
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ โดยใชแบบจําลองซิปป (CIPP 

Model) ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อประเมินหลกัสตูรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิปปโมเดลใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 4 กลุม โดยทําการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 - 2        

ปการศึกษา 2560 คือ กลุมที่ 1 ผูบริหารโรงเรียน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 14 คน คณะกรรมการ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 13 คน กลุมที่ 2 ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 6 คน         

กลุมที่ 3 ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 179 คน และกลุมที่ 4 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 179 คน โดยใชวิธีการคํานวณจากขนาดตัวอยางของ Yamane           

ในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกขอมูลเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ซึ่งวิธีการสรางเครื่องมือ ไดจากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ               

นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยหาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 

สรุปผล 

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัย

สรุปผลการประเมินแบงเปน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และผลผลิต 

ดังรายละเอียดดังน้ี 

 1. ผลการประเมินดานบรบิท จากการวิเคราะหขอมูล ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอนกลุม
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมดานบริบทมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีความเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับปรัชญา คติพจน คําขวัญของโรงเรียน และ

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีความชัดเจน สอดคลอง

กับสภาพปจจุบันและจุดมุงหมายของหลักสูตร นําไปสูการปฏิบัติได มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด

และสะทอนความคิดและการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน มีความเหมาะสมระดับมาก ตามลําดับ 

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีความเห็นวา วิสัยทัศนของกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมมีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียนอยางชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดในโรงเรียน มีความสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน

และสภาวะปจจุบัน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ตามลําดับ สวนผูเรียนมีความเห็นวา วิสัยทัศน

ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยางชัดเจน 

มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาจากการวิเคราะหขอมูลผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความคิดเห็น

ดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเห็นวา จุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร มุงสงเสริมใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพ มีการจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2551       

มีมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา ครอบคลุมเน้ือหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค        

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีสื่อวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจําเปนตอการจัด          

การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยางเพียงพอ และมีการ

สนับสนุนงบประมาณทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมระดับมาก ตามลําดับ 

ครูผูสอน มีความเห็นวา ครูผูสอนเอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน 

ครูผูสอนมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาในการเรียนการสอน ครูมีความสามารถในการจัดทําแผน

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ มีความเหมาะสมในระดับมาก ผูเรียนมคีวามคิดเห็นวา มาตรฐาน

การเรียนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา มีความสอดคลองครูผูสอนมีความรู ความสามารถในวิชาที่สอน

และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมระดับมาก ตามลําดับ 

 3. ผลการประเมินดานกระบวนการจากการวิเคราะหขอมูล ผูบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม        

มีความคิดเห็นดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ผูบริหารโรงเรียน 
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คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม       

มีความเหน็วา มีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายโดยมุงเนนผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน

การสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู มีความเหมาะสมระดับมากตามลําดับ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม มีความเห็นวา มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเปนสําคัญ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธี

ที่หลากหลาย มีความเหมาะสมมาก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสามารถของผูเรียน

เปนรายบุคคล มีการบอกวิธีการวัดและประเมินผลแตละครั้งใหผูเรียนทราบลวงหนา มีการวัดและ

ประเมินผลอยางตอเน่ืองควบคูกับการเรียนการสอน ใชวิธีการแลเครื่องมือหลาย ๆ แบบในการประเมิน

เพื่อใหไดขอมูลในการประเมินอยางเพียงพอ และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ตามลําดับ ผูเรียน มีความเห็นวา 

การวัดและประเมินผลเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ผูเรียนมีสวนรวม  

ในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนใชสื่อที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความ

เหมาะสมมาก ตามลําดับ 

 4. ผลการประเมินดานผลผลิตจากการวิเคราะหขอมูล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ระดับ 3.00 ข้ึนไปสูงกวารอยละ 70 จึงผานเกณฑการประเมิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระดับ 3.00 

ข้ึนไปสูงกวารอยละ 70 จงึผานเกณฑการประเมิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ 3.00 ข้ึนไปสูงกวา

รอยละ 70 จึงผานเกณฑการประเมนิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม รายประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ระดับ 3.00 ข้ึนไปตํ่ากวารอยละ 70 

จึงไมผานเกณฑการประเมิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ระดับ 3.00 ข้ึนไปตํ่ากวารอยละ 70        

จึงไมผานเกณฑการประเมิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระดับ 3.00 ข้ึนไปตํ่ากวารอยละ 70          

จึงไมผานเกณฑการประเมิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ 3.00 ข้ึนไปสูงกวารอยละ 70 จึงผาน

เกณฑการประเมนิ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงคกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 มีผลการประเมินระดับ 2 ข้ึนไป รอยละ 100 จึงผาน

เกณฑการประเมิน 

 

อภิปรายผล 

 

จากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู
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สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอน ผูเรียน และผูปกครอง มีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาอภิปราย

ผลรายดานตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม

มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนธิดาแมพระ มีเปาหมายในการดําเนินการ

บริหารงานตามวิสัยทัศน นําไปสูการปฏิบัติดวยการดําเนินงานในดานตาง ๆ มีจุดมุงหมายในการ

ปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงสงผลใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม ที่มีความ

สอดคลองกับ สุนีย ภูพันธ (2546 : 16) ไดกลาวไววาหลักสูตรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ

หลักสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญ 

งอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ดังน้ันในการจัดทําหลักสูตรเปน

งานที่สําคัญที่ทุกฝาย ทุกคน ตองใหความรวมมือในการดําเนินการเพือ่ใหไดหลกัสตูรระดับตาง ๆ ตาม

ความตองการของผูเรียนและสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนเต็มศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความเขาใจ สามารถนําไปใชในการทําหลักสูตรสถานศึกษา และใหความสําคัญตอการเรียนการสอน 

มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด รายปหรือรายภาคตลอดจนการทําระเบียบการวัดและประเมินผล 

ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา พัชนี 

(2552 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ความสอดคลอง      

ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายมีความสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งดานวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค        

การกําหนดโครงสราง การจัดทําสาระการเรียนรู หลักสูตรมีความสัมพันธและสอดคลองกันทั้งระบบ  

 2. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ดานบริบท        

จากผลการประเมนิ พบวา ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอน มีความเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับปรัชญา คติพจน คําขวัญของโรงเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความชัดเจนสอดคลอง

กับสภาพปจจุบันและจุดมุงหมายของหลักสูตรนําไปสูการปฏิบัติได วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความชัดเจนแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยาง

ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดในโรงเรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรรณา พัชนี (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมนิหลักสูตรสถานศึกษา ดานบริบท 

จากผลการประเมินพบวา ในภาพรวมหลักสูตรมีความสอดคลองกับบริบทอยูในระดับมาก ผานเกณฑ

ที่กําหนดไว (ระดับมาก) พิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวาหลักสูตรสอดคลองกับสภาพสังคม
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เศรษฐกิจนโยบายของรัฐ สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคลองกับความตองการ/

ความสนใจของนักเรียน และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน/ชุมชนอยูในระดับมากเพราะผลการประเมิน

ดานบริบทมีความสอดคลองกับสภาพปจจุบันและจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 3. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานปจจัยนําเขา จากผลการประเมินพบวา ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอน ผูเรียน มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากที่สุด พบวา จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา ครูผูสอน อาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน แหลงเรียนรู 

งบประมาณ กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียน

ไดกําหนดรูปแบบและแนวทางการสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย จุดหมาย        

ของหลักสูตร สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา พัชนี (2552 : บทคัดยอ) พบวาดานปจจัยนําเขา        

ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ไมผานเกณฑที่กําหนด (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาตาม

ประเด็นการประเมินพบวา หลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง วัสดุหลักสูตร อาคาร/สถานที่

เรียน สภาพความพรอมของนักเรียนและความเพียงพอของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับ

ปานกลาง สวนครูมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่เหมาะสมอยูในระดับมากเพราะดานปจจัยนําเขามีความ

สอดคลองกับรูปแบบและแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว 

 4. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ดาน

กระบวนการจากผลการประเมินพบวา ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอน ผูเรียน มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากที่สุด พบวา มีการวัดและประเมินอยางหลากหลาย โดยมุงเนนนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

เรียนการสอน ใชสื่อหลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการวัด       

และประเมินผลอยางตอเน่ืองควบคูกับการเรียนการสอน ใชวิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ แบบในการ

ประเมินเพื่อใหไดขอมูลในการประเมินอยางเพียงพอ ทั้งน้ีทางโรงเรียนไดรับความรวมมือเปนอยางดี

จากบุคลากรครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดําเนินการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

รวมไปถึงไดสงบุคลากรเขารับการอบรมในเรื่องการจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผลในรูปแบบ

ตาง ๆ สําหรับสื่อการเรียนการสอนยังสงเสริมใหคุณครูไดรวมกันผลิตสื่อในการเรียนการสอน        

ภาคเรียนละ 1 ช้ิน ตอ 1 คน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา พัชนี (2552 : บทคัดยอ) พบวา
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ดานกระบวนการ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง ไมผานเกณฑที่กําหนด เมื่อพิจารณา

ตามประเด็นการประเมินพบวา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ      

อยูในระดับปานกลาง สวนการวัดผลประเมินผล มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 5. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ดานผลผลิต

จากผลการประเมิน พบวา ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระ       

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอน ผูเรียน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีข้ึน และผูเรียนมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคเปนไปตามหลักสูตร ทั้งน้ี ทางโรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม

มากข้ึนเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังน้ี 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.  ควรพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 2.  ควรสงเสริมกจิกรรมใหผูเรียนจัดทําสื่อการเรียนรูใหมากข้ึน 

 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมมากย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมใหครบทุกระดับช้ัน 

 2.  ควรทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระอื่น ๆ เพื่อหาทิศทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงแกไขหลักสูตรตอไป 

 3.  ควรมีการติดตามผลระหวางการใชหลักสูตรและหลังการใชหลักสูตร 

 4.  ควรมีการในรูปแบบการประเมินอื่นในการประเมินหลักสูตรกลุมสาระ 

 5.  ควรเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลใหมีความหลากหลาย เพื่อผลการประเมิน

ชวยในการการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 


