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ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  

คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

พิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัด          

สุราษฎรธานี โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับดานบริบท 

ดานปจจัยที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการ และดานผลผลิตหรือไมกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนนเทากบั +1  

ไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั 0 

เห็นวาไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั -1 

 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของเช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ดานบริบท        

1 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับปรัชญา คติพจน คําขวัญ 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และ

จุดมุงหมายของหลักสูตรนําไปสูการปฏิบัติได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และ

จุดมุงหมายของหลักสูตรนําไปสูการปฏิบัติได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4 สะทอนความคิด และการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5 มีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยาง

ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของเช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ดานปจจัยที่เกี่ยวของ        

6 มีความชัดเจน เขาใจงาย และสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน และนําไปสูการปฏิบัติได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7 มุงสงเสริมใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8 สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10 จัดสัดสวนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

11 มีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13 มีความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14 สงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

15 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16 ครูผูสอนมีกิริยามารยาท การพูดจา เหมาะสมกับครูผูสอนเอา 

ใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

17 เอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18 มีหองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พรอมใชและมีบรรยากาศ

ที่เอ้ือตอการเรียนรู. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

19 มีส่ือวัสดุอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจําเปนตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

อยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

20 มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมทันสมัยและนาสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

21 มีแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียนเพียงพอตอความ

ตองการ 

       

22 สนับสนุนงบประมาณทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

23 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานกระบวนการ        

24 ใชส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

25 มีการวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลายโดยมุงเนนนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของเช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ดานผลผลิต        

26 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

27 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสําหรับผูเรียน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

พิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับดานบริบท ดานปจจัย          

ที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการ และดานผลผลิต หรือไมกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนนเทากบั +1 

ไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั 0 

เห็นวาไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั -1 

 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ดานบริบท        

1 มีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานปจจัยที่เกี่ยวของ        

2 มีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรและความ

ตองการของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3 มีความสอดคลองและมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4 จัดลําดับความยากงายของเน้ือหาไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5 มีการบูรณาการสาระการเรียนรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 ไดรับทราบตัวชี้วัดกอนการเริ่มเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8 ครูผูสอนมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาในการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 ครูผูสอนเอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการ 

เรียนของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10 ครูผูสอนมีการวางแผนและเตรียมการสอนเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

11 ครูผูสอนมีการมีการนําส่ือวัสดุอุปกรณมาประกอบเน้ือหา         

ที่เรียนและทันสมัยอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12 ครูผูสอนสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาและแสวงหา 

ความรูจากส่ือเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13 มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมมีความทันสมัยและนาสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14 มีเหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียนเพียงพอตอความ

ตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

15 จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนเหมาะสมกับ

การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายในกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานกระบวนการ        

17 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมที่จัดขึ้นภายในหองเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

19 ใชส่ือที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

20 กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลในการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

21 มีกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเพื่อสงเสริมการเปน

สมาชิกที่ดีของกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

22 มีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายโดยมุงเนนการ

ประเมินสภาพจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

23 .มีการรายงานผลใหผูเรียนไดรับทราบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

24 เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานผลผลิต        

25 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมสูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

26 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

  



 117 

ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสําหรับครูผูสอน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ  จังหวัด        

สุราษฎรธานี โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับดานบริบท 

ดานปจจัยที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการ และดานผลผลิต หรือไมกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนนเทากบั +1 

ไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั 0 

เห็นวาไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั -1 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ดานบริบท        

1 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับปรัชญาคติพจน คําขวัญ 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความชัดเจน สอดคลองกับสภาพปจจุบันและ

จุดมุงหมายของหลักสูตรนําไปสูการปฏิบัติได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3 สะทอนความคิด และการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4 เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม -1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชได 

5 มีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยาง

ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 มีความสอดคลองกับสภาพของโรงเรยีนและสภาพสภาวะปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานปจจัยที่เกี่ยวของ        

7 มีความชัดเจน เขาใจงาย และสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน และนําไปสูการปฏิบัติได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8 มุงสงเสริมใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

9 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10 จัดสัดสวนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

11 จัดเวลาเรียนสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา

รายวิชากลุมสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12 มีความสอดคลองกับสภาพของชุมชนและสังคมปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13 สามารถทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14 มีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

15 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16 มีความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

17 สงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

19 ครูผูสอนมีกิริยามารยาท การพูดจา เหมาะสมกับครูผูสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

20 เอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

21 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาในการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

22 มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของหลักสูตร รูเปาหมายของ

หลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

23 มีความรู ความเขาใจ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

24 มีความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

25 มีความรู ความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

26 มีหองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พรอมใชและมีบรรยากาศ 

ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

27 มีความรู ความสามารถในการจัดทําและผลิตส่ือการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

28 มีส่ือวัสดุอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยที่เอ้ือตอ

การเรียนการสอน. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

29 มีส่ือวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรมเรียนรูเหมาะสมกับ

เน้ือหาสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

30 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใชส่ือการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

31 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

32 มีแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียนหลากหลาย

เหมาะสมกับวัยของผูเรียนและเพียงพอตอความตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

33 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

ผูเรียนอยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

34 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําส่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

35 มีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

36 มีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากรอยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

37 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานกระบวนการ        

38 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

39 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนเปน

รายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

40 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

41 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

42 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

43 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานผลผลิต        

44 มีการบอกวิธีการวัดและประเมินผลแตละครั้งใหผูเรียนทราบ

ลวงหนา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

45 มีการวัดผลและประเมินผลอยางตอเน่ืองควบคูกับการเรียน      

การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

46 ใชวิธีการ และเครื่องมือหลาย ๆ แบบในการประเมินเพื่อใหได

ขอมูลในการประเมินอยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

47 มีการวัดผลและประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลัง

เรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

48 นําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

49 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

50 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

  



 120 

ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสําหรับผูปกครอง 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทีท่านเห็นวา ขอคําถามมีความสอดคลอง

กับดานบริบท ดานปจจัยที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการ และ ดานผลผลิต หรือไม กําหนดเกณฑการให

คะแนนดังน้ี 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนนเทากบั +1 

ไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั 0 

เห็นวาไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั -1 

 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

1 ทานมีความคดเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมของ

ครูอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2 ทานไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนอยางไร

บาง 

+1 0 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3 ทานมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนอยางไรบาง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4 ทานมีความคิดเห็นในเรื่องความพรอมในการจัดการเรียน 

การสอนของโรงเรียนเปนอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5 ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน

อยางไรบาง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 ทานเห็นวานักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามที่

หลักสูตรกําหนดหรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

  



 121 

ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยสําหรับผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  

และคณะกรรมการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัด

สุราษฎรธานี โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับดานบริบท 

ดานปจจัยที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการ และดานผลผลิต หรือไมกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนนเทากบั +1 

ไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั 0 

เห็นวาไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั -1 
 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

 ดานบริบท        

1 ทานคิดวาสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระมีความสอดคลอง

เก่ียวกับดานบริบทของหลักสูตร (ปรัชญา คติพจน คําขวัญ 

วิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียน วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หรือไม และดานใดควรไดรับการ

แกไขหรือพัฒนาอยาเรงดวนที่สุด เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานปจจัยนําเขา        

2 ทานคิดวาสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระมีความพรอมเก่ียวกับ

ปจจัยนําเขาของหลักสูตร(จุดมุงหมายของหลักสูตรโครงสราง

หลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชา ผูสอน อาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการ

เรียน การสอน แหลงการเรียนรู งบประมาณ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร)หรือไมและดานใดควรไดรับการแกไขหรือพัฒนาอยาง

เรงดวนที่สุด เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

3 ทานคิดวาในฐานะที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาทานจะสงเสริม

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4 ทานคิดวางบประมาณในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอเพราะเหตุใดและมี

ความตองการงบประมาณในเรื่องใดเพิ่มเติมมากที่สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานกระบวนการ        

5 

 

ทานคิดวาทานมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

กลุมสาสระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากนอยเพียงใด 

อยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 

 

 

 

ทานคิดวาการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาในปจจุบันมีความเหมาะสม

กับสภาพของผูเรียนมากนอยเพียงใด และควรทําการปรับปรุง

แกไขเรื่องใดมากที่สุดอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานผลผลิต        

7 ทานคิดวาการวัดและการประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ที่หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดไวอยางไร มีความ

หลากหลายของเครื่องมือในการวัดและการประเมินผลหรือไม 

และเครื่องมือที่มีอยูน้ันสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนได 

อยางมีคุณภาพหรือไม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8 ทานมีนโยบาลเพื่อการกํากับ ติดตาม นักเรียนในแตละป

การศึกษาเก่ียวกับผลสําเร็จหรือโครงงานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมที่ไดรับการแขงขันอยางไร และถานักเรียนไม

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวมีวิธีการดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 หลักจากที่โรงเรียนของทานไดนําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชแลว โรงเรียนประสบ

ความสําเร็จอยางไรบาง มีประสิทธิภาพอยางไรบาง หากไม

ประสบความสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว ทานคิดวาเพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยสําหรับครูผูสอน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัด

สุราษฎรธานี โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับดานบริบท 

ดานปจจัยที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการ และดานผลผลิต หรือไมกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนนเทากบั +1  

ไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั 0 

เห็นวาไมแนใจ   ใหคะแนนเทากบั -1 

 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ดานบริบท        

1 ทานคิดวาสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระมีความสอดคลอง

เก่ียวกับดานบริบทของหลักสูตร (ปรัชญา คติพจน คําขวัญ 

วิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียน วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )หรือไม และดานใดควร

ไดรับการแกไขหรือพัฒนาอยาเรงดวนที่สุด เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานปจจัยนําเขา        

2 ทานคิดวาหองปฏิบัติการ/แหลงการเรียนรูการสอนวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีมากเพียงพอสําหรับการจัด 

การเรียนรูของนักเรียนหรือไมและส่ือการสอนที่มีอยูความ

สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพ

หรือไมอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3 ทานคิดวางบประมาณสําหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ

เพราะเหตุใด และทานมีความตองการงบประมาณเพื่อใช

เก่ียวกับเรื่องใดมากที่สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ดานกระบวนการ        

4 

 

ทานคิดวาครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูลวงหนา

หรือไม และแผนการจัดการเรียนมีความเชื่องโยงกับหนวย 

โครงสราง คําอธิบายรายวิชา และวิสัยทัศนของโรงเรียนที่ได

กําหนดไวหรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5 

 

 

 

ทานคิดวาการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาในปจจุบันมีความ

เหมาะสมกับสภาพของผูเรียนมากนอยเพียงใด และควรทํา

การปรับปรุงแกไขเรื่องใดมากที่สุดอยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 ทานคิดวาครูทําการวัดปละประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ไดสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่

หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดกําหนดไวหรือไม อยางไร มีความ

หลากหลายของเครื่องมือในการวัดและประเมินผลหรือไม 

และเครื่องมือที่มีอยูน้ันสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนได

อยางมีคุณภาพหรือไม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7 ทานในฐานะครูผูสอน ทานคิดวาตนทําการจัดการเรียนรูครบ

มาตรฐานการเรียนรูหรือไม และมีการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลาหรือไม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 ดานผลผลิต        

8 นักเรียนของทานมีผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมอยูในระดับใด ทานพอใจกับผลการจัดการเรียนการ

สอนของตนเองมากนอยเพียงใด และทานตองการที่ปรับปรุง

สงเสริมในเรื่องใดมากที่สุดใหกับนักเรียนของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 ทานคิดวานักเรียนหลังจากไดเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวหรือไม 

อยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ง 

เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามที่ใชสอบถามผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของโรงเรียนธิดาแมพระ 

2.  แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

  ดานบริบท ไดแก ปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียนธิดาแมพระ 

วิสัยทัศน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

คําอธิบายรายวิชา ผูสอน อาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรูงบประมาณ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

  ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6  

3.  โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ คําตอบของทานมีความสําคัญ

และมีประโยชนอยางย่ิงตอการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 -6 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาคงจะไดรบัความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

นางสาวอมรรัตน ปรีชา 

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ใน (   ) หนาขอความที่ตรงกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

(   ) หญิง   (   ) ชาย 

2. อายุ  

(   ) 20 – 35 ป   (   ) 36 – 40 ป  

(   ) 41 – 45 ป   (   ) 46 – 50 ป  

(   ) 51 – 55 ป   (   ) 56 – 60 ป  

3. วุฒิการศึกษา  

(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี  

(   ) ปริญญาโท  (   ) ปริญญาเอก 

4. สถานภาพ  

(   ) ผูบริหารโรงเรียน  (   ) คณะกรรมการสถานศึกษา       

(   ) คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ดานบริบท ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ ดานกระบวนการ

ดานผลผลิต 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นตามสภาพจรงิ โดยพิจารณาเกณฑดังน้ี 

5 

4 

3 

2 

1 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

เหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด  

เหมาะสมในระดับมาก  

เหมาะสมในระดับปานกลาง  

เหมาะสมในระดับนอย  

เหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ด 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 ดานบริบท      

 ปรัชญา คติพจน คําขวัญ      

1 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี

ความสอดคลองกับปรัชญา คติพจน คําขวัญของโรงเรียน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 วิสัยทัศน พันธกิจ      

2 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี

ความสอดคลองกับสภาพปจจุบันและจุดมุงหมายของหลักสูตรนําไปสูการปฏิบัติได 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 
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ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3 สะทอนความคิด และการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน ….. ….. ….. ….. ….. 

4 เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ….. ….. ….. ….. ….. 

 วิสัยทัศน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

5 มีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยางชัดเจนและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดในโรงเรียน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 ดานปจจัยที่เกี่ยวของ      

 จุดมุงหมายของหลักสูตร      

6 มีความชัดเจน เขาใจงาย และสอดคลองกับความตองการของชุมชน และนําไปสูการ

ปฏิบัติได 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

7 มุงสงเสริมใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 โครงสรางของหลักสูตร      

8 สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายของสถานศึกษา ….. ….. ….. ….. ….. 

9 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

10 จัดสัดสวนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 สาระการเรียนรู      

11 มีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร ….. ….. ….. ….. ….. 

12 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ….. ….. ….. ….. ….. 

 มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัด, คําอธิบายรายวิชา      

13 มีความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค ….. ….. ….. ….. ….. 

14 สงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ….. ….. ….. ….. ….. 

15 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

16 ครูผูสอนมีกิริยามารยาท การพูดจา เหมาะสมกับครูผูสอน ….. ….. ….. ….. ….. 

17 เอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

 อาคารสถานที ่      

18 มีหองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พรอมใชและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

 ส่ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน      

19 มีส่ือวัสดุอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยางเพียงพอ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

20 มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมทันสมัยและนาสนใจ ….. ….. ….. ….. ….. 

 แหลงเรียนรู      

21 มีแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียนเพียงพอตอความตองการ ….. ….. ….. ….. ….. 
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ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 งบประมาณ      

22 สนับสนุนงบประมาณทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ….. ….. ….. ….. ….. 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร      

23 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมสาระ ….. ….. ….. ….. ….. 

 ดานกระบวนการ      

 กระบวนการเรียนการสอน      

24 ใชส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

25 มีการวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลายโดยมุงเนนนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การเรียนการสอน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 ดานผลผลิต      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

26 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีขึ้น ….. ….. ….. ….. ….. 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค      

27 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามหลักสูตร ….. ….. ….. ….. ….. 

 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง  โปรดระบปุญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ เพื่อเปน

ประโยชนและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

ปญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับนกัเรียน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

1.  แบบสอบถามที่ใชสอบถามนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของโรงเรียนธิดาแมพระ 

2.  แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

  ดานบริบท ไดแก วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัด 

ผูสอน อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

3.  โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ คําตอบของผูเรียนมีความ 

สําคัญและมีประโยชนอยางย่ิงตอการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา คงจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

นางสาวอมรรัตน ปรีชา 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  

(   ) หญิง  (   ) ชาย 

2.  ระดับช้ันที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนธิดาแมพระ  

(   ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 (   ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

(   ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ดานบริบท ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ                

ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นตามสภาพจรงิ โดยพิจารณาเกณฑดังน้ี 

5 

4 

3 

2 

1 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

เหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด  

เหมาะสมในระดับมาก  

เหมาะสมในระดับปานกลาง  

เหมาะสมในระดับนอย  

เหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ด 
 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 ดานบริบท      

 วิสัยทัศน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

1 มีความชัดเจนแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยางชัดเจน ….. ….. ….. ….. ….. 

 ดานปจจัยที่เกี่ยวของ      

 สาระการเรียนรู      

2 มีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรและความตองการของผูเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

 มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัด, คําอธิบายรายวิชา      

3 มีความสอดคลองและมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชได ….. ….. ….. ….. ….. 

4 จัดลําดับความยากงายของเน้ือหาไดอยางเหมาะสม ….. ….. ….. ….. ….. 

5 มีการบูรณาการสาระการเรียนรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ….. ….. ….. ….. ….. 

6 ไดรับทราบตัวชี้วัดกอนการเริ่มเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

 ครูผูสอน      

7 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 
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ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

8 ครูผูสอนมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาในการเรียนการสอน ….. ….. ….. ….. ….. 

9 ครูผูสอนเอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

10 ครูผูสอนมีการวางแผนและเตรียมการสอนเปนอยางดี ….. ….. ….. ….. ….. 

11 ครูผูสอนมีการมีการนําส่ือวัสดุอุปกรณมาประกอบเน้ือหาที่เรียนและทันสมัย 

อยูเสมอ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

12 ครูผูสอนสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาและแสวงหาความรูจากส่ือ

เทคโนโลยี 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 ส่ืออุปกรณการเรียนการสอน      

13 มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมมีความทันสมัยและนาสนใจ ….. ….. ….. ….. ….. 

 แหลงเรียนรู      

14 มีเหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียนเพียงพอตอความตองการ ….. ….. ….. ….. ….. 

 อาคาร สถานที่      

15 จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร      

16 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 ดานกระบวนการ      

 กระบวนการเรียนการสอน      

17 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

18 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่จัดขึ้น

ภายในหองเรียน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

19 ใชส่ือที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

20 กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห 

ขอมูลในการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

21 มีกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเพื่อสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม ….. ….. ….. ….. ….. 

 การวัดและประเมินผล      

22 มีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายโดยมุงเนนการประเมินสภาพจริง ….. ….. ….. ….. ….. 

23 มีการรายงานผลใหผูเรียนไดรับทราบ ….. ….. ….. ….. ….. 

24 เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ….. ….. ….. ….. ….. 

 ดานผลผลิต      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

25 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น ….. ….. ….. ….. ….. 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค      

26 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ….. ….. ….. ….. ….. 
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ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง โปรดระบปุญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกับหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ เพื่อเปนประโยชน

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ปญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามชุดที่ 3 สําหรับครผููสอน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

1.  แบบสอบถามที่ใชสอบถามครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของโรงเรียนธิดาแมพระ 

2.  แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

  ดานบริบท ไดแก ปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียนธิดาแมพระ 

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา ครูผูสอน อาคารสถานที่ สื่อและ

อุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู งบประมาณ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ คําตอบของทานมีความสําคัญ

และมีประโยชนอยางย่ิงตอการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา คงจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

นางสาวอมรรัตน ปรีชา 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ (   ) หญิง  (   ) ชาย  

2.  อายุ  

(   ) 20 – 35 ป  (   ) 36 – 40 ป 

(   ) 41 – 45 ป  (   ) 46 – 50 ป 

(   ) 51 – 55 ป  (   ) 56 – 60 ป 

3.  ประสบการณสอนในโรงเรียนธิดาแมพระ 

(   ) นอยกวา 5 ป (   ) 5-10 ป 

(   ) มากกวา 10 ป 

4. ระดับช้ันทีส่อนในโรงเรียนธิดาแมพระ 

(   ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 (   ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

(   ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ดานบริบท ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ                             

ดานกระบวนการดานผลผลิต 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นตามสภาพจรงิ โดยพิจารณาเกณฑดังน้ี 

5 

4 

3 

2 

1 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

เหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด  

เหมาะสมในระดับมาก  

เหมาะสมในระดับปานกลาง  

เหมาะสมในระดับนอย  

เหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ด 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 ดานบริบท      

 ปรัชญา คติพจน คําขวัญ       

1 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             

มีความสอดคลองกับปรัชญา คติพจน คําขวัญ ของโรงเรียน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 วิสัยทัศน พันธกิจ      

2 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

มีความชัดเจน สอดคลองกับสภาพปจจุบันและจุดมุงหมายของหลักสูตรนําไปสู

การปฏิบัติได 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 
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ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3 สะทอนความคิด และการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน ….. ….. ….. ….. ….. 

4 เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ….. ….. ….. ….. ….. 

 วิสัยทัศน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

5 มีความชัดเจน แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยางชัดเจนและ

สามารถนําไปปฏิบัติไดในโรงเรียน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

6. มีความสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน และสภาพสภาวะปจจุบัน ….. ….. ….. ….. ….. 

 ดานปจจัยที่เกี่ยวของ       

 จุดมุงหมายของหลักสูตร       

7 มีความชัดเจน เขาใจงาย และสอดคลองกับความตองการของชุมชน และนําไปสู

การปฏิบัติได 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

8 มุงสงเสริมใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 โครงสรางของหลักสูตร      

9 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

10 จัดสัดสวนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

11 จัดเวลาเรียนสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษารายวิชากลุมสาระ

การเรียนรู 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

12 มีความสอดคลองกับสภาพของชุมชนและสังคมปจจุบัน ….. ….. ….. ….. ….. 

13 สามารถทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาได ….. ….. ….. ….. ….. 

 สาระการเรียนรู      

14 มีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร ….. ….. ….. ….. ….. 

15 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นสอดคลองกับความตองการของผูเรยีนและชุมชน ….. ….. ….. ….. ….. 

 มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัด, คําอธิบายรายวิชา      

16 มีความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค ….. ….. ….. ….. ….. 

17 สงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ….. ….. ….. ….. ….. 

 ครูผูสอน      

18 ครูผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

19 ครูผูสอนมีกิริยามารยาท การพูดจา เหมาะสมกับครูผูสอน ….. ….. ….. ….. ….. 

19 ครูผูสอนมีกิริยามารยาท การพูดจา เหมาะสมกับการเปนครูผูสอน ….. ….. ….. ….. ….. 

20 เอาใจใสตอการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของผูเรียน ….. ….. ….. ….. ….. 

21 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาในการเรียนการสอน      

22 มีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและใหขอมูลยอนกลับอยางสมํ่าเสมอ ….. ….. ….. ….. ….. 
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ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

23 มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของหลักสูตร รูเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ….. ….. ….. ….. ….. 

24 มีความรู ความเขาใจ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

25 มีความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ….. ….. ….. ….. ….. 

26 มีความรู ความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน ….. ….. ….. ….. ….. 

 อาคารสถานที ่      

27 มีหองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พรอมใชและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

 ส่ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน      

28 มีความรู ความสามารถในการจัดทําและผลิตส่ือการเรียนการสอน ….. ….. ….. ….. ….. 

29 มีส่ือวัสดุอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยที่เอ้ือตอการเรียนการสอน ….. ….. ….. ….. ….. 

30 มีส่ือวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรมเรียนรูเหมาะสมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

31 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใชส่ือการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

 แหลงเรียนรู      

32 มีแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียนหลากหลายเหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียนและเพียงพอตอความตองการ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 งบประมาณ      

33 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางเพียงพอ ….. ….. ….. ….. ….. 

34 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําส่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ ….. ….. ….. ….. ….. 

35 มีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ ….. ….. ….. ….. ….. 

36 มีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางเพียงพอ ….. ….. ….. ….. ….. 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร      

37 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมสาระ ….. ….. ….. ….. ….. 

 ดานกระบวนการ      

 กระบวนการเรียนการสอน      

38 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ….. ….. ….. ….. ….. 

39 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล ….. ….. ….. ….. ….. 

40 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ….. ….. ….. ….. ….. 

41 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ….. ….. ….. ….. ….. 

42 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ….. ….. ….. ….. ….. 

43 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ….. ….. ….. ….. ….. 

 การวัดและประเมินผล      

44 มีการบอกวิธีการวัดและประเมินผลแตละครั้งใหผูเรียนทราบลวงหนา ….. ….. ….. ….. ….. 

45 มีการวัดผลและประเมินผลอยางตอเน่ืองควบคูกับการเรียนการสอน ….. ….. ….. ….. ….. 



 138 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

46 ใชวิธีการและเครื่องมือหลายๆ แบบในการประเมินเพื่อใหไดขอมูลในการประเมิน

อยางเพียงพอ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

47 มีการวัดผลและประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนา

ความสามารถของผูเรียน 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

48 นําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ศักยภาพ 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 ดานผลผลิต      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

49 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ดีขึ้น 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค      

50 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามหลักสูตร ….. ….. ….. ….. ….. 

 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง โปรดระบุปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลกัสตูรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระเพื่อเปนประโยชน

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ปญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามชุดที่ 4 สําหรับผูปกครอง 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามที่ใชสอบถามผูปกครอง ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของโรงเรียนธิดาแมพระ 

2. แบบสอบถามน้ีมี 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา คงจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

นางสาวอมรรัตน ปรีชา 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1.  ช่ือผูใหสมัภาษณ............................................................................................................................... 

2.  ที่อยู บานเลขที่ .................หมูที่.................ตําบล..............................อําเภอ..................................... 

 จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท.......................... 

3.  เพศ  (   ) หญิง  (   ) ชาย 

4.  อายุ......................ป 

5.  วุฒิการศึกษา 

(   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมตอนตน 

(   ) มัธยมปลาย (   ) อนุปริญญา, ปวส 

(   ) ปริญญาตร ี (   ) ปริญญาโท 

(   ) สูงปรญิญาโท 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู                     

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ทานมีความคิดเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมของครูอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2. ทานไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือการเรียนการสอน กลุมสาสระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. ทานมีสวนรวมในกจิกรรมของกลุมสาสระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

4. ทานมีความคิดเห็นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

5. ทานมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

6. ทานเห็นวานักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะตามทีห่ลักสูตรกําหนดหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย ชุดที่ 5 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

เรื่อง การประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนในธิดาแมพระ 

 

คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนในธิดาแมพระ 

แบบสัมภาษณฉบับน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนในธิดาแมพระ 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการประเมินหลักสูตรกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ เพื่อนําผล

จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป ดังน้ัน

ในการตอบแบบสัมภาษณจะไมมีผลการทบตอการทํางานของทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจัยจะนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในภาพรวมและทําการปดเปนความลับ โดยขอมูลที่ไดน้ันจะนําไปใชเพื่อ

การศึกษาเทาน้ัน 

ในการน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ 

 

นางสาวอมรรัตน ปรีชา 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูใหสมัภาษณ 

1. ช่ือผูใหสมัภาษณ................................................................................................................................. 

2. ตําแหนง 

(   ) ผูอํานวยการโรงเรียน (   ) รองผูอํานวยการโรงเรียน 

(   ) คณะกรรมการสถานศึกษา (   ) คณะกรรมการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาเอก สาขา.............................................................................. 

(   ) ปริญญาโท สาขา............................................................................... 

(   ) ปริญญาตรี สาขา............................................................................... 

 

ตอนท่ี 2  ประเด็นการสัมภาษณเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 

1.  ดานบริบท 

1.1 ทานคิดวาสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระมีความสอดคลองเกี่ยวกับดานบริบทของหลักสูตร 

(ปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียน วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม) หรือไม และดานใดควรไดรับการแกไขหรือพัฒนาอยาเรงดวนที่สุด เพราะอะไร 

(   ) พรอมทุกดาน  (   ) ไมพรอม 

ดาน 1).......................................................2).......................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

2.  ดานปจจัยนําเขา 

 2.1 ทานคิดวาสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระ มีความพรอมเกี่ยวกับปจจัยเขาของหลักสูตร 

(จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด คําอธิบาย

รายวิชา ผูสอน อาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู งบประมาณ กิจกรรม

เสริมหลักสูตร) หรือไม และดานใดควรไดรับการแกไขหรือพัฒนาอยางเรงดวนที่สุด เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 2.2 ทานคิดวาในฐานะที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาทานจะสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึนอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2.3 ทานคิดวางบประมาณในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพียงพอหรือไม 

ถาไมเพียงพอเพราะเหตุใดและมีความตองการงบประมาณในเรื่องใดเพิ่มเติมมากทีสุ่ด 

(   ) เพียงพอ   (   ) ไมเพียงพอ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

3. ดานกระบวนการ 

 3.1 ทานคิดวาทานมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมมากนอยเพียงใด อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 3.2 ทานคิดวาการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตร

สถานศึกษาในปจจุบันมีความเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนมากนอยเพียงใด และควรทําการปรับปรุง

แกไขเรื่องใดมากที่สุดอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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4. ดานผลผลิต 

 4.1 ทานคิดวาการวัดและการประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงค มาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดไวอยางไร มีความ

หลากหลายของเครื่องมือในการวัดและการประเมินผลหรือไม และเครื่องมือที่มีอยูน้ันสามารถวัดและ

ประเมินผลผูเรียนไดอยางมีคุณภาพหรือไม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 4.2 ทานมีนโยบาลเพื่อการกํากับ ติดตาม นักเรียนในแตละปการศึกษาเกี่ยวกับผลสําเร็จหรือ

โครงงานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ไดรับการแขงขันอยางไร และถานักเรียนไมเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนดไวมีวิธีการดําเนินการอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 4.3 หลักจากที่โรงเรียนของทานไดนําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ไปใชแลว โรงเรียนประสบความสําเร็จอยางไรบาง มีประสิทธิภาพอยางไรบาง หากไม

ประสบความสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว ทานคิดวาเพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ.....................................................................(ผูใหสัมภาษณ) 

ลงช่ือ..........................................................................(ผูสมัภาษณ) 

สถานที่สมัภาษณ............................................................................ 

วันที่สัมภาษณ.....................................................เวลา.................... 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย ชุดที่ 6 

สําหรับครูผูสอน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนในธิดาแมพระ 

 

คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนในธิดาแมพระ 

แบบสัมภาษณฉบับน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนในธิดาแมพระ 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการประเมินหลักสูตรกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ เพื่อนําผล

จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป ดังน้ัน

ในการตอบแบบสัมภาษณจะไมมีผลการทบตอการทํางานของทานแตประการใดเน่ืองจากผูวิจัยจะนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในภาพรวมและทําการปดเปนความลับโดยขอมูลที่ไดน้ันจะนําไปใชเพื่อ

การศึกษาเทาน้ัน 

ในการน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ 

 

นางสาวอมรรัตน ปรีชา 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ช่ือผูใหสมัภาษณ................................................................................................................................ 

2. วุฒิการศึกษาสงูสุด 

 ปริญญาเอก สาขา.............................................................................. 

 ปริญญาโท สาขา............................................................................... 

 ปริญญาตรี สาขา............................................................................... 

3.  ประสบการณสอนในโรงเรียนธิดาแมพระ 

 (   ) นอยกวา 5 ป 

 (   ) 5 - 10 ป 

 (   ) มากกวา 10 ป 

 

ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 

1. ดานบริบท 

 1.1 ทานคิดวาสถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระมีความสอดคลองเกี่ยวกับดานบริบทของหลักสูตร 

(ปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียน วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม) หรือไม และดานใดควรไดรับการแกไขหรือพัฒนาอยาเรงดวนที่สุด เพราะอะไร 

  (   ) พรอมทุกดาน  (   ) ไมพรอม 

ดาน 1).......................................................2).......................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2. ดานปจจัยนําเขา 

 2.1 ทานคิดวาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีมากเพียงพอสําหรับการจัด 

การเรียนรูของนักเรียนหรือไมและสื่อการสอนที่มีอยูความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนไดมี

ประสิทธิภาพหรือไมอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 2.2 ทานคิดวางบประมาณสําหรับการจดัเรียนรูวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเพียงพอหรือไม 

ถาไมเพียงพอเพราะเหตุใด และทานมีความตองการงบประมาณเพื่อใชเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด 

  (   ) เพียงพอ   (   ) ไมเพียงพอ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

3.  ดานกระบวนการ 

 3.1 ทานคิดวาครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูลวงหนาหรือไม และแผนการจัดการเรียน 

มีความเช่ืองโยงกับหนวย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา และวิสัยทัศนของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวหรือไม 

อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 3.2 ทานคิดวาการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ในปจจุบันมีความเหมาะสมกบัสภาพของผูเรยีนมากนอยเพียงใด และควรทําการปรับปรงุแกไขเรื่องใด

มากที่สุดอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 3.3 ทานคิดวาครูทําการวัดปละประเมินผลในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดสอดคลอง

กับเน้ือหาสาระที่หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดกําหนดไวหรือไม อยางไร มีความหลากหลายของเครื่องมือ

ในการวัดและประเมินผลหรือไม และเครื่องมือที่มีอยูน้ันสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางมี

คุณภาพหรือไม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 3.4 ทานในฐานะครูผูสอน ทานคิดวาตนทําการจัดการเรียนรูครบมาตรฐานการเรียนรูหรอืไม และ

มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลาหรือไม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4.  ดานผลผลิต 

 4.1 นักเรียนของทานมีผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยูในระดับใด ทาน

พอใจกับผลการจัดการเรียนการสอนของตนเองมากนอยเพียงใด และทานตองการที่ปรับปรุงสงเสริม

ในเรื่องใดมากที่สุดใหกับนักเรียนของตนเอง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 4.2 ทานคิดวานักเรียนหลังจากไดเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ.....................................................................(ผูใหสัมภาษณ) 

ลงช่ือ..........................................................................(ผูสมัภาษณ) 

สถานที่สมัภาษณ............................................................................ 

วันที่สัมภาษณ.....................................................เวลา.................... 
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แบบสํารวจขอมูลดานผลการเรียนรูของนกัเรียน 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 
  

คําชี้แจง 

1.  แบบสํารวจน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรเรื่อง การประเมินหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 

2.  แบบสํารวจน้ีเปนแบบเก็บขอมูลดานผลผลิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6               

ปการศึกษา 2560 โดยมีการสํารวจขอมูล 3 ตอน ด้ังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 ตอนที่ 2 ขอมูลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาสังคมศึกษา) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาสังคมศึกษา) ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาสังคมศึกษา) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

  4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาประวัติศาสตร) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

  5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาประวัติศาสตร) ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

  6) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาประวัติศาสตร) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 ตอนที่ 3 ขอมูลดานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

  2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

  3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.  จํานวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน...................คน 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   รวม หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1  

ส 14101 วิชาสังคมศึกษา              

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายเหตุ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. รวม  

ภาคเรียนที่ 2  

ส 14201 วิชาสังคมศึกษา             

 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   รวม หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1  

ส 15101 วิชาสังคมศึกษา             

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายเหตุ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. รวม  

ภาคเรียนที่ 2  

ส 15101 วิชาสังคมศึกษา             
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3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   รวม หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1  

ส 16101 วิชาสังคมศึกษา             

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายเหตุ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. รวม  

ภาคเรียนที่ 2  

ส 16101 วิชาสังคมศึกษา             

 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(วิชาประวัติศาสตร) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   รวม หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1  

ส 14102 วิชาประวัติศาสตร             

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายเหตุ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. รวม  

ภาคเรียนที่ 2  

ส 14102 วิชาประวัติศาสตร             

 

5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(วิชาประวัติศาสตร) ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   รวม หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1  

ส 15102 วิชาประวัติศาสตร             

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายเหตุ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. รวม  

ภาคเรียนที่ 2  

ส 15102 วิชาประวัติศาสตร             
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6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(วิชาประวัติศาสตร) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   รวม หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1  

ส 16102 วิชาประวัติศาสตร             

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายเหตุ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. รวม  

ภาคเรียนที่ 2  

ส 16102 วิชาประวัติศาสตร             

 

ตอนท่ี 3 ขอมูลดานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 0 รวม 

ภาคเรียนท่ี 1 

ส 23101 วิชาสังคมศึกษา       

ภาคเรียนท่ี 2       

ส 23103 วิชาสังคมศึกษา       

 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 0 รวม 

ภาคเรียนท่ี 1 

ส 23101 วิชาสังคมศึกษา       

ภาคเรียนท่ี 2       

ส 23103 วิชาสังคมศึกษา       
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 0 รวม 

ภาคเรียนท่ี 1 

ส 23101 วิชาสังคมศึกษา       

ภาคเรียนท่ี 2       

ส 23103 วิชาสังคมศึกษา       
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวอมรรัตน  ปรีชา 

  

วัน เดือน ป เกิด 20 กรกฎาคม 2529 

  

สถานท่ีอยูปจจุบัน 317/19 ถนนตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

  

ประวัติการศึกษา ระดับปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑต (ศศ.บ.) สาขาภูมิภาคศึกษา 

วิชาเอกประวัติศาสตรอินโดนีเซียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

  

ตําแหนงหนาท่ี ครูผูสอน 

  

สถานท่ีทํางานในปจจุบัน โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 


