ไดแก ไมทําชั่ว  เบญจศีล  ทุจริต 3  ทําความดีเบญจธรรม ไดแก 

สุจริต 3  พรหมวิหาร 4 

กตัญูกตเวทตีอประเทศชาต ิมงคล 38 เคารพ  ถอมคน ทําความดีใหพรอมไว

กอน ทําจิตใหบริสุทธิ ์(บริหารจิตและเจริญปญญา)  

พุทธศาสนสุภาษิต ไดแก สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคคีวามพรอมเพรียงของหมู               

ใหเกิดสุข  โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตาเมตตาธรรม ค้ําจุนโลก 

ป.4/5 ชื่นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลใน

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา 

พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

ตัวอยางการกระทําความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน และ

ในชุมชน 

ป.4/6 เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตามีสตทิี่เปน

พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กําหนด 

 

 

 

สวดมนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

รูความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปญญา 

รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปญญา 

ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยางมีสต ิ

ฝกการกําหนดรูความรูสึก เมื่อตาเห็นรูปหูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กาย

สัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรูธรรมารมณฝกใหมีสมาธใินการฟง การอาน การ

คิด การถาม และการเขียน 

ป.4/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาทีต่น          

นับถือเพ่ือการอยูรวมกันเปนชาติไดอยาง

สมานฉันท 

หลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมานฉันทไดแก เบญจศีล - เบญจธรรม 

ทุจริต 3 สุจริต 3  พรหมวิหาร 4 มงคล 38 เคารพ ถอมตน ทําความดีใหพรอม

ไวกอน พุทธศาสนสุภาษิต : ความพรอมเพรียงของหมู ใหเกิดสุข เมตตาธรรม

ค้ําจุนโลก  กตัญูกตเวทีตอประเทศชาต ิ

ป.4/8 อธิบายประวัตศิาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสงัเขป ประวัติศาสดา ไดแก พระพุทธเจา  มุฮัมมัด  พระเยซู 

ป.5/1 วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาทีต่นนับถือในฐานะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย   

 

   

มรดกทางวฒันธรรมที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา มรดกทางดานรูปธรรม เชน 

ศาสนสถาน โบราณวัตถุสถาปตยกรรม มรดกทางดานจิตใจ เชน หลักธรรม  

คําสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรมตาง ๆ การนําพระพุทธศาสนาไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาชาติไทย พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอม เชน  

ภาวนา 4 (กาย ศีล จิตปญญา) ไตรสิกขา  (ศีล สมาธ ิปญญา) และอริยสัจ4 

พัฒนาจิตใจ เชน หลักโอวาท 3 (ละความ ชั่ว ทําด ีทําจิตใจใหบริสุทธิ)์ และ

การบริหารจิตและเจริญปญญา 

ป.5/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแตเสด็จกรุงกบิลพัสดิ์ 

จนถึงพุทธกิจสําคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับ

ถือตามที่กําหนด 

สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ) 

พุทธกิจสําคัญ ไดแก โลกัตถจริยาญาตัตถ จริยา และพุทธัตถจริยา 

ป.5/3 เห็นคุณคา และประพฤติตนตามแบบอยาง 

การดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดก 

/เร่ืองเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด 

พระโสณโกฬิวิสะ จูฬเสฏฐิชาดก และ วัณณาโรหชาดก 

สมเด็จพระสังฆราช (สา)  อาจารยเสถียร โพธินันทะ 

ป.5/4  อธิบายองคประกอบ และความสาํคัญของ

พระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ 

องคประกอบของพระไตรปฎก พระสุตตันตปฎก พระวินัยปฎก  

พระอภิธรรมปฎก ความสําคัญของพระไตรปฎก 



 18

ป.5/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม

ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนา        

ที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

พระรัตนตรัย ไดแก ศรัทธา 4 พระพุทธ ไดแก พุทธจริยา 3 

พระธรรม ไดแก อริยสัจ 4  หลักกรรม พระสงฆ ไดแก ไตรสิกขา ศีล สมาธ ิ

ปญญา โอวาท 3  กตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา มงคล 38  ใฝรู ใฝเรียน  

การงานไมอากูล  อดทน ทาํจิตใหบริสุทธิ ์(บริหารจิตและเจริญปญญา)พุทธ

ศาสนสุภาษิต ไดแก วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติคนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร  

ปฺญา โลกสฺม ิปชฺโชโตปญญา คือ แสงสวางในโลก 

ป5/6  เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตามีสตทิี่เปน

พ้ืนฐานของสมาธิในพระ พุทธศาสนา หรือ 

การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน  

นับถือตามที่กําหนด 

สวดมนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา รูความหมายของ

สติสัมปชัญญะสมาธิและปญญา รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต

และเจริญปญญา ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน อยางมีสต ิ

ฝกการกําหนดรูความรูสึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กาย

สัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรูธรรมารมณ ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอานการคิด 

การถามและการเขียน 

ป5/7  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม 

โอวาท 3 (ตามสาระการเรียนรูขอ 5) 

ป.6/1 วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาใน

ฐานะเปนศาสนาประจําชาติหรือความสําคัญ

ของศาสนาทีต่นนับถือ 

พระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาต ิเชน เปนเอกลักษณของชาติ

ไทย เปนรากฐานทางวัฒนธรรมไทย เปนศูนยรวมจิตใจ เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมไทย และเปนหลักในการพัฒนาชาติไทย 

ป.6/2  สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขารจนถึง

สังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาทีต่น                  

นับถือตามที่กําหนด 

สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) ปลงอายุสังขาร ปจฉิมสาวก ปรินิพพาน  

การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาต ุ สังเวชนียสถาน 4 

ป.6/3 เห็นคุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการ

ดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เร่ืองเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด 

ประวัติสาวกพระราธะ ทีฆีตโิกสลชาดก และสัพพทาฐิชาดกพอขุนรามคําแหง

มหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-พระปรมานุชิตชิโนรส 

ป.6/4. วิเคราะหความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัย 

ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 

ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนา 

ที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

พระรัตนตรัย ไดแก ศรัทธา 4  พระพุทธ ไดแก พุทธกิจ 5  พระธรรม ไดแก 

อริยสัจ 4  หลักกรรม  พระสงฆ ไดแก ไตรสิกขา  ศีล สมาธ ิปญญา โอวาท 3 

ไดแก ไมทําชั่ว (เบญจศีล อบายมุข 6 อกุศลมูล 3) ทําความด ี(เบญจธรรม 

กุศลมูล 3 พละ 4 คารวะ 6 กตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริย มงคล 38 มีวินัย 

การงานไมมีโทษ ไมประมาทในธรรม) ทําจิตใหบริสุทธิ ์(บริหารจิตและเจริญ

ปญญา)พุทธศาสนสุภาษติ ไดแก สจฺเจนกิตฺตึปปฺโปติคนจะไดเกียรติดวยสัจจะ 

และ ยถาวาท ีตถาการีพูดเชนไร ทําเชนนั้น 

ป.6/5 ชมการทําความดีของบุคคลในประเทศตาม

หลักศาสนา พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินชีวิต 

ตัวอยางการกระทําความดีของบุคคลในประเทศ 

ป.6/6 เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา และบริหาร

จิตเจริญปญญา มีสติที่เปนพ้ืนฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด 

สวดมนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา รูความหมายของ

สติสัมปชัญญะสมาธิและปญญา รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต 

และเจริญปญญา ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยางมีสต ิฝกการ

กําหนดรูความรูสึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสสิ่ง

ที่มากระทบใจรับรูธรรมารมณฝกใหมีสมาธิในการฟง การอานการคิด การถาม 

และการเขียน 

ป.6/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ 

เพ่ือแกปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

หลักธรรม : อริยสัจ 4 หลักกรรม โอวาท 3 : เบญจศีล - เบญจธรรม               

อบายมุข 6  อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3 
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ป.6/8 อธิบายหลักธรรมสําคัญของศาสนาอ่ืน ๆ 

โดยสังเขป 

หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ พระพุทธศาสนา : อริยสัจ 4 โอวาท 3 ฯลฯ 

ศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา หลักปฏิบัต ิ หลักจริยธรรม คริสตศาสนา : บัญญัต ิ

10 ประการ 

ป.6/9 อธิบายลักษณะสําคัญของศาสนพิธีพิธีกรรม

ของศาสนาอ่ืน ๆ และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธ ี

ศาสนพิธีของศาสนาตาง ๆ พระพุทธศาสนาศาสนพิธีที่เปนพุทธบัญญัต ิเชน 

บรรพชา อุปสมบท ศาสนพิธีที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เชน ทําบุญพิธี

เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา ศาสนาอิสลาม เชน การละหมาดการถือศีลอด 

การบําเพ็ญฮัจญ ฯลฯ คริสตศาสนา เชน ศีลลางบาปศีลอภัยบาป ศีลกําลัง ศีล

มหาสนิท ฯลฯ ศาสนาฮินด ูเชน พิธีศราทธ พิธีบูชาเทวดา 

 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 
ป.4/1 อภิปรายความสําคัญ และมีสวนรวมในการ

บํารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

ความรูเบ้ืองตนและความสําคัญของศาสนสถานการ แสดงความเคารพตอศา

สนสถานการบํารุงรักษาศาสนสถาน 

ป.4/2 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดตีาม             

ที่กําหนด 

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุการยืน การเดิน และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสตาง ๆ 

ป.4/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญ

ทางศาสนา ตามที่กําหนดไดถูกตอง 

การอาราธนาศีล  การอาราธนาธรรม  การอาราธนาพระปริตร  ระเบียบพิธี

และการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 

ป.5/1 จัดพิธีกรรมตามศาสนาทีต่นนับถืออยางเรียบ

งาย มีประโยชน และปฏิบัติตนถูกตอง 

การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัด มีประโยชน และถูกตองตามหลักทาง

ศาสนาทีต่นนับถือ 

ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ีพิธีกรรม และวันสําคัญ

ทางศาสนา ตามที่กําหนด และอภิปราย

ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

 

การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธ ีพิธีกรรมทางศาสนา  

พิธีถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน  ระเบียบพิธีในการทําบุญงานมงคล 

ประโยชนของการเขารวมศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา 

ป.5/3 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดตีาม             

ที่กําหนด 

การกราบพระรัตนตรัย  การไหวบิดา มารดา ครู/อาจารยผูที่เคารพนับถือ  

การกราบศพ 

ป.6/1 อธิบายความรูเก่ียวกับสถานที่ตาง ๆ ใน                  

ศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานที่ตาง ๆภายในวัด เชน เขตพุทธาวาส สังฆาวาส 

การปฏิบัติตนที ่

ป.6/2 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ด ี                

ตามที่กําหนด 

การถวายของแกพระภิกษุ  การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม การปฏิบัติตนตาม

แนวทางของพุทธศาสนิกชน เพ่ือประโยชนตอศาสนา 

ป.6/3 อธิบายประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธ ี

พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 

ตามที่กําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง 

ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริตร พิธี

ทอดผาปา พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีในการทําบุญงานอวมงคล การปฏิบัติตน 

ที่ถูกตองในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา เชนวันมาฆบูชา  

วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ ประโยชน 

ของการเขารวมในศาสนพิธ/ีพิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา 

ป.6/4 แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน  

เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

ศาสนาการแสดงตนเปนพุทธมามกะ ไดแก ขั้นเตรียมการขั้นพิธีการ 
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 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและ

ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
ป.4/1 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใน

ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เชน การรณรงคการเลือกตั้ง  

แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน เชน อนุรักษสิ่งแวดลอมสา

ธารณสมบัต ิโบราณวัตถุและโบราณสถาน การพัฒนาชุมชน 

ป.4/2 ปฏิบัติตนในการเปนผูนําและผูตามที่ด ี การเปนผูนําและผูตามที่ด ี บทบาทและความรับผิดชอบของผูนํา บทบาท

และความรับผิดชอบของผูตามหรือสมาชิกการทํางานกลุมใหมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ และประโยชนของการทํางานเปนกลุม 

ป.4/3 วิเคราะหสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตาม

กฎหมาย 

สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก เชน สิทธิที่จะมีชีวติ สิทธิที่จะไดรับการปกปองสิทธ ิ

ที่จะไดรับการพัฒนา สิทธทิี่จะมีสวนรวม 

ป.4/4 อธิบายความแตกตางทางวฒันธรรมของกลุม

คนในทองถิ่น 

วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร 

ป.4/5 เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุข               

ในชีวิตประจําวัน 

ปญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแยงใชชีวิตประจําวันแนวทางการ

แกปญหาความขัดแยงสันติวิธ ี

ป.5/1 ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ

บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะ

พลเมืองด ี

สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หนาที่ของพลเมืองด ีเชน เคารพ เทิดทูน  

สถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณลักษณะของพลเมืองด ีเชน เห็นแก 

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความรับผิดชอบ เสียสละ 

ป.5/2 เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอ่ืน

จากการละเมิดสิทธิเด็ก 

เหตุการณที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย แนวทางการปกปองคุมครองตนเอง

หรือ ผูอ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็กการปกปองคุมครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

ป.5/3 เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอการดาํเนิน

ชีวิตในสังคมไทย 

วัฒนธรรมไทย ที่มีผลตอการดําเนินชวีิตของคนในสงัคมไทย คุณคาของ

วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิต 

ป.5/4 มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา

ทองถิ่นของชุมชน 

ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น  ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตน

การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 

ป.6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน 

กฎหมายที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายจราจร  กฎหมาย

ทะเบียนราษฎร กฎหมายยาเสพติดใหโทษ เทศบัญญัต ิขอบัญญัต ิอบต. 

อบจ. ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายดังกลาว 

ป.6/2 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาและธํารงรักษาวฒันธรรมอันดีงาม 

ความหมายและประเภทของวฒันธรรม  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลา ที่มีผลตอตนเองและสงัคมไทยแนวทางการธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

ป.6/3 แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสมถูก

กาลเทศะ 

 

ความหมายและสําคัญของมารยาทไทย มารยาทไทยและมารยาทสังคม เชน 

การแสดงความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของสงของ

การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยาอาการ การทักทาย การสนทนา การใช

คําพูด 

ป.6/4 อธิบายคุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ระหวางกลุมคนในสังคมไทย 

ประโยชนและคุณคาทางวฒันธรรมความแตกตางทางวฒันธรรมระหวางกลุม

คนภาคตาง ๆ ในสังคมไทยแนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

ป.6/5  ติดตามขอมูลขาวสารเหตุการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน เลือกรับและใชขอมูลขาวสารใน

การเรียนรูไดเหมาะสม 

ขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เชนวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาว

ตาง ๆ สถานการณจริงประโยชน จากการติดตามขอมูล ขาวสารเหตุการณ

ตาง ๆ หลักการเลือกรับและใชขอมูล ขาวสารจากสื่อตาง ๆ รวมทั้งสื่อที่ไร

พรมแดน 
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 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและ

ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
ป.4/1 อธิบายอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของ

ระบอบประชาธิปไตย 

อํานาจอธิปไตย ความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ป.4/2 อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองใน

กระบวนการเลือกตั้ง 

บทบาทหนาที่ของพลเมืองใน  กระบวน การเลือกตั้ง ทั้งกอนการเลือกตั้ง 

ระหวางการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

ป.4/3 อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทยความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย

ในสังคมไทย 

ป.5/1 อธิบายโครงสราง อํานาจ หนาที่และความสําคัญ

ของการปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางการปกครองในทองถิ่น เชนอบต. อบจ. เทศบาล และ 

การปกครองพิเศษ เชน พัทยา กทม.อํานาจหนาที่และความสําคัญ 

ของการปกครองสวนทองถิ่น 

ป.5/2 ระบุบทบาทหนาที ่และวิธีการเขาดํารงตําแหนง

ของผูบริหารทองถิ่น 

บทบาทหนาที ่และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น เชนนายก

อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ.ผูวา  

ราชการ กทม. 

ป.5/3 วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะไดรับจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการสาธารณประโยชนในชุมชน 

ป.6/1 เปรียบเทียบบทบาท หนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและรัฐบาล 

บทบาท หนาที ่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล 

ป.6/2 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม 

ประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ 

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ 

ป.6/3 อภิปรายบทบาท ความสําคัญในการใชสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งตาระบอบประชาธิปไตย 

การมีสวนในการออกกฎหมาย ระเบียบกติกา การเลือกตั้ง สอดสองดูแล          

ผูมีพฤติกรรมการกระทําผิดการเลือกตั้ง และแจงตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบคุณสมบัติการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 
ป.4/1 ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและ

บริการ 

สินคาและบริการที่มีอยูหลากหลายในตลาดที่มีความแตกตางดานราคาและ

คุณภาพปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการที่มีมากมาย ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ผูซ้ือ ผูขาย และตัวสินคา เชน ความพึงพอใจ ของผูซ้ือ ราคาสินคา การ

โฆษณาคุณภาพของสินคา 

ป.4/2 บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชนของ

ตนเองในฐานะผูบริโภค 

สิทธิพ้ืนฐานของผูบริโภคสินคาและบริการที่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ

หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 
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ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและ

นําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวติ เชน การแตงกาย การกิน อาหารการใชจาย 

ป.5/1 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ ความหมายและประเภทของปจจัยการผลิตประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุน

และผูประกอบการเทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการปจจัยอ่ืน ๆ เชน 

ราคาน้ํามัน วตัถุดิบพฤติกรรมของผูบริโภคตัวอยางการผลิตสินคาและบริการ 

ที่มีอยูในทองถิ่นหรือแหลงผลิตสินคาและบริการในชุมชน 

ป.5/2 ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการทํากิจกรรมตางๆในครอบครัว 

โรงเรียนและชุมชน 

หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เชนการประหยัด 

พลังงานและคาใชจายในบาน โรงเรียน การวางแผน การผลิตสินคาและบริการ

เพ่ือลดความสูญเสียทุกประเภท การใชภิปญญาทองถิ่นตัวอยางการผลิตสินคา

และบริการในชุมชน เชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือโอทอป  

ป.5/3 อธิบายหลักการสําคัญและประโยชนของ

สหกรณ 

หลักการและประโยชนของสหกรณประเภทของสหกรณโดยสังเขป สหกรณ 

ในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง) การประยุกตหลักการของสหกรณมาใช 

ในชีวิตประจําวัน 

ป.6/1 อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มคีวามรับผิดชอบ บทบาทของผูผลิตที่มคีุณภาพ เชน คํานึงถงึสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณความ

รับผิดชอบตอสังคม วางแผนกอนเร่ิมลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลดความ

ผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯทศันคติในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

ป.6/2 อธิบายบทบาทของผูบริโภคที่รูเทาทัน คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดีพฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรองคุณคาและ

ประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทันที่มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 

ป.6/3 บอกวิธีและประโยชนของการใชทรัพยากร

อยางยั่งยืน 

ความหมาย และความจําเปนของทรัพยากรหลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) วิธีการสรางจิตสํานึกใหคนในชาติ

รูคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูจํากัดวางแผนการใชทรัพยากร โดยประยุกต

เทคนิคและวิธีการใหม ๆ ใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ และ        

ทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
ป.4/1 อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคน           

ในชุมชน 

อาชีพ สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิตในชุมชน การพ่ึงพาอาศัยกันภายใน

ชุมชนทางดานเศรษฐกิจ เชน ความสัมพันธระหวาง  ผูซ้ือ ผูขาย การกูหนี้ยืม

สินการสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใชสิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

ป.4/2 อธิบายหนาที่เบ้ืองตนของเงิน ความหมายและประเภทของเงินหนาที่เบ้ืองตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ        

สกุลเงินสําคัญที่ใชในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

ป.5/1 อธิบายบทบาทหนาที่เบ้ืองตนของธนาคาร บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขปดอกเบ้ียเงินฝาก และดอกเบ้ียกูยืมการ

ฝากเงิน/การถอนเงิน 

ป.5/2 จําแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจ เชน การเสียดอกเบ้ียการลงทุนการซ้ือของอุปโภคเพ่ิมขึ้นที่นําไปสู

ความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน 
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ป.6/1 อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิตผูบริโภค 

ธนาคาร และรัฐบาล 

ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจอยางสังเขป เชน การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ รายไดและ

รายจาย การออมกับธนาคาร การลงทุนแผนผังแสดงความสัมพันธของหนวย

เศรษฐกิจภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษีสิทธิของผูบริโภคและสิทธิของผูใช

แรงงานในประเทศไทยการหารายได รายจาย การออมการลงทุน ซ่ึงแสดง 

ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค และรัฐบาล 

ป.6/2 ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายใน

ทองถิ่น 

การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพ่ือประสานประโยชนในทองถิ่น เชน  

กลุมออม ทรัพยกลุมแมบาน กองทุนหมูบาน 

 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

 มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

 
ป.4/1 นับชวง เวลา เปนทศวรรษ ศตวรรษและ

สหัสวรรษ 

ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษศตวรรษ และสหัสวรรษ การใชทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษเพ่ือทําความเขาใจชวงเวลาในเอกสาร เชน 

หนังสือพิมพ 

ป.4/2 อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ

มนุษยชาติโดยสังเขป 

เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรที่แบงเปนยุคกอน

ประวัติศาสตรและยุคประวัตศิาสตรยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย

เชน สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยธุยา สมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร 

ป.4/3 แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใชในการศึกษา

ความเปนมาของทองถิ่น 

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แบงเปนหลักฐานชั้นตน และ

หลักฐานชั้นรองตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถิ่นของ

ตนการจําแนกหลักฐานของทองถิ่นเปนหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง 

ป.5/1 สืบคนความเปนมาของทองถิ่นโดยใชหลักฐาน

ที่หลากหลาย 

วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิ่นหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มอียูใน

ทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตาง ๆ เชนเคร่ืองมือเคร่ืองใช อาวุธ โบราณสถาน

โบราณวัตถุ การนําเสนอความเปนมาของทองถิ่นโดยอางอิงหลักฐานที่หลาก 

หลายดวย   

ป.5/2 รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือตอบ

คําถามทางประวัตศิาสตร อยางมีเหตุผล 

การตั้งคําถามทางประวตัิศาสตรเก่ียวกับความเปนมาของทองถิ่น เชน มี 

เหตุการณใดเกิดขึ้นในชวงเวลาใด เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอยางไร

แหลงขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรในทองถิ่นเพ่ือตอบ คําถามดังกลาว 

เชน เอกสาร เร่ืองเลา ตํานานทองถิ่น โบราณสถานโบราณ  วัตถ ุฯลฯการใช

ขอมลูที่พบเพ่ือตอบคําถามไดอยางมีเหตุผล 

ป.5/3 อธิบายความแตกตางระหวางความจริงกับ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองราวในทองถิ่น 

ตัวอยางเร่ืองราวจากเอกสารตาง ๆ ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ 

ขอมูล เชน หนังสือพิมพ บทความจากเอกสารตาง ๆ เปนตน ตัวอยางขอมูล

จากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร ในทองถิ่นที่แสดงความจริงกับขอเท็จจริง 

สรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับขอมูลในทองถิ่น 

ป.6/1 อธิบายความสําคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ 

ความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวตัศิาสตรอยางงาย ๆที่

เหมาะสมกับนักเรียนการนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเร่ืองราวใน

ทองถิ่น เชน ความเปนมาของภูมินามของสถานที่ในทองถิ่น  
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ป.6/2 นําเสนอขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายใน

การทําความเขาใจเร่ืองราวสําคัญในอดีต 

ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่นํามาใชในการศึกษาเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรไทย สมัยรัตนโกสินทร เชน พระราชหัตถเลขาของ

รัชกาลที ่4 หรือรัชกาลที ่5 กฎหมายสําคัญ ฯลฯ (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)

สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความ  จริงและขอเท็จจริงการนําเสนอขอมูลที่

ไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเลาเร่ืองการจัด

นิทรรศการ การเขียนรายงาน 

 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ืองตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ

วิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

ป.4/1 อธิบายการตั้งหลักแหลงและพัฒนาการของ

มนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและยุค

ประวัติศาสตรโดยสังเขป 

พัฒนาการของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและยคุประวัติศาสตรในดินแดน

ไทย โดยสังเขป 

ป.4/2 ยกตัวอยางหลักฐานทางประวตัิศาสตรที่พบใน

ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการ ของมนุษยชาต ิ

หลักฐานการตั้งหลักแหลงของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย

โดยสังเขปหลักฐานทางประวัตศิาสตรที่พบในทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ

มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสงัเขป 

ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน 

ที่มีตอไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต

โดยสังเขป 

การเขามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยสังเขปอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตีอไทย 

และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ศาสนา และความเชื่อ ภาษา 

การแตงกาย อาหาร 

ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่มตีอ

สังคมไทยปจจุบันโดยสังเขป 

การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทยเชน อาหาร ภาษา การแตงกาย 

ดนตรีโดยระบุลักษณะสาเหตุและผลอิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ

วัฒนธรรมตางชาตติอสังคมไทยในปจจุบัน 

ป.6/1 อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน 

ใชแผนที่แสดงที่ตัง้และอาณาเขตของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบานของไทย

โดยสังเขป 

ป.6/1 บอกความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป ความเปนมาของกลุมอาเซียนโดยสังเขปสมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน

ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
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 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 

ป.4/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

โดยสังเขป 

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขปพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

ทางดานการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป 

ป.4/2 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาํคัญสมัย

สุโขทัย 

ประวัต ิและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยสุโขทัย เชน พอขุนศรีอินทราทิตย  

พอขุนรามคําแหงมหาราชพระมหาธรรมราชาที ่1 (พระยาลิไทยโดยสังเขป) 

ป.4/3 อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยสโุขทัยที่นา

ภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษ 

ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ไดรับการยก

ยองเปนมรดกโลก เคร่ือง สังคมโลกคุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึง

ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคา แกการอนุรักษ 

ป.5/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและ

ธนบุรีโดยสังเขป 

ป.5/2 อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยธุยา 

ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาํคัญสมัย

อยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจ 

ป.5/4 อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยอยธุยาและ

ธนบุรีที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษไว 

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขปปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรือง

ทางเศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักรอยุธยาพัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยาการดาน  การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ผลงานของ

บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา เชน สมเด็จพระรามาธิบดีที ่1 สมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช  ชาวบาน

บางระจัน เปนตน ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  เชน ศิลปกรรม 

การคา วรรณกรรมการกอบกูเอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี

โดยสังเขป พระราชประวัต ิและผลงานของพระเจาตากสินมหาราชโดยสังเขป 

ภูมิปญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขปเชน ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม 

ป.6/1 อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

โดยสังเขป 

ป.6/2 อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

ป.6/3 ยกตัวอยางผลงานของบุคคลสําคัญดานตาง ๆ

สมัยรัตนโกสินทร 

ป.6/4 อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัย

รัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการ

อนุรักษไว 

การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทรโดยสังเขป ปจจัยที่สงเสริมความ

เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร 

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรโดยสงัเขป ตามชวงเวลาตาง ๆ เชน สมัย

รัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย ผลงานของ

บุคคลสําคัญทางดานตางๆในสมัยรัตนโกสินทร เชนพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟา-จุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
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 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

 มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่ง       

ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะหสรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ป.4/1 ใชแผนที ่ภาพถาย ระบุลักษณะสําคัญทาง

กายภาพของจังหวัดตนเอง 

แผนที/่ภาพถาย ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

ป.4/2 ระบุลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของ

ตนเองในแผนที ่

ตําแหนง ระยะทางและทศิของทรัพยากร และสิ่งตางๆ ในจังหวัดของตนเอง 

ป.4/3 ใชแผนที่อธิบายความสัมพันธของสิง่ตาง ๆ ที่มี

อยูในจังหวัด 

แผนที่แสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในจังหวดั ลักษณะทางกายภาพ 

(ภูมิลักษณหรือภูมิประเทศและภูมิอากาศ) ที่มีผลตอสภาพสังคมของจังหวัด 

ป.5/1 รูตําแหนง (พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด ลองจิจูด) 

ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 

ตําแหนง (พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทาง ของภูมิภาคของ

ตนเอง 

ป.5/2 ระบุลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของ

ตนเองในแผนที ่

ภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของตนเอง เชน แมน้ํา ภูเขา ปาไม 

ป.5/3 อธิบายความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ

กับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 

ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ(ภูมิลักษณ และภูมิอากาศ) และลักษณะ

ทางสังคม (ภูมิสังคม)ในภูมิภาคของตนเอง 

ป.6/1 ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที ่ภาพถาย 

ชนิดตาง ๆ) ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพ

และสังคมของประเทศ 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (แผนที ่ภาพถายชนิดตาง ๆ) ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพของประเทศ 

ป.6/2 อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพ

กับปรากฏการณทางธรรมชาติของประเทศ 

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติของ

ประเทศ เชน อุทกภัย แผนดินไหว 

 

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

 มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่

กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ป.4/1 อธิบายสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่

สงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่สงผลตอการดําเนินชีวติของคนใน

จังหวัดเชน ลักษณะบาน อาหาร 

ป.4/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใน

จังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

เชนการตั้งถิ่นฐาน การยายถิ่น 

ป.4/3 มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในจังหวัด การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 

ป.5/1 วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพล

ตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของ

ประชากรในภูมิภาค 

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยาย

ถิ่นของประชากรในภูมิภาค 

ป.5/2 อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ      

ที่กอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรค              

วัฒนธรรมในภูมิภาค 

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรค

วัฒนธรรมในภูมิภาค 
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ป.5/3 นําเสนอตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการ

รักษาและการทําลายสภาพแวดลอมและเสนอ

แนวคิดในการรักษาสภาพแวดลอมในภูมิภาค 

ผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวดลอมแนวทางการอนุรักษและรักษา

สภาพแวดลอมในภูมิภาค 

ป.6/1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่ง แวดลอมทาง

ธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม ทางสังคมในประเทศ 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิกับสิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศความสัมพันธและ

ผลกระทบ 

ป.6/2 อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย

จากอดีตถึงปจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงนัน้ 

ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน หรือ ดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจาก 

อดีตถึงปจจุบันและผลที่เกิดขึ้น(ประชากรเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และ

วัฒนธรรม)  

ป.6/3 จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน แนวทางการใชทรัพยากรของคนในชุมชนใหใชไดนานขึ้นโดยมีจิตสํานึกรูคุณคา

ของทรัพยากรแผนอนุรักษทรัพยากรในชุมชน หรือแผนอนุรักษ 

 

 5.  คุณภาพผูเรียน 

  คุณภาพของผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อผูเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12 ป (จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6) ผูเรียนจะมีความรูความสามารถข้ันตํ่าตามสาระการเรียนรูพื้นฐาน ดังน้ี 

  จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

  5.1 มีความรูเรื่องของจังหวัด ภาคและประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร 

ลักษณะทางกายภาพ สังคมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครองและสภาพเศรษฐกิจ

โดยเนนความเปนประเทศไทย 

  5.2 มีความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากย่ิงข้ึน  

  5.3 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถ่ิน 

จังหวัด ภาคและประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ของทองถ่ินตนเอง มากย่ิงข้ึน 

  5.4 สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่

พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ

ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

 6.  โครงสรางเวลาเรียน 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระ กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนกลุม

สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ดังน้ี 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลาเรียน (120 ช่ัวโมง/ป) 

ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที ่5 ประถมศึกษาปที ่6 

พระพุทธศาสนา 

หนาที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร 

ภูมิศาสตร 

80 ชัว่โมง/ป 80 ชัว่โมง/ป 80 ชัว่โมง/ป 

ประวัติศาสตร 40 ชัว่โมง/ป 40 ชัว่โมง/ป 40 ชัว่โมง/ป 

 

 7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  กรมวิชาการ (2545 : 43 - 44) ไดกลาววา การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและคานิยม  

ที่ดีงาม มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู มีการทําโครงการ/โครงงาน เปนผูผลิตผลงาน 

รวมทั้งมีการทํางานกลุม และการทําแฟมสะสมงาน ดังน้ันการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เอื้อตอ

การคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดข้ึน

แกผูเรียน อันเปนแนวทางที่พัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดการวัด

และประเมินผลจงึตองใชวิธีการทีห่ลากหลายที่สอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู 

การประเมินผลจากสภาพจริงตองดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู

ของผูเรียน โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู ทักษะ ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวม

กิจกรรมและผลงานจากโครงงาน หรือแฟมสะสมงานสะทอนการสั่งสมการเรียนรูมาอยางตอเน่ือง 

การวัดและประเมินผลจะตองกระทําในหลายลักษณะ เชน ครูผูสอนเปนผูประเมิน ผูเรียนประเมินตนเอง 

เพื่อนประเมินเพื่อน รวมทั้งผูปกครองจะมีสวนรวมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 

  การวัดและประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลที่เนนความสามารถและคุณลักษณะที่แทจริง

ของผูเรียน จะตองใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ 

การประเมินแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ 

 8.  แหลงเรียนรู 

  กรมวิชาการ (2545 : 45 - 46) ไดกลาววาสื่อการเรียนรูที่สําคัญของการเรียน         

การสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ 

  8.1 หนังสือเรียนและแบบฝกหัด การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ตองมีชีวิตชีวา มีสีสันของการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน เครื่องมือ

อุปกรณการเรียน อาจมีต้ังแตของงาย ๆ จําพวกกระดาษ ดินสอ ไปจนถึงอุปกรณการสื่อสารเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร บุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากน้ันการใหผูเรยีนไดมีประสบการณตรงดวยการปฏิบัติจริง

ถือเปนสื่อและการเรียนรูที่สําคัญดวย 
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  8.2 หองเรียน ควรประกอบดวย 

   8.2.1 สื่ออุปกรณการเรียนตาง ๆ มีผนังหองที่มีสีสันไวจัดแสดงผลงานตาง ๆ  

มีลูกโลก แผนที่ใหผูเรียนไดสัมผัสจับตองได 

   8.2.2 แหลงเรียนรู เอกสารหลกัฐานทั้งที่เปนแหลงปฐมภูมิ ของจําลอง ของจริง 

ภาพงานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา 

   8.2.3 สื่อประกอบคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซอฟแวรเพื่อ

การสืบคนขอมูลและสื่อตาง ๆ ที่ใชเพื่อการเรียนรูสิ่งที่เปนไปตามสภาพที่แทจริง  

 

การบริหารหลักสูตรและการเรยีนการสอน 

 

ความหมายของการบริหารหลักสูตรและขอบขายงาน 

วัชรี บูรณสิงห (2548 : 21) ไดใหความหมายการบริหารหลักสูตรวาหมายถึงการจัดการ 

และการดําเนินการ การควบคุมดูแลสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษาให

ตอบสนองตอจุดหมายหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยใชทรัพยากรการบริหารที่มีอยูอยางจํากัด      

ในสถานศึกษาน้ันใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สวนขอบขายงานการบริหารหลักสูตร รุจิร ภูสาระ (2546 : 185) กลาววามีอยู 2 ประเด็นหลัก 

คือ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารหลักสูตรโดยทั่วไป 

 1. การบริหารงานวิชาการมีภาระงานดังน้ี 1) การจัดช้ันเรียนหรือจัดกลุมผูเรียน             

2) การจัดครูเขาสอน 3) การจัดทําแผนการเรียนรู 4) การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน 5) การนิเทศ

ติดตามผลและสงเสริมการใชหลักสูตร และ 6) การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมงานวิชาการ 

 2. การบริหารหลกัสตูรทัว่ไปเปนบทบาทของผูบรหิาร ในการใหบริการการนําหลักสูตร

ไปใชไดแก 1) การบริการจัดการหองสมุดใหเปนแหลงศึกษาคนควาที่สําคัญที่สุดในโรงเรียน โดยจัด

เอกสารอางอิง การใชวิธีการสืบคนที่ทันสมัย สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการอาน เพื่อเชิญชวนให

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และการคนควาหาความรูดวยตนเอง 2) จัดหาแหลงเรียนรูอื่น ๆ ภายนอก

สถานศึกษา เชนจัดหาสื่อธรรมชาติแทนการใชสื่ออุปกรณราคาแพง รวมทั้งจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยจัดเปนทําเนียบเพื่อชวยใหครูไดมีโอกาสใชบุคลากรเหลาน้ี เสริมสรางความรูในสภาพจริงของทองถ่ิน 

3) จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกใหสวยงาม สะอาดนาอยู ปลอดภัย และ

ปราศจากอบายมุข 4) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองเปนประจํา 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นผลการใชหลักสูตร 5) จัดใหมีอาคารสถานที่ หองเรียนเฉพาะเทาที่จัดหาได 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 6) จัดทําและจัดหา

สื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามที่หลักสูตรกําหนด 7) จัดสรรงบประมาณ และ 8) จัด

โครงการในการพัฒนาบุคลากร 
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การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา คือ การวางแผนการดําเนินงาน การควบคุมดูแล 

สงเสริมสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  

กรมวิชาการ (2545 : 46) กลาววาการบริหารจัดการหลักสูตร เปนภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษา      

ที่จะทําใหหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร โดยภารกิจหลักในการบริหาร

จัดการหลักสูตรของสถานศึกษาประกอบดวย 7 ภารกิจคือ 1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

2) การจัดทําสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผนและการเตรียมการนําหลักสูตรสถานศึกษา

ไปใช 4) การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 5) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล 6) การสรุปผล

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และ 7) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาทั้ง 7 ภารกิจหลักดังกลาวมีความตอเน่ือง

สัมพันธกัน ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.1 ภารกิจการบรหิารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา 7 ข้ันตอน 

ที่มา : กรมวิชาการ, 2545 : 8 - 12 

 

การดําเนินการตามภารกจิการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาทัง้ 7 ภารกิจ มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา เปนภารกิจที่ผูบริหารและครูผูสอนตลอดจน

บุคลากรที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยดําเนินการดังน้ี 

  1.1 ชวยสรางความตระหนักใหแกบุคลากรฝายตาง ๆ ของสถานศึกษา ไดแก

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชนและนักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญ

หรือความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

การสรุปผล 

การดําเนินงาน 

การเตรียมความพรอม 

ของสถานศึกษา 

การจัดทําสาระ 

ของหลักสตูรสถานศึกษา 

การวางแผนดําเนินการ

ใชหลักสูตร 

การปรับปรุงและพัฒนา การดําเนินการบริหาร

หลักสูตร (การใชหลักสตูร) 

การนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผล 
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  1.2 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและสามารถนําความรู

ไปใชจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

  1.3 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

  1.4 จัดทําขอมลูสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 

  1.5 จัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 

  1.6 เผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน/องคกร                 

ในชุมชนทุกฝาย ไดรับทราบและใหความรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

 2.  การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ        

งานวิชาการสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชาจะตองดําเนินการ (กรมวิชาการ, 2543 : 

19) ดังตอไปน้ี  

  2.1 ศึกษาองคประกอบของหลักสูตรวากําหนดสาระที่เปนแกนกลาง และสาระ       

ของทองถ่ินไวอยางไร และมีความสอดคลองสัมพันธและสมดุลอยางไร 

  2.2 วิเคราะหขอบขายเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูที่กําหนดไว ทั้งองคประกอบ      

ดานความรูทักษะ/กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 

  2.3 ศึกษาสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ความตองการ        

ของชุมชนและสังคม 

  2.4 ปรับปรุงสาระการเรียนรูเพิ่มเติมในสวนที่ตองจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของชุมชน 

  2.5 ตรวจสอบความสอดคลองของสาระการเรียนรูเพิ่มเติมกับมาตรฐานการเรียนรู

กลุมวิชาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบขายสาระการเรียนรู มาตรฐาน         

การเรียนรู สัดสวนเวลาและหนวยการเรียนรู ตามที่หลักสูตรแกนกลางกําหนด 

  2.7 ชวยพัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะนําไปสูการจัดการเรียนรู            

ในหองเรียน นอกจากน้ีครูควรดําเนินการเพื่อใหการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสมบูรณอีก 2 ประการ 

คือ กําหนดสื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผล 

 3.  การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรหรือวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร มีภารกิจ          

ที่ตองดําเนินการ 3 สวน คือ 

  3.1 การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ การใชสื่อและแหลงการเรียนรูอยางหลากหลาย การสอนซอมเสริม การประเมินผลตาม

สภาพจริง เปนตน 
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  3.2 การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การวางแผนใหครูสามารถแนะแนว 

ผูเรียนไดทั้งดานการศึกษา อาชีพและปญหาอื่น ๆ เปนตน 

  3.3 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เชน การสรางเครือขายการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา การสงเสริมใหครูทําวิจัยในช้ันเรียน เปนตน 

 4.  การปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไป

ตามภารกิจที่สองหรือการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และภารกิจที่สามหรือการวางแผน

บริหารจัดการหลักสูตรซึ่งสถานศึกษาไดกําหนดไว 

 5.  การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล มีการดําเนินการแยกออกเปน 2 สวน คือ 

  5.1 การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ภายในสถานศึกษา 

  5.2 การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

จากภายนอกสถานศึกษา 

 6.  การสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจะตอง

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานบรหิารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา สรุปและเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานเสนอตอผูที่เกี่ยวของและนําผลการรายงานเผยแพรใหชุมชนหรือสาธารณชนไดรับทราบ 

 7.  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษาดําเนินการ

โดยนําผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานและ

ขอมูลจากการติดตามประเมนิผลการใชหลักสตูรทั้งหมด มาเปนประโยชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในปตอ ๆ ไป 

 

การประเมินหลักสูตร 

 

ความหมาย จุดมุงหมายและประโยชนของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหรือการประเมินผล มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Evaluation     

ซึ่งหมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549 : 73) ใหความหมายของการประเมินไววาเปนกระบวนการ 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและสารสนเทศสําหรับการตัดสินคุณคาของโครงการ ผลิตผล กระบวนการ 

จุดมุงหมายของโครงการ โปรแกรมหรือทางเลือกตาง ๆ เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย จุดเนน

ของการประเมิน คือ การรวบรวมและวิเคราะหขอมลูอยางเปนระบบ ใหไดขอสนเทศเพื่อตัดสินคุณคา

สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ 

ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2545 : 127) ไดใหความหมายการประเมินหลักสูตรวาเปนกระบวนการ

หาคําตอบวาหลักสูตรมีสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม และมากนอยเพยีงใด โดยมีการวัด 
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การเก็บรวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมูลจากหลายองคประกอบ ไดแก การวิเคราะหจากตัวหลกัสูตร 

วิเคราะหจากการเตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร การวิเคราะหจากกระบวนการนํา

หลักสูตรไปใช การวิเคราะหจากสัมฤทธ์ิผลการเรียนของผูเรียน เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลว จะตอง

นําเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือเลือกวิธีใหม 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 17) ใหความหมายการประเมินหลักสูตรวา หมายถึงกระบวนการ

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แลวทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย

ของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตร

ระหวางการใชหลักสตูร และเพื่อตัดสินใจคุณภาพของหลักสตูร วาบรรลุจุดมงหมายที่กําหนดไวหรือไม

เพียงใด อันเปนประโยชนตอการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

การประเมินหลักสูตรจึงเปนกระบวนการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินคุณคา      

ของหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา หรือกระทํา 

การใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจึงจัดไดวาเปนเครื่องมือสําคัญ และเปนสิ่งจําเปน

อยางย่ิงที่จะทําใหไดทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตร 

สุนีย ภูพันธ (2546 : 250 - 251) กลาววาการประเมินหลักสูตรโดยทั่ว ๆ ไป มีจุดมุงหมาย

ดังตอไปน้ี 

 1.  เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรน้ัน โดยดูวาหลักสูตรน้ันสามารถสนองวัตถุประสงค              

ที่หลักสูตรตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียนและสังคมอยางไร 

 2.  เพื่ออธิบายและพิจารณาวาลักษณะของสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร ไดแก 

หลักการ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมนิผล มีความสอดคลองตองกันหรือไม หรือสนองความตองการของผูเรียน/ผูเกี่ยวของ

หรือไม 

 3.  เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการนําไปใช 

มีขอบกพรองที่จะตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง การประเมินผลในลักษณะน้ีมักจะดําเนินการไปในชวง 

ที่การพัฒนาหลักสูตรกําลังดําเนินการอยู 

 4.  เพื่อตัดสินวาการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานดานหลักสูตรเปนไปในทาง

ที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม เพื่อหาทางแกไขระบบการบรหิารหลักสูตร และกระบวนการนําหลักสูตรไป

ใชใหมีประสิทธิภาพ 

 5.  เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสตูร วาผูเรียนมกีารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมหลงัจากผาน

กระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตร เปนไปตามความมุงหวังหรือไม 

 6.  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตาง ๆ ในหลักสูตร 

 7.  เพื่อใชในการตัดสินใจวาควรใชหลักสูตรตอไป หรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่งใด          

สิ่งหน่ึง หรือยกเลิกการใชหลักสูตรน้ันทั้งหมด 
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สรุปไดวาการประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายหลักที่สําคัญ 2 ประการ คือ การประเมิน    

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และการประเมินเพื่อสรุปหรือตัดสินคุณคาของหลักสูตร การประเมินเพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรจะมีการดําเนินการเปนระยะ ๆ ตลอดชวงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหไดขอมูล

สําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรใหมีความเหมาะสม สวนการประเมิน

เพื่อสรุปหรือตัดสินคาของหลักสูตร เปนการประเมินที่นําไปสูการตัดสินใจใชหลักสูตรตอไป ปรับปรุง

บางสวนหรือยกเลิก นอกจากน้ีการประเมินหลักสูตรยังมีจุดมุงหมายยอย ๆ ที่สามารถกระทําได เชน

การประเมินเพื่อหาคุณคา การประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสม การประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพ

หรือการประเมินเพื่อติดตามผล 

สําหรับประโยชนของการประเมินหลักสูตร สุนีย ภูพันธ (2546 : 257) กลาวไวดังน้ี 

 1.  ทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาข้ันน้ัน มีจุดดีหรือจุดดอยตรงไหน                

ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดีข้ึน 

 2.  ชวยสงเสริมและปรับปรุงการสอนใหดีข้ึน เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการประเมินจะ

ช้ีใหเห็นถึงขอดีขอเสียที่เกิดข้ึน จึงสามารถชวยในการวางแผนการเรียนการสอน 

 3.  ชวยในการสงเสริมการเรียนการสอนของผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนสามารถทราบ

ระดับการเรียนและการพัฒนาของตน ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจแกผูเรียน 

 4.  ชวยในการปรับปรงุการบริหารในสถานศึกษาและจะปฏิบัติงานของบุคลากร 

 5.  ชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียนและอาชีพแกผูเรียน 

 6.  ชวยช้ีใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตรที่พฒันา 

 7.  ชวยในดานการสื่อสารโรงเรียนกับผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียน  

เปนการสงเสริมความสัมพันธของโรงเรียนและชุมชนดวย 

 8.  ชวยใหโรงเรียนสามารถวางโครงการสงเสริมความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล 

(Individual Program) จึงเปนการสงเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรคทางใดทางหน่ึงใหไดแสดงความสามารถ

อยางเต็มที่ 

จึงกลาวไดวาการประเมินหลักสูตรมีประโยชนอยางย่ิงตอการจัดการศึกษา กลาวคือทําให

ทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาข้ึนน้ันมีจุดดีหรือจุดดอยตรงไหน สารสนเทศจากการประเมิน

หลักสูตรจะเปนประโยชนสําหรบัผูบรหิารในการปรบัปรุงการบริหารในสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ชวยใหโรงเรียนสามารถวางโครงการสงเสริมความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล 

(Individual Program) เปนประโยชนสําหรับครูและผูเรียนในการสงเสริมและปรับปรุงการเรียน          

การสอน สงเสริมการเรียนของผูเรียน ชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียนและอาชีพแกผูเรียน             

ชวยในดานการสื่อสารกับผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน 
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ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร 

ชูจิตต เหลาเจริญสุข (2550 : ออนไลน) กลาวถึงระยะเวลาของการประเมินหลักสูตรวา

โดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรแบงเปน 3 ระยะ คือ 

 1.  การประเมินผลกอนนําหลักสูตรไปใช (Project Analysis) การประเมินหลักสูตร         

ในระยะน้ี ตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตรดานเน้ือหาวิชา ดาน

วิชาชีพครู และการวัดผล 

 2.  การประเมินผลระหวางดําเนินการใชหลักสูตร (Formative Evaluation) เปนการ

ประเมินเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด หรือบกพรองในจุดไหน จะไดปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสม โดยประเมินหลักสูตรในดานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

และการนิเทศกํากับดูแล 

 3.  การประเมนิหลักสูตรหลงัการใชหลกัสูตร (Summative Evaluation) เปนการประเมิน

หลังจากไดใชหลักสูตรมาแลวระยะหน่ึง หรือใชหลักสูตรครบกระบวนการ ควรเปนการประเมินหลักสูตร

ทั้งระบบ ไดแกการประเมินองศประกอบดานตาง ๆ ของหลักสูตร ไดแก เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการ

เรียนการสอน ฯลฯ เพื่อตัดสินวาหลักสูตรที่จัดทําข้ึนมาน้ันจะดําเนินการใชตอไปหรือควรปรับปรุง

แกไขใหดีข้ึน หรือควรยกเลิก 

วสันต ทองไทย และสุนทรา โตบัว (2556 : 4) กลาววาการประเมินหลกัสตูรสามารถกระทาํ

ไดทุกระยะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร ต้ังแตการประเมินกอนการพัฒนาหลักสูตรการประเมิน

ข้ันออกแบบหรือรางหลักสูตร การประเมินกอนการนําหลักสูตรไปใช การประเมินระหวางการใช

หลักสูตร การประเมินหลังการใชหลักสูตรครบวงจร และการประเมินผลกระทบของหลักสูตร โดยให

รายละเอียดของการประเมินแตละระยะดังน้ี 

 1. การประเมินกอนการพัฒนาหลักสูตร เปนการประเมินสภาพปญหา และความตองการ

พัฒนาหลักสูตร เพื่อตัดสินวาหลักสูตรน้ันควรพัฒนาข้ึนมาหรือไม จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร

ระยะน้ี เพื่อดูความตองการจําเปนของหลักสูตรที่จะพัฒนาข้ึน วามีความสอดคลองกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของการจัดการศึกษาหรอืไม และโครงสรางหรอืองคประกอบของหลักสูตร

ควรมีลักษณะเปนอยางไร 

 2. การประเมินข้ันออกแบบหรือรางหลักสูตร จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร         

ในระยะน้ี คือเพื่อพิจารณาความชัดเจน และความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรแตละ

องคประกอบ ไดแก ปรัชญา วัตถุประสงค โครงสรางรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผล เพื่อใหไดหลักสูตรฉบับรางที่มีความเหมาะสมแกการนําไปใชตอไป 

 3. การประเมินกอนการนําหลักสูตรไปใช เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ      

ของหลักสูตรฉบับราง รวมทั้งองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การประเมินหลักสูตรในระยะน้ีตอง
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กระทําอยางรอบคอบและมรีะบบทีชั่ดเจน เพราะผลการประเมินตองนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร

ใหสมบูรณ ตรงประเด็น สิ่งที่ประเมินไดแกเอกสารหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรหรือ 

สิ่งอํานวยความสะดวกตอการใชหลักสูตร ผลผลิตหลักสูตรและคุณคาของหลักสูตร 

 4. การประเมินระหวางดําเนินการใชหลักสูตร เปนการทําใหหลักสูตรมีความกระจาง  

มีความชัดเจนของกระบวนการใชหลักสูตร ทั้งดานระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร               

การนิเทศกํากับดูแล และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5. การประเมินหลังจากการใชหลักสูตรครบวงจร การใชหลักสูตรแตละหลักสูตรใชเวลา

มากนอยแตกตางกันไป ในขณะที่มีการใชหลักสูตร สภาพของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมได

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หลักสูตรที่เคยมีความเหมาะสมในเวลาหน่ึงอาจไมเหมาะสมในเวลาตอมา 

เน่ืองจากสภาพสังคมและบริบทที่เปลี่ยนไป ดังน้ันเมื่อใชหลักสูตรครบตามกระบวนการแลวจึงเปน

ความจําเปนตองประเมินหลักสูตรทั้งระบบเพื่อดูผลที่เกิดจากหลักสูตรเชนการจัดการทรัพยากรในการใช

หลักสูตร การบริหารและการใชหลักสูตรในการเรียนการสอน คุณลักษณะของผูเรียน ผลจากการประเมิน

จะเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาปรับปรุงหรือตัดสินกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรตอไป 

สรุปไดวาการประเมินหลักสูตรเกิดข้ึนไดทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ไดแก

การประเมินกอนการพัฒนาหลกัสตูร การประเมินข้ันออกแบบหรือรางหลักสูตร การประเมินกอนการ

นําหลักสูตรไปใช การประเมินระหวางดําเนินการใชหลกัสตูร และการประเมนิหลงัจากการใชหลกัสตูร

ครบวงจร โดยการดําเนินการเปนไปได 2 ลักษณะ คือ ประเมินอยางตอเน่ืองในชวงตาง ๆ ของการพัฒนา

หลักสูตร (Formative Evaluation) และประเมินหลังการใชหลักสูตรครบวงจร (Summative Evaluation) 

ซึ่งควรเปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

การประเมินหลักสูตรท้ังระบบ 

การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีความสําคัญ และเปนความจําเปนที่ตองดําเนินการหลังจาก

ไดใชหลักสูตรครบวงจร เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

ศักด์ิศรี ปาณะกุล (2543 : 118) กลาววาการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เปนการประเมิน

สัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรหลงัไดนําหลักสตูรไปใชแลว ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรจะเปนประโยชนอยางย่ิง

ตอการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคาสูงข้ึน และการนําหลักสูตรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

วสันต ทองไทย และสุนทรา โตบัว (2556 : 4) กลาววาการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ไดแก 

การประเมินองคประกอบดานตาง ๆ ของหลักสูตรทั้งหมด ไดแก เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลกัสตูร ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก สภาพการใชหลกัสตูร

ดานการบริหาร การจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศกํากับดูแล การประเมินการเรียน 

การสอน รวมทั้งการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนตัวบงช้ี และอธิบายคุณภาพของผลผลิต 
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สวนประเด็นการประเมินที่ใชประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ศักด์ิศรี ปาณะกุล (2545 : 118) 

ไดใหรายละเอียดดังน้ี 

 1. การประเมินเอกสารหลักสูตร เปนการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตร คูมือ

ครู และตําราตาง ๆ วามีความเหมาะสมดี และถูกตองกับหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใด

บกพรองก็ไดดําเนินการปรับปรุงแกไข กอนนําไปประกาศใช การประเมินเอกสารหลักสูตรมักใชวิธี 

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และวิธีใหผูรู ผูเช่ียวชาญ หรือผูที่เกี่ยวของดําเนินการ

ประเมิน นอกจากน้ียังสามารถใชวิธีการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม เปนตน 

 2. การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนํามาใชไดดี     

ในสถานการณจริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไร     

ในการใชหลักสูตร เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน ใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล วิธีการประเมินอาจใชการสังเกต การสัมภาษณ การสอบถามผูเกี่ยวของไดแก ครู ผูเรียน 

ผูบริหาร หรือผูปกครอง เปนตน 

 3. การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร เปนการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผูเรียน         

ซึ่งประกอบดวยสัมฤทธิผลทางวิชาการ (Academic Achievement) ไดแก ความรูความสามารถ        

ในการเรียนวิชาตาง ๆ และสัมฤทธิผลที่ไมใชวิชาการ (Non-Achievement) ไดแก บุคลิกภาพ ความ

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย เปนตน การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร นอกจากจะประเมินผูเรียน       

ที่กําลังศึกษาอยูแลว ก็ควรติดตามผลกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษาวาสามารถนําความรูที่ได ไปใช  

ในการปฏิบัติงาน และประสบความสําเร็จในการทํางานหรือศึกษาตอหรือไม โดยติดตามสอบถาม  

จากผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ หรืออาจใชวิธีศึกษาเอกสาร 

การสัมภาษณ รวมทั้งสงแบบสอบถาม เปนตน 

 4. ประเมินระบบหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความสมบูรณและ

สลับซับซอนมาก เน่ืองจากการประเมินระบบหลักสูตรมีความเกี่ยวของกับองศประกอบอื่นที่เกี่ยวของ

กับหลักสูตรดวย เชน ทรัพยากรที่ตองใช ความสัมพันธของระบบหลักสูตรกับระบบการบริหารโรงเรียน 

ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนตน 

 5. การประเมินหลักสูตรทั้งระบบจึงประกอบดวยการประเมินเอกสารหลักสูตร/วัสดุ

หลักสูตร การประเมินบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การประเมินสภาพแวดลอมที่บงช้ีและ

อธิบายคุณภาพของผลผลิต การประเมินสภาพการใชหลักสูตร การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 

และการประเมินระบบหลักสูตร หรืออีกนัยหน่ึงอาจกลาวไดวาการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ คือ  

การประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งดานสภาวะแวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดาน

กระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) ของหลักสูตรน่ันเอง 
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รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

การประเมินผลหลักสูตรเปนการดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผน โดยทั่วไปมักกําหนด

รูปแบบในการประเมินโดยเลือกเอารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถประเมิน 

ไดครบถวนทุกจุดมุงหมายของการประเมิน การเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการประเมินที่เหมาะสมทําให

การประเมินหลักสูตรมีความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) 

สุนีย ภูพันธ (2546 : 259) ไดกลาววานักวิชาการผูเ ช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและ       

การประเมินผลไดเสนอแนะรูปแบบของการประเมินหลักสูตรไวหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งผูสนใจ

สามารถศึกษาเพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการ และไดจําแนกรูปแบบของการประเมิน

หลักสูตรในปจจุบันวาแบงได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรที่สรางเสร็จใหม เปนการประเมินหลักสูตรกอนนํา

หลักสูตรไปใช ซึ่งในกลุมน้ีมีรูปแบบที่เดน ๆ ไดแกรูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการวิเคราะห

แบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique) ซึ่งเริ่มตนดวยการวิเคราะหองคประกอบ 3 สวน

ของหลักสูตร คือ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 2.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการใชหลักสูตรในกลุมน้ี

สามารถแบงกลุมยอย ๆ ได 4 กลุม ดังน้ี 

  2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment 

Model) เปนรูปแบบการประเมินที่ประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก

จุดมุงหมายเปนหลัก คือพิจารณาวาผลที่ไดรบัเปนไปตามจดุมุงหมายหรือไม รูปแบบการประเมินหลักสูตร

ในลักษณะน้ีไดแก รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของไทเลอร และรูปแบบการประเมินหลกัสตูรแฮมมอนด 

  2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model) 

เปนรูปแบบการประเมินที่นําเอาความคิดของผูประเมินเปนตัวกําหนดความคิดตามสภาพความเปนจริง 

มีความเปนอิสระในการประเมิน อาศัยผูเช่ียวชาญในการตัดสินใจที่เกิดตามสภาพความเปนจริง และ

ไมตองมีความลําเอียง ไดแกรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน 

  2.3 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลกั (Criterion Model) เปนรูปแบบ

การประเมินที่ตองอาศัยผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก เชน 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค 

  2.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision Making Model) 

เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลน้ัน ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ 

เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส รูปแบบการกระเมินหลักสูตรของดอริสโกว รูปแบบ      

การประเมินของเวลซ อัลคิน และรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม เปนตน 
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รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท สําหรับที่จะนําเสนอตอไปน้ีเปนรายละเอียดของรูปแบบ

การประเมินตาง ๆ ซึ่งไดเลือกมานาเสนอไวทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 

 1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Tyler) เปนผูวางรากฐานการประเมินหลักสูตร 

ไทเลอรไดใหนิยามวา การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังน้ันการประเมินคือ การเปรียบเทียบ

วาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปน้ันเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร

เปนการพิจารณาความสมัพันธที่เปนเหตุเปนผลตอกันของ องคประกอบหลักสูตร 3 สวน คือ จุดมุงหมาย

ทางการศึกษา ประสบการณการเรียนรู และสัมฤทธ์ิผลของการเรียน หลักในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตร โดยพิจารณาตัดสินจากการบรรลุผลสําเร็จของจุดมุงหมายทางการศึกษาที่ต้ังไว 

 2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด (Hammond) มีจุดมุงหมายเพื่อ

ตรวจสอบวาการปรับปรุงหลักสูตรมี ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไวหรือไม โดยมี

โครงสรางสําหรับการประเมินหลักสูตรประกอบดวย 3 มิติ คือ มิติดานการเรียนการสอน มิติดาน

สถาบัน และมิติดานพฤติกรรมในการประเมินตามแนวคิดของแฮมมอนด จะเริ่มจากการประเมิน

หลักสูตรที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อจะไดมาซึ่งขอมูลเบื้องตนที่จะนําไปสูการตัดสินแลวเริ่ม

กําหนดทิศทางและกระบวนการใน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) ไดนําเสนอรูปแบบการประเมิน 

ที่เรียกวา การประเมินความไมสอดคลองเปนการประเมินหลักความไมสอดคลอง เปนการประเมิน 

โดยการเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จของหลักสูตรที่ไดกําหนดไวลวงหนามาเปน

มาตรฐานเพื่อการประเมินกับผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงจากการใชหลักสูตร เมื่อพบสิ่งที่ไมตรงกัน คือ          

ผลที่คาดหวังกับผลที่เกิดข้ึนจริงมีความคลาดเคลื่อน แสดงวา สิ่งที่เปนจริงยังมีขอบกพรองและ         

ไมเปนไปตามที่คาดหวังที่กําหนดไว ดังน้ันจึงตองมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งแนวคิดของโพรวัส 

ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 5 ข้ันตอน คือ  

  3.1 ต้ังเกณฑมาตรฐาน (Standard-S) โดยผูประเมินหลักสูตรจะกําหนดเกณฑ

มาตรฐานของสิ่งที่ตองการวัดวาตองการในระดับใด  

  3.2 รวบรวมผลการปฏิบัติ (Performance-P) ในข้ันน้ีผูประเมินจะเก็บรวบรวม

ขอมูลของสิ่งตาง ๆ ให มากพอที่จะนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  

  3.3 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (Compare-C) โดย

นําขอมูลที่ไดจากขอ 2 ไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไวในขอ 1 

  3.4 จําแนกความแตกตาง (Discrepancy-D) ระหวางผลการปฏิบัติกับเกณฑมาตรฐาน 

  3.5 ทําการตัดสินใจ (Decision Making) เปนการตัดสินใจที่จะดําเนินการอยางใด

อยางหน่ึงเกี่ยวกับหลักสูตรน้ัน ซึ่งอาจจะเปนการยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีคุณภาพดีข้ึนก็ได 

 4. รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) ไดพัฒนารูปแบบการประเมินโดยใชแนวคิด

ของครอนบาคและสคริฟเวน เปนพื้นฐานในการปฏิบัติรูปแบบการประเมินของสเตค การนําเสนอ
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แนวคิดในการประเมินหลักสูตรวา ผูประเมินตองทราบขอมูลที่แทจริงใหได เพื่อจะอธิบายและตัดสิน

ในสิ่งที่กําลงัศึกษาน้ัน คือ การประเมินควรพิจารณาอยางครอบคลมุ มิใชสวนหน่ึงสวนใดของโครงสราง 

สเตคไดเสนอแนะใหทําการประเมินองคประกอบ 3 ประการ คือ  

  4.1 การประเมินสิ่งที่มีอยูกอน (Antecedents) ประเมินสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูกับการ

ดําเนินการใชหลักสูตรหรือ สภาพเงื่อนไขปจจัยตาง ๆ ในการดําเนินโครงการ  

  4.2 การประเมินกระบวนการ (Transactions) การประเมินเกี่ยวของกับความสัมพันธ

กันระหวางผูสอนกับ ผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ประเมินกิจกรรมการดําเนินการกิจกรรมที่ปฏิบัติ  

  4.3 การประเมนิผลผลติ (Outcomes) ประเมินความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน

หรือผลของการนํา โครงการไปปฏิบัติ 

 5. รูปแบบของการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบการประเมินเรียกวา ซิปโมเดล (CIPP Model) เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเน่ือง 

โดยมีจุดมุงเนนที่สําคัญคือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจอยาง

ตอเน่ืองตลอดเวลา วัตถุประสงคของการประเมิน คือการใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ดังน้ันจึงจําเปน

อยางย่ิงที่จะตองมีรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจที่สําคัญในการประเมิน 4 ดาน คือ  

  5.1 การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation)  

  5.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  

  5.3 การประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) 

  5.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

สรุปไดวารูปแบบการประเมินหลกัสตูรมีอยูหลายรูปแบบ และแตละรูปแบบตางก็มขีอดีและ

ขอจํากัด ผูทําหนาที่ประเมินจึงควรศึกษาทําความเขาใจ และเลือกหรือประยุกตใช หรืออาจพัฒนา

รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินข้ึนมาเอง 

รูปแบบการประเมินตามแบบจําลองซิปป (CIPP model) 

รูปแบบการประเมินตามแบบจาํลองซิปป (CIPP Model) CIPP ยอมาจาก Context (บริบท

หรือสภาวะแวดลอม) Input (ปจจัยเบื้องตน) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต)       

เปนรูปแบบการประเมินที่นําเสนอโดยสตัฟเฟลบีม (อางถึงใน ศักด์ิศรี ปาณะกุล, 2545 : 138 - 140) 

ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินตามแบบจําลองซิปปวา เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ           

ที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเน่ือง มีจุดเนนสําคัญเพื่อหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจทางดานการศึกษา โดยสตัฟเฟลบีมไดอธิบายเกี่ยวกับแนวทางของการตัดสินใจ

ไว 4 แนวทาง คือ 

 1. การตัดสินใจเพื่อชวยนําไปสูรูปแนวทางการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงหรือเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดทั้งสิ้น (Metamorphism) 
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 2.  การตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยาง แตยังคงรักษาหรือคงสภาพการณ 

เดิมไว (Homeostasis) 

 3. การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Incremental) 

 4.  การตัดสินใจนําสิ่งใหมเขามาในระบบโดยวิธีการทดลองและสืบคนหาอยางมีระบบ 

(Neomobilistic) 

จากแนวทางการตัดสินใจ 4 แนวทางขางตน สตัฟเฟลบีม (อางถึงใน ศักด์ิศรี ปาณะกุล, 

2545 : 138) ไดกําหนดการประเมินและการตัดสินใจ 4 อยาง ดังภาพที่ 2.2 
 

 ความคาดหวัง (Intended)  สภาพที่เกิดข้ึนจริง 

จุดหมายปลายทาง  

(End) 

1. การประเมินบริบทตัดสินใจเก่ียวกับ

การวางแผน (Planning) 

 4. การประเมินผลผลิตตัดสินใจเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตอ (Recycling) 

วิธีการ  

(Mean) 

2. การประเมินปจจัยเบื้องตนตัดสินใจ

เก่ียวกับโครงสราง (Structuring) 

 3.  การประเมินกระบวนการตัดสินใจ

เก่ียวกับการปฏิบัติ (Implementing) 

 

ภาพที่ 2.2 การประเมินและการตัดสินใจตามแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 

ที่มา : ศักด์ิศรี ปาณะกุล, 2545 : 138 

 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินแตละดาน (ศักด์ิศร ีปาณะกุล, 2545 : 138 - 215)

มีดังน้ี 

 1.  การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 

และความตองการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การประเมินสภาวะแวดลอมจะเริ่มที่

การศึกษา ลักษณะทั่วไปของหลักสูตรเพื่อกําหนดสภาพที่ควรจะเปน สภาพที่เปนอยูในปจจุบันจะถูก

นําไปเปรียบเทียบกับสภาพที่ควรจะเปน ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การวางแผนกําหนดนโยบายใหม ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการน้ัน ๆ  

  1.1 จุดมุงหมาย เพื่อพิจารณาสภาพการณในปจจุบัน กําหนดประชากรเปาหมาย 

และประเมินความตองการ วินิจฉัยปญหา พิจารณาจุดมุงหมายวาจะพอเพียงที่จะแกปญหาและความ

ตองการหรือไม 

  1.2 วิธีการ อาจใชการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหงาน การวิเคราะหเอกสาร        

การวินิจฉัยจากการสอบ และเทคนิคเดลฟาย 

  1.3 การตัดสินใจ ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดไววาจะดําเนินการ และตัดสินใจ

เกี่ยวกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การวางแผนและจุดมุงหมายที่คาดหวังไว 
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 2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร  

ตาง ๆ ที่นํามาใชในการดําเนินงาน หรือปจจัยที่เปนตัวทําใหเกิดวิธีการที่จะนํามาใชปฏิบัติ เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

  2.1 จุดมุงหมาย เพื่อใหไดขอมูลในการพิจารณาสิ่งที่กําหนดใหหรือมีอยู วาจะ

นําไปใชประโยชนอยางไร พิจารณาระบบตลอดจนงบประมาณที่ใชในการจัดหลักสูตร 

  2.2 วิธีการ ศึกษาแหลงทรัพยากรทั้งหลายตลอดถึงทรัพยากรบุคคล วิธีดําเนินการ 

เพื่อศึกษาความเปนไปได ความเหมาะสม ความประหยัดในการดําเนินหลักสูตร 

  2.3 การตัดสินใจ ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินหลักสูตร ตลอดจนวางรูปแบบในการ

ดําเนินการตามทรัพยากรที่มีอยู 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมนิเกี่ยวกับเรื่องราว 

หรือกิจกรรมตาง ๆ ในข้ันการปฏิบัติงาน 

  3.1 จุดมุงหมาย เพื่อใหไดขอมูลสะทอนกลับใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบเกี่ยวกับขอดี 

ขอบกพรองในการดําเนินงาน 

  3.2 วิธีการ เก็บขอมูลอยางสม่ําเสมอในขณะดําเนินการ เพื่ออธิบายข้ันตอนของการ

ปฏิบัติที่เกิดข้ึน 

  3.3 การตัดสินใจ ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินหลักสูตรและปรับหลักสูตร ตลอดจน

ข้ันตอนปฏิบัติที่จะบังเกิดผลดี เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามที่กําหนดไว

ในข้ันตอนวางแผนหรือไม เปนการศึกษาจุดเดนจุดดอยของหลักสูตร ซึ่งไมสามารถศึกษาไดจากการ

ประเมินภายหลังสิ้นสุดการใชหลักสูตร 

 4. การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) เปนการประเมินผลลัพธและผลกระทบ

ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามหลักสูตร 

  4.1 จุดมุงหมาย เพื่อตรวจสอบผลจากหลกัสูตรวาสอดคลองหรือบรรลุตามจุดมุงหมาย

เพียงใด สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไวไดเพียงใด เพื่อตัดสินเกี่ยวกับคุณคาและคุณประโยชน

ของหลักสูตร 

  4.2 วิธีการ พิจารณาขอมูลของผลจากหลักสูตร โดยรวบรวมขอมูลจากการทดสอบ 

และสังเกตทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

  4.3 การตัดสินใจ ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะดําเนินการตอไป ระงับหรือ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยางไรหรือสวนไหน 

จากขอความรูขางตนสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรหลังการใชหลักสูตรครบวงจรโดยใช

แบบจําลองซปิป (CIPP Model) เปนการประเมินที่เปนระบบครอบคลุมต้ังแตการประเมินสภาพแวดลอม 

เพื่อหาความเหมาะสมของหลักสูตรตามสภาพแวดลอม แนวคิด หลักการหรือสภาพความจําเปน 
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ตลอดทั้งความตองการของสังคมและผูเรียน ผลทีไ่ดจากการประเมินดานน้ีจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การวางแผนและการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินปจจัยเบื้องตน เปนการประเมิน

ปจจัยเอื้อและสนับสนุนใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค ผลการประเมินจะเปนประโยชนในการตัดสินใจ

วาระบบโครงสรางตาง ๆ ของหลักสูตรรวมทั้งปจจัยตาง ๆ มีความเหมาะสม เพียงพอ และเอื้อประโยชน

ตอการนําหลักสูตรไปใชมากนอยเพียงใด การประเมินกระบวนการเปนการประเมินกระบวนการใช

หลักสูตร เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการในดานการบริหาร

หลักสูตรในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล สวนการประเมิน 

ผลผลิตจะชวยใหมองเหน็ความสัมพันธสอดคลองกันของสวนตาง ๆ  ของหลักสูตร ชวยในการปรับปรุง

ขอบกพรองของการวางแผน การบริหารหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชเพื่อเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจวาตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเกี่ยวกับหลักสูตรน้ัน ๆ  

ตัวบงชี้และการกําหนดเกณฑในการประเมินหลักสูตร 

สุวิมล ติรกานันท (2547 : 39 - 65) กลาววาในการดําเนินการประเมินใด ๆ ข้ันตอนของ

การประเมินจะเริ่มตนจากการกําหนดประเด็นการประเมิน ตามมาดวยการกําหนดตัวบงช้ี จากน้ัน          

จึงกําหนดเกณฑในการตัดสนิตัวบงช้ี การกําหนดประเด็นการประเมินสามารถกําหนดไดจากวัตถุประสงค

ของโครงการ จากผูที่ใชผลการประเมิน จากประสบการณของผูประเมิน จากแบบจําลองหรือจากแนวคิด

การประเมนิ สวนการกําหนดตัวบงช้ี เปนการกําหนดสิ่งตาง ๆ หรือลักษณะตาง ๆ ที่ระบุถึงปรากฏการณ

ที่เกิดข้ึนในประเด็นที่ตองการประเมินหรือตัวแปรที่ตองการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะ         

ที่คอนขางเปนรูปธรรมทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และสวนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ หลักการ       

ที่ใชในการสรางตัวบงช้ีที่ดีควรดําเนินการดังน้ี 

 1.  เลือกใช/สรางตัวบงช้ีทีเ่ปนตัวแทนทีส่ําคัญเทาน้ัน 

 2.  คําอธิบายหรือการกําหนดตัวบงช้ีควรเปนวลีทีม่ีความชัดเจน 

 3.  ตัวบงช้ีอาจจะกําหนดไดทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 4.  ควรนําจุดประสงคของโครงการหรือประเด็นการประเมินมากําหนดตัวบงช้ี 

 5.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวบงช้ี ควรรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงปฐมภูมิ และ

แหลงทุติยภูมิ 

การพัฒนาตัวบงช้ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแกการกําหนดตัวบงช้ี การวางแผนเก็บขอมูล

เกี่ยวกับตัวบงช้ี และการกําหนดเกณฑสําหรบัตัวบงช้ี สวนลกัษณะตัวบงช้ีที่ดีควรมีลกัษณะดังน้ี 

 1.  สอดคลองกับประเด็นที่ตองการประเมิน โดยสามารถระบุถึงสถานการณในประเด็น

ที่ตองการประเมินไดอยางชัดเจน 

 2.  เปนรปูธรรม ทําใหสามารถวัดหรือสังเกตได 

 3.  ไดรับการยอมรับจากผูใชผลการประเมิน 



 44

สรุปไดวาการกําหนดตัวบงช้ี สามารถกําหนดไดจากตัวแปรที่สําคัญ หรือประเด็นการประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ดีตองสอดคลองกับประเด็นการประเมินและควรเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ รวมทั้งเปนตัวบงช้ีที่

ไดรับการยอมรับจากผูอื่น 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 184 - 189) ไดกลาวถึงความละเอียดของผลการประเมินวา              

การประเมินโครงการหรือประเมินสิ่งอื่น ๆ ใหไดผลการประเมินมีความละเอียดมากนอยอยางไร 

ข้ึนอยูกับการกําหนดเกณฑ และคานํ้าหนักในการประเมิน ซึ่งแบงได 4 ประเภท คือ 

 1. การประเมินโดยไมกําหนดเกณฑการประเมิน การประเมินประเภทน้ีจะมีแตเกณฑ

การแปลความหมาย จึงมีลักษณะคลายกับการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งทราบแตเพียงระดับความคิดเห็น        

ที่แปลความหมายในระดับตาง ๆ เทาน้ัน 

 2. การประเมินโดยกําหนดเกณฑการประเมิน 2 ระดับ ไมกําหนดคานํ้าหนัก การประเมิน

แบบน้ีจะกําหนดเกณฑ 2 ลักษณะคือ เกณฑการแปลความหมาย และเกณฑสรุปผลการประเมินซึ่งมี 

2 ระดับ ใชสรุปผลการประเมินโดยนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ แลวสรุปผลวาผานหรือ 

ไมผาน 

 3. การประเมนิโดยกําหนดเกณฑการประเมิน 2 ระดับ และกําหนดคานํ้าหนักการประเมิน

แบบน้ีชวยใหไดคําตอบเกี่ยวกับการประเมินในภาพรวม แตขาดรายละเอียดภายในของตัวช้ีวัด 

 4. การประเมินโดยกําหนดเกณฑการประเมินมากกวา 2 ระดับ และกําหนดคานํ้าหนัก 

การประเมินแบบน้ีจะมีการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด สรุปผลการ

ประเมินจากการวิเคราะหขอมูล และนํามาคูณกับเกณฑที่กําหนดไว จึงถือวาเปนแบบการประเมิน          

ที่มีความละเอียดมากที่สุดถาพิจารณาจากองคประเกอบเรื่องเกณฑและการกําหนดคานํ้าหนัก 

วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล (2541 : 46) กลาวถึงการกําหนดเกณฑในการ

ประเมินวา การประเมินหลักสูตรหรือประเมินสิ่งใด ๆ ก็ตาม ผูทําหนาที่ประเมินจําเปนตองมีการกําหนด

เกณฑข้ึนใชสําหรับการประเมิน ทั้งน้ีเพราะวาเกณฑหมายถึงสิ่งที่ใชเปนหลักสําหรับการตัดสินใจ           

ซึ่งโดยทั่วไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินผล มีดังน้ี 

 1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวช้ีวัดเชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย 

ผลิตภาพตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกําลังคน ระยะเวลาในการใหบริการ 

 2. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวช้ีวัดเชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับ

การบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

 3. เกณฑความพอเพียง (Adequacy) มีตัวช้ีวัดเชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 

 4. เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวช้ีวัดคือระดับความพึงพอใจ 

 5. เกณฑความเปนธรรม (Equity) มีตัวช้ีวัดคือการใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปน

ธรรมระหวางเพศ ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ 
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 6. เกณฑความกาวหนา (Progress) มีตัวช้ีวัดเชน ผลผลิตเปรยีบเทยีบกบัเปาหมายรวม

กิจกรรมที่ทําแลวเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใชไป 

 7. เกณฑความย่ังยืน (Sustainability) มีตัวช้ีวัดเชน ความอยูรอดของโครงการดาน

เศรษฐกิจ สมรรถนะดานสถาบัน ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ 

 8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวช้ีวัดเชน ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน 

วิธีการกําหนดเกณฑเพื่อประเมินผลหลักสูตร อาจกระทําไดหลายวิธีตามลักษณะของเกณฑ 

(วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล, 2541 : 46) ดังน้ี 

 1.  การกําหนดเกณฑสัมบูรณ หมายถึงการกําหนดเกณฑโดยยึดหลักที่ใชตัดสินใจ        

ซึ่งกําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจนตายตัว ดังน้ันการใชเกณฑสัมบูรณเพื่อประเมินผลหลักสูตร จึงเปนการ

กําหนดหลักตัดสินใจเกีย่วกับหลักสูตรไวลวงหนาน่ันเอง โดยทั่ว ๆ ไปแลวเกณฑสัมบูรณที่กําหนดข้ึนน้ี

อาจเกิดข้ึนไดโดยผูรูและผูเกี่ยวของกับหลักสูตรน้ันมารวมกันกําหนด ทั้งน้ี ผูทําหนาที่ประเมินผล

หลักสูตรอาจจะตองทําการจัดประชุมสัมมนาระดมสมองหรือใชการวิจัยเชิงสํารวจโดยเทคนิคเดลฟาย 

(Delphi) เพื่อรวบรวมกลั่นกรองความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเหลาน้ัน แลวประมวลสรุปเปนเกณฑ

สัมบูรณสําหรับการประเมินหลักสูตรในแตละดานข้ึน นอกจากจะใชวิธีการดังกลาวในการกําหนด

เกณฑแลว   ผูประเมินหลักสูตรอาจใชวิธีการอางอิงโดยเอาเกณฑที่มีบุคคลอื่น ๆ กําหนดไวแลวมาใช

เปนเกณฑสําหรับการประเมินหลักสูตรก็ได 

 2. การกําหนดเกณฑสัมพัทธ หมายถึง การใชหลักการตัดสินใจตอผลการดําเนินงาน

หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง โดยการนําไปเปรียบเทียบกับผลของอีกหลักสูตรหน่ึง ที่มีลักษณะเดียวกัน

หรือเปรียบเทียบกับผลของหลักสูตรเดิมที่เคยดําเนินการผานมา 

นอกจากน้ี นิศา ชูโต (2540 : 153) ไดกลาววาเกณฑเทาที่ปรากฏและที่ใชกันอยูสวนใหญ

ไดแก 1) เกณฑการบรรลวัุตถุประสงคหรอืบรรลุเปาหมาย 2) เกณฑความตองการของผูใชผลการประเมิน 

3) เกณฑอุดมคติหรือคานิยมของสังคม 4) เกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดยผูเช่ียวชาญหรือผูเกี่ยวของกับ

การประเมิน และ 5) เกณฑคุณภาพที่เปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ถูกประเมิน 

รัตนะ บัวสนธ (2540 : 186 - 188) กลาววาในการรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินโครงการหรือ

หลักสูตร ผูประเมินอาจใชคะแนนเฉลี่ยความเห็นแตละชวงเปนเกณฑในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล

ของโครงการหรือหลักสูตรที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหมาเชน การกําหนดเกณฑระดับความ

คิดเห็นโดยใชแบบประมาณคาชนิด 5 ระดับของลิเครท (Likert) ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับนอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 
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 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด 

กองวิจัยทางการศึกษา (ม.ป.ป. : 1 - 7) กําหนดเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะห

หลักสูตรสถานศึกษา โดยใชแบบประมาณคา 3 ระดับ ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.00  หมายถึง ผลการประเมินระดับดี 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.50  หมายถึง ผลการประเมินระดับ พอใชได 

 คาเฉลี่ยนอยกวา 1.50  หมายถึง ผลการประเมินระดับตองปรบัปรุง 

กรมวิชาการ (2545 : บทคัดยอ) ไดกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

 ผลการเรียน 4.0  คะแนน 80 - 100 หมายถึง ผลการเรียนดีเย่ียม 

 ผลการเรียน 3.5  คะแนน 75 - 79  หมายถึง ผลการเรียนดีมาก 

 ผลการเรียน 3.0  คะแนน 70 - 74  หมายถึง ผลการเรียนดี 

 ผลการเรียน 2.5  คะแนน 65 - 69  หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี 

 ผลการเรียน 2.0  คะแนน 60 - 64  หมายถึง ผลการเรียนนาพอใจ 

 ผลการเรียน 1.5  คะแนน 55 - 59  หมายถึง ผลการเรียนพอใช 

 ผลการเรียน 1.0  คะแนน 50 - 54  หมายถึง ผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่า 

 ผลการเรียน 0  คะแนน 0 - 49  หมายถึง ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 

สรุปไดวาในการประเมินใด ๆ นอกจากตองกําหนดประเด็นและตัวบงช้ีในการประเมินแลว 

ตองกําหนดเกณฑการประเมินดวย เพราะจะชวยทําใหสารสนเทศจากผลการประเมินมีความละเอียด

มากย่ิงข้ึน เกณฑการประเมินที่กําหนดข้ึนน้ัน จะตองเปนเกณฑที่ยอมรับไดและนํามาใชไดอยาง

เหมาะสม มีองคประกอบตรงกับลักษณะของขอมูลที่จะนํามาประเมิน และเกณฑการประเมินควร

ไดมาจากผูที่เกี่ยวของหรือเจาของหลักสูตรไดรวมกันกําหนด 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

ทําใหไดแนวคิดในเรื่องรูปแบบและประเด็นที่ใชเปนตัวแปรในการประเมินหลักสูตร มีดังตอไปน้ี 

นุชจิรา ปาสาเนาว (2548) ไดประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในวิชา

คอมพิวเตอร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมบูรพา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบจําลองซิปป 

(CIPP Model) เปนรูปแบบการประเมิน ประชากรที่ใช ไดแก ผูเช่ียวชาญ ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน
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และผูปกครอง 2,640 คน โดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) 

ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 486 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 

โดยมีความเช่ือมั่นของแบบประเมิน 0.96 การวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยและสวนเลี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท : นโยบายและมาตรฐานในการจัดการเรียนรูของหลักสูตรมีความเหมาะสม

ในระดับมาก ดานปจจัย : วัตถุประสงค โครงสรางและเน้ือหาของหลักสูตร ครูผูสอน นักเรียนและ

ทรัพยากรที่ใชดําเนินการตามหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก ดานกระบวนการ : การบริหาร

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก และดาน

ผลผลิต : สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักเรียนที่หลักสูตรมีความเหมาะสมมาก 

วันเฉลิม บรรณารักษ (2550) ไดประเมินสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน            

บานทามะเด่ือ เกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการใชหลักสูตร         

5 ประเด็นหลัก ไดแก การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอม การบริหาร

จัดการหลักสูตร การดําเนินการสอนตามหลักสูตรและการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร ผลการวิจัย

พบวา สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานทามะเด่ือมีระดับคุณภาพดีใน 3 ดาน ไดแก  

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอม และการบริหารจัดการหลักสูตร 

ดานที่มีระดับคุณภาพพอใช ไดแก การดําเนินการสอนตามหลักสูตร สวนดานที่มีระดับคุณภาพ       

ควรปรับปรุง ไดแก การนิเทศการใชหลักสูตร นอกจากน้ียังพบวา ปญหาอุปสรรคในการใชหลักสูตร

ประกอบดวย ปญหาดานการบริหารและบริการ ไดแก การเตรียมบุคลากร การจัดครูเขาสอน         

การบริหารและการจัดการหลักสูตร ปญหาดานกระบวนการเรียนการสอน ไดแก การปรับปรุง

หลักสูตร การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ

ปญหาดานการสงเสริมการติดตามการใชหลักสูตร ไดแก การนิเทศและติดตามการใชหลักสูตร 

ธนศักด์ิ เปาริก (2550) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 พบวา สภาพการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับการดําเนินงานจากมากไปนอยไดดังน้ี 

1) การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผน

ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 5) การนิเทศ กํากับติดตาม

ประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 6) การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

7) การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สวนปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

เรียงระดับปญหาจากมากไปนอยไดดังน้ี 1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 2) การนิเทศ กํากับ 

ติดตามประเมินผลการบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การปรับปรงุพัฒนาการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา 

4) การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 5) การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

6) การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และ 7) การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 
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ชฎาวัลย รุณเลิศ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร และ

เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย

และสาธารณสุข ขอบเขตของสาระการประเมิน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน กระบวนการ 

และผลผลิต ผูวิจัยไดใชทฤษฎีแบบจําลองการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เก็บรวบรวมขอมูลใน

การวิจัยโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชกลุมตัวอยาง        

ที่เปนนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาและผูบังคับบัญชา และขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูสอนดวย 

เทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก สถิติที่ใชไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท ความเหมาะสมของหลักสูตรกับบริบทจัด การศึกษาอยูในระดับดี ดาน

ปจจัยนําเขา ประกอบดวยความเหมาะสมของหลักสูตรในดานอาจารยผูสอนอยูในระดับมาก ความ

เหมาะสมของหลักสูตรในดานผูเรียนอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของ สื่อการศึกษาอยูในระดับ

ปานกลาง ดานกระบวนการ ประกอบดวย ความเหมาะสมของหลักสูตรใน ดานการจัดการเรียน        

การสอนอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในดานเน้ือหาและดานการวัดและประเมินผล  

การใหคําปรึกษาอยูในระดับมาก และดานผลผลิตความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมาก  

สมใจ แรงสิงห (2552) ไดศึกษาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรยีนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในกระบวนการสรางหลักสูตร 

การดําเนินการตามหลักสูตรและผลผลิตของหลักสูตร และศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานและดานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10 คน ผูบริหาร 3 คน ครูผูสอน 2 คน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 284 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย บุคคลภายนอก 

12 คน รวมทั้งสิ้น 311 คน การประเมินประยุกตใชรูปแบบของสตัฟเฟลบีม เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

และไดทําการวิเคราะหหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหและบรรยาย

ขอมูลตามสภาพจริงแลวเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที่กําหนดไว ผลการวิจัยสรุป พบวา ดาน

กระบวนการสรางหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีการเตรียม

ความพรอม และมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ผานเกณฑการประเมิน สวนนักเรียน    

มีสวนรวมในการจัดทาหลกัสูตรสถานศึกษาไมผานเกณฑการประเมินเอกสารหลักสูตร ไดแก วิสัยทัศน 

สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปของหลกัสูตร ผานเกณฑการประเมิน ปจจัยนําเขา 

ไดแก ครูผูสอน นักเรียน หองเรียน ผานเกณฑการประเมิน ดานการดําเนินการตามหลักสูตร พบวา 

การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลไมผานเกณฑการประเมิน ดานผลผลิตของหลักสูตร พบวา 
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ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค      

ผานเกณฑการประเมิน ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร ผูเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

อยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมินสวนผูเรียนมีความพึงพอใจตอครูผูสอน หลักสูตรและกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไมผานเกณฑการประเมิน ผลการศึกษาแนวทางการ

ปรับปรุงหลกัสตูร พบวา มีความเห็นวา ควรมีการปรับปรงุหลักสตูรในสวนที่ไมผานเกณฑการประเมิน

และพัฒนาดานอื่น ๆ ใหดีย่ิงข้ึน เพื่อทาใหโรงเรียน และผูเรียน มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสา

นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

ชุลีพร เพาะบุญ (2555) ผลการวิจัยพบวา ดานบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ

มาก ดานปจจัยที่เกี่ยวของ พบวา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการ พบวา 

โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และดานผลผลิต พบวา โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก สวนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระภาษาไทย ควรสงเสริมและ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหดีมากย่ิงข้ึน ใหผูเรียนอานออกเขียนไดถูกตองตามหลักการสอนวิชาภาษาไทย 

ควรขยายผลไปยังระดับช้ันอื่น ๆ และครอบคลุมทุกกลุมสาระเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งระบบ 

วิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ระหวางป 2553 - 2554 ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 

ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

แตควรจะปรับเปนมาตรฐานสากลทั้งระบบและทําทุกระดับช้ันทั่วประเทศ ดานปจจัยนําเขา พบวา 

ครูผูสอน ผูบริหาร และปจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพอยูในระดับมาก แตครูผูสอน

และผูบริหารขาดความมัน่ใจในการใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร ควรปรับปรงุใหมีหองเรียนอเิล็กทรอนิกส 

มัลติมีเดียทุกกลุมสาระ และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติ

ตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และการจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดานผลผลิต พบวา นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความเปนเลิศทางวิชาการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทาง

ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก และมีกิจกรรม      

ที่นักเรียนและครูจัดข้ึนเพื่อบริการสังคมดวยจิตสาธารณะอยางหลากหลาย รวมถึงไดรับรางวัลจาก

การแขงขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน สวนดานผลกระทบ พบวา ครูมีการวิจัยและพัฒนา

อยูในระดับปานกลาง ครูและนักเรียนมีเครือขายรวมพฒันาอยูในระดับปานกลาง ผลสืบเน่ืองที่เกิดข้ึน 

โดยภาพรวม พบวา ผูบริหาร ครู และนักเรียน ไดรับเกียรติบัตรรางวัล และไดรวมกิจกรรมแลกเปลีย่น
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การเรียนรูสําคัญตาง ๆ ในทุกระดับเพิ่มข้ึน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบท ในภาพรวมหลักสูตร        

มีความสอดคลองกับบริบทอยูในระดับมาก ผานเกณฑที่กําหนดไว (ระดับมาก) พิจารณาตามประเด็น

การประเมินพบวาหลักสูตรสอดคลองกับสภาพสังคมเศรษฐกิจนโยบายของรัฐ สอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคลองกับความตองการ/ความสนใจของนักเรยีน และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

/ชุมชนอยูในระดับมาก 2) ดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับปานกลางไมผานเกณฑ

ที่กําหนด (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา หลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับ

ปานกลาง วัสดุหลักสูตร อาคาร/สถานที่เรียน สภาพความพรอมของนักเรียนและความเพียงพอ       

ของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนครูมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่เหมาะสม

อยูในระดับมาก 3) ดานกระบวนการ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง ไมผานเกณฑ 

ที่กําหนด (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา การบริหารหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง สวนการวัดผลประเมินผล มีประสิทธิภาพ  

อยูในระดับมาก และ 4) ดานผลผลิต ในภาพรวมไมผานเกณฑการประเมินที่กําหนด โดยพบวาผูเรียน

มีคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อจบชวงช้ันที่ 4 อยูในระดับปานกลาง มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ อยูในระดับผานเกณฑข้ันตํ่าถึงระดับนาพอใจ สวนผูเกี่ยวของ 

มีความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

งานวิจัยตางประเทศ 

Fritz (1996) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความตองการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยการประยุกตใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความ

ตองการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยโอไฮโอ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใช

ประกอบการวางแผนโปรแกรมวิชา และพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยประเมินความตองการของนักศึกษา

เกี่ยวกับเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนการสอน และประเมินผลผลิตที่ไดวาสอดคลอง และตอบสนอง

ความตองการของนักศึกษาเพียงใด ขอคนพบจากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลในการวางแผน และกําหนด

จุดมุงหมายของโปรแกรมการศึกษา การประเมินเน้ือหาความรูทําใหไดขอมูลความตองการของนักศึกษา 

ซึ่งนํามาใชในการกําหนดโครงสรางและเน้ือหา ตลอดจนแหลงเรียนรู และกลวิธีทางเลอืกในการปฏิบัติ

ตามแผน/แนวทางที่เปนความตองการของนักศึกษา ผลจากการประเมินกระบวนการเรียนการสอน 

ทําใหไดขอมูลเพื่อตัดสินใจในข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนตลอดจนข้ันตอนและวิธีที่เหมาะสมในการ

เรียนการสอน เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา การประเมินผลผลิตโดยใหนักศึกษาระบุ

ผลงานที่บรรลุผลสําเร็จ ทั้งโดยต้ังใจและไมต้ังใจทําใหทราบผลสําเร็จในการตอบสนองความตองการ

ของนักศึกษา และพบวา แบบประเมิน CIPP ไดรับการพิสูจนวาเปนวิธีที่ไดผลดีในการแจกแจงความ

ตองการของผูเรียน 
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Taylor (1998) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรฝกอบรมบํารุงรักษาเครื่องบิน E-6A 

ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณะผูฝกสอน 

และเพื่อประเมินเน้ือหาของหลักสูตรวา บรรลุเปาหมายของหลักสูตรหรือไม กรอบแนวคิดของการ

วิจัยใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวาหลักสูตรมีความเหมาะสมทั้งดานเน้ือหา และวิธีการ วัสดุฝกอบรมมีความพรอม  

การเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนรูวิธีการแกปญหารูปแบบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสภาพการทํางานจริง 

ดานเน้ือหาการสอนพบวามีการเตรียมปญหารูปแบบตาง ๆ เพื่อฝกการแกปญหาทางเทคนิคตาง ๆ 

และมีการฝกซอมบํารุงโดยจําลองการซอมบํารุงโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งไดประโยชนมีคุณคา และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

Hsieh (1999) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีการประกัน

และการธนาคารของวิทยาลัยในไตหวัน โดยใชกรอบแนวคิดการวิจัยตามแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อประเมินหลักสูตรในดานการสอน ดานการสนับสนุนหลักสูตร ดานวัสดุ

หลักสูตร ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนและดานการปฏิบัติงาน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนไมพึงพอใจที่หลักสูตรขาดความยืดหยุนและไมตรงตามความตองการ         

ของผูเรียน 2) นายจางพึงพอใจเน้ือหาความรูที่เตรียมใหกับผูเรียน และการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 3) เน้ือหาของหลักสูตรไดเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนในการเขาสูวงการธุรกิจในอนาคต 

และสนองตอสังคมที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

จากการสังเคราะหขอความรูทั้งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน

หลักสูตรโดยใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบตัวแปรเพื่อประเมินหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 

โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยประยุกตใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ดังน้ี 

 1.  การประเมินบริบทของหลักสูตร เปนการประเมินความสอดคลองของวิสัยทัศน 

เปาหมาย และโครงสรางของหลักสูตรกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ สภาพทองถ่ิน/ชุมชน 

ความตองการ/ความสนใจของผูเรียน และจุดมุงหมาย/มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ผลการประเมินจะนําไปสูการพิจารณาเพื่อปรบัแกวิสัยทัศน เปาหมายและโครงสรางหลักสูตร 

ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทดังกลาว 

 2.  การประเมินปจจัยนําเขา เปนการประเมินความเหมาะสมของปจจัยสนับสนุน และ

เอื้อตอการนําหลักสูตรไปใชไดแก ความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของวัสดุหลักสูตร 

คุณสมบัติ/คุณลักษณะครู สภาพความพรอมของผูเรียน ความพรอมของอาคาร/สถานที่เรียน และ

ความเพียงพอในการสนับสนุนงบประมาณ ผลการประเมินจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง ปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอนใหมีความพรอม และเอื้อตอการใชหลักสูตร 
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 3.  การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรไปใช 

ประกอบดวยประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล

ประเมินผล ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา         

ผลการประเมิน จะนําไปสูการปรับปรุงระบบการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดทั้งการวัดประเมินผล 

 4.  การประเมินผลผลิต เปนการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก

คุณภาพผูเรียน ซึ่งประกอบดวยคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน         

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูเรียนจบในระดับช้ันการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 

และคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และความพึงพอใจของผูเกี่ยวของเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน

ตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันการศึกษาช้ันปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการประเมินจะสะทอน

ประสิทธิภาพของหลักสูตรทั้งระบบ และเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับ

คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสูงข้ึน 


