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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์

พทุธศกัราช 2552 ใน 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้ นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้น

ประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ ตดัสนิใจปรบัปรงุ แกไ้ข  หรอืดาํเนินการ

ใชห้ลกัสตูรต่อไป แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้น้ีประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ  ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 

และนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ร วม 565 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ แบบ

วเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูร แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบสาํรวจ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิ

ความถี ่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1. ด้านบริบท  

  1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเ รยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวาม

สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ ในระดบัมากทีส่ดุ  

  1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร และเน้ือหารายวชิา มคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2552 ในระดบัมากทีส่ดุ  

 2. ด้านปัจจยันําเข้า  

  2.1. ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อนและสือ่การ

เรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สาํหรบัดา้นแหลง่การเรยีนรู ้

และงบประมาณผูบ้รหิารมคีวามเหน็วา่ มี ความหลากหลาย ความเพยีงพอ และความเหมาะสม อยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ  

  2.2 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน สือ่การเรยีนรู ้ 

แหล่งการเรยีนรู ้และงบประมาณ มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก  

  2.3 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ ความพรอ้ มและศกัยภาพของครผููส้อน สือ่การเรยีนรู ้ 

และแหล่งการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก  

 3. ด้านกระบวนการ  

  3.1 ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ การปฏบิตัขิองครใูนดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

ดา้นการวดัผลและประเมนิผล มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก สาํหรบัดา้นการวางแผนกา รเตรยีม 

ความพรอ้มและการบรหิารหลกัสตูร ผูบ้รหิารมคีวามเหน็วา่ มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  



  3.2 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ การปฏบิตัขิองครใูนดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

ดา้นการวดัผลและประเมนิผล และดา้นการวางแผนการเตรยีมความพ รอ้มและการบรหิารหลกัสตูร  

มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 

  3.3 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ การปฏบิตัขิองครใูนดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และ

ดา้นการวดัผลและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

 4. ด้านประสิทธิผล  

  จากฐานขอ้มลูของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ นกัเ รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  

ปีการศกึษา 2553 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบัสงูมาก โดยนกัเรยีนรอ้ยละ 81.97 มคีะแนน

เฉลีย่สงูกวา่ 3.50  

  สาํหรบัความสามารถดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน นกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนมหดิลวิ ทยานุสรณ์รอ้ยละ 100 ไดร้บัการประเมนิ

วา่มคีวามสามารถในการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยูใ่นระดบัสงูกวา่ 3.50 ในทุกดา้น ใน

ขณะเดยีวกนันกัเรยีนรอ้ยละ 99.59 มผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์สงูกวา่ 3.50 ในทุก

ดา้นเช่นเดยีวกนั ซึง่ทัง้หมดสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวค้อืรอ้ยละ 80 

  นอกจาก น้ีผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ยงัได้ประเมนิ เกีย่วกบัคุณลกัษณะของ

นกัเรยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีน โดยการตอบแบบสอบถามที่

มมีาตรประเมนิคา่ 5 ระดบั พบวา่ทัง้ผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และนกัเรยีน ความคดิเหน็วา่  นกัเรยีนของ

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มคีณุลกัษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนทัง้ 23 

ขอ้ในระดบัมากทุกขอ้  

  5. ด้านผลกระทบของหลกัสตูร  

   5.1 ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุส รณ์

พทุธศกัราช 2552 มผีลกระทบต่อ การพฒันาครผูู้ สอน  สือ่การเรยีนรู ้ และแหลง่การเ รยีนรู ้อยูใ่น

ระดบัมาก สาํหรบั งบประมาณ  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การวดัผลและประเมนิผล  การบรหิาร

จดัการหลกัสตูร  นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน และคณุลกัษณะของนกัเรยีน  มี ผลกระทบอยู่

ในระดบัปานกลาง  

   5.2 ครผููส้อนมคีวามคิ ดเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มผีลกระทบต่อการพฒันาครผููส้อน อยูใ่นระดบัมาก สาํหรบั ดา้นอื่น ๆ ครผููส้อน

เหน็วา่มผีลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  

   5.3 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มผีลกระทบอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
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          This study aimed to evaluate 2009 curriculum  implementation at  Mahidol Wittayanusorn 

School  on 5 aspects, namely, context, input, process, effectiveness, and affection.  The 

evaluative resource included  565 of experts, administrators, teachers, and students at  

Mahidol Wittayanusorn School.  The research tool were curriculum evaluation form, 

questionnaire, interview form, and checklist.  Then data were analyzed and presented by 

frequency, percentage, and standard deviation.  The results revealed as follows: 

            1.  According to the context  the  objective of 2009 curriculum  implementation at 

Mahidol Wittayanusorn School was relevant to Thai social circumstance and need at a 

highest level while the structure and content of this curriculum were relevant to its 

objectives at a high level as well. 

           2.  When considered the input,  (1) the administrators’ perception on readiness 

and potential of teacher and learning media was at a high level whereas that of the variety, 

appropriateness and sufficiency of learning source and budget was at a highest level, (2) 

the teachers’ perception on readiness and potential of teacher and learning media, and the  

variety, appropriateness and sufficiency of learning source and budget was at a high level, 

and (3) the students’ perception on readiness and potential of teacher and learning media 

was at a high level. 

          3.  In accordance with the process, (1) administrators’ perception on learning 

activity, and test and measurement by teacher was at a high level while that of curriculum 

readiness of preparation and administration was at a highest level, (2) teachers’ perception 

on learning activity, test and measurement and  by curriculum readiness of preparation and 

administration by teacher was at a high level, and (3) students’ perception on learning 

activity, and test and measurement was at high level, respectively. 

          4.  When considered effectiveness, it was found that 81.94-% of  Matthayomsuksa 

V students gained high average score (3.50).  All of them had ability of reading, analytic 

thinking and writing was at a high level (3.50) in all aspects while the 99. 59 % of them 

showed high desired characteristics evaluation (3.50) higher than criteria of 80 % which was 

relevant to 2009 curriculum Mahidol  Wittayanusorn  School.   



              Furthermore, when the administrators, teachers and students evaluated student 

desired characteristics according to school  ideal and goal of learner development, it was 

found that all of their perception was at a high level. 

 5. The last factor of affection, (1) administrators’ perception on affection of teacher 

development, learning media, and learning source was at a high level whereas that of 

affection on budget, learning activity, and student characteristics was at a moderate level, 

(2) teachers’ perception on affection of teacher development was at a high level whereas 

that of affection of learning media, learning media, budget, learning activity, test and 

measurement, curriculum management, student knowledge and ability, and student 

characteristic was at a moderate level, and (3) students’ perception on affection of 2009 

curriculum implementation was at a high level in all aspects.                                    
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ประกาศคณูุปการ 
  

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลลุว่งไดเ้น่ืองดว้ยความกรณุาอย่ างยิง่ จากอาจารย ์ดร .สมสรร 

วงษอ์ยูน้่อย ประธานควบคมุปรญิญานิพนธ ์และอาจารย ์ดร .ราชนัย ์บุญธมิ า กรรมการผูค้วบคมุ

ปรญิญานิพนธ ์ ทีก่รณุาเสยีสละเวลาอนัมคีา่เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนํา ชีแ้จงแนวทางในการทาํวจิยั  

ใหค้วามรู ้ตลอดจนแนวทางแกไ้ขและปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผูว้จิยั

ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ ขอกราบขอบพระคณุ ดร .ธงชยั ชวิปรชีา และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร .สรุชยั  มชีาญ กรรมการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธท์ีก่รณุาใหค้าํชีแ้นะซึง่ทาํให้

งานวจิยัสมบรูณ์มากยิง่ขึน้   

 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์  ดร.เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ ์ อาจารย์ ไพรชั วงศน์าถกุล   

และดร.สมุาล ี นาคประดา ทีไ่ดก้รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ วเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูร ผูว้จิยัขอขอบคณุ 

อาจารยส์ถาพร วรรณธนวจิารณ์ และนางสาวธวชนีิ โรจนาว ีเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ตรวจสอบและให้

ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการปรบั ปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นอยา่งด ีอกีทัง้ขอกราบ

ขอบพระคณุคณาจารยทุ์กท่านในสาขาวชิาวทิยาการการประเมนิทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
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 ขอขอบพระคณุโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ผูบ้รหิ าร คร ูเจา้หน้าทีแ่ละนกัเรยีนโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ทุกๆ ท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืและอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทาํ

ใหผู้ว้จิยัสามารถทาํปรญิญานิพนธจ์นสาํเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตาของ

ทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ ขอขอบ พระคุณ พี ่ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ทีช่่วยเหลอืและเป็นกําลงัใจให้

ผูว้จิยัมาตลอด 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยักราบขอบพระคณุ คณุแมส่มพร จนัทนาววิฒัน์ และครอบครวั ผูใ้หก้าํลงั

กาย กาํลงัใจ กาํลงัทรพัย ์และสนบัสนุนสง่เสรมิการศกึษาของผูว้จิยัอยา่งดตีลอดมา จนสามารถ

เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตระหนกัในความสามารถของตนเองและมองตนเองอยา่งมคีณุคา่  ซึง่เปรยีบ 

เสมอืน แรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัสาํเรจ็การศกึษา 

 คณุคา่ประโยชน์อนัพงึไดจ้ากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอน้อมราํลกึ และบชูาพระคณุแด่

บดิา มารดา คร ูอาจารย ์ทีไ่ดใ้หค้วามรู ้ใหก้ารอบรมสัง่สอน ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุ นส่งเสรมิผูว้จิยั

ตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นสทิธทิีเ่ดก็และเยาวชนทุกคนตอ้งไดร้บัอยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจ ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  รฐัและสงัคม

พงึจดัการศกึษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษใหทุ้กคนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกั ยภาพในทุกดา้น โดย

ไมล่ดทอนและสกดักัน้ความสามารถพเิศษดา้นใดดา้นหน่ึงของบุคคล ทัง้น้ีโดยมคีรอบครวัและสงัคม

ใหก้ารดแูลสง่เสรมิใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นสตปิญัญา รา่งกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม เป็นคนดี

มคีณุภาพควบคูไ่ปกบัความสามารถพเิศษทีม่อียู ่ตลอดจนสนบัสนุนสง่เ สรมิใหนํ้า ความสามารถ

พเิศษนัน้ๆ ไปพฒันาองคค์วามรูใ้หก้บัสงัคมและประเทศชาตใินฐานะผูนํ้าทางวชิาการในดา้นทีต่นมี

ศกัยภาพสามารถดาํเนินชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  

 เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา่ “วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ” เป็นสว่นสาํคญัในการพฒันา

ประเทศ ดงันัน้หลายๆ ป ระเทศทีเ่หน็ความสาํคญัตรงจดุน้ีจงึพยายามทีจ่ะสง่เสรมิและพฒันาขดี

ความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประชากรในประเทศอยา่งเตม็ที ่เพือ่เป็นกาํลงั

สาํคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จรญิรุง่เรอืง และสามารถแขง่ขนักบันานาประเทศได ้ (ชาญยทุธ  

ปะวะขงั. 2550) 

 วทิยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานของการพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้และมี

ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกจิ สว่นใหญ่จะเป็นประเทศทีม่คีวามเจรญิกา้วหน้าทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีสาํหรบัประเทศไทยถงึแมจ้ะอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตจิาํนวนมาก แต่

การพมันาประเทศยงัดาํเนินไปไ ดไ้มเ่ตม็ทีน่กั  เน่ืองจากประเทศไทยยงัขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้

ความสามารถสงูทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในการทีจ่ะทาํการวจิยัศกึษา คน้ควา้ในเรือ่ง

ต่าง ๆ เพือ่นําทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูม่าใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ (พรชยั อนิทรฉาย . 2547) ซึง่

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ทีว่า่การจดัการศกึษาใหแ้ก่ผูม้ ี

ความสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เหตุผลทีส่าํคญัมากอกีประการหน่ึง คอื เพือ่

การพฒันากาํลงัคนทีท่าํหน้าทีเ่ป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐ ์นกัคดิคน้ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ทีม่ศีกัยภาพสงูระดบันานาชาต ิซึง่ประเทศไทยยงัขาดแคลนอยูม่าก ทาํใหม้ผีลงานทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้ใชเ้องน้อยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่น ผลทีต่ามมาคอื การเสยีคา่ใชจ้า่ย

มหาศาลในการนําวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้มาในประเทศซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกดิวกิฤต

เศรษฐกจิ 
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 เพือ่ใหป้ระเทศชาตสิามารถดาํรงอยูแ่ละแขง่ขนัไดใ้นประชาคมโลก เป็นสงัคมผูผ้ลติทีม่ ี

มลูคา่เพิม่แทนการเป็นสงัคมผูบ้รโิภค เป็นสงัคมทีใ่ชป้ญัญาในการพฒันาประเทศมากขึน้แทนการใช้

หยาดเหงือ่แรงกายเช่นในปจัจบุนั  จงึมคีวามจาํเป็น อยา่งสงูสุดและรบีด่วนทีสุ่ดทีป่ร ะเทศชาตติอ้ง

สรา้งนกัวจิยัและนกัประดษิฐค์ดิคน้ทีม่คีวามสามารถสงูระดบัมาตรฐานโลกในปรมิาณทีเ่พยีงพอซึง่

จะตอ้งสรา้งมาตัง้แต่เยาวว์ยั 

 ดงันัน้ การจดัการศกึษาใหแ้ก่ผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

จงึไมใ่ช่เป็นเพยีงการดาํเนินการเพือ่ใหบุ้คคลได้ รบัโอกาสตามสทิธเิท่านัน้ แต่ยงัเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการของประเทศชาต ิเป็นการสรา้งขมุกาํลงัทางวชิาการในดา้นน้ีเป็นรปูธรรม เยาวชนทีม่ ี

ศกัยภาพพเิศษเหลา่น้ีเมือ่ไดร้บัการบ่มเพาะจนเกดิพฒันาการถงึระดบัสงูสดุแลว้ ภายหน้ากจ็ะ

สามารถคน้คดิสิง่อาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและประเทศชาตไิดอ้ยา่งมหาศาล เป็นการสรา้งสงัคม

แห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้สงัคมแห่งคุณภาพและแขง่ขนัได ้ และสงัคมทีย่ ัง่ยนืพอเพยีงมคีวาม

สมานฉนัท ์เอือ้อาทรต่อกนั (หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552. 2552: 9 -11) 

 เหตุผลในประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ คอื โดยทีป่จัจบุนั

ประเทศไทยขาดแคลนนกัวจิยัพฒันาและนกัประดษิฐค์ดิคน้ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีจงึไดม้ี

การสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นโรงเรยีน ตลอดจนมกีารจดัตัง้โรงเรยีน

มหดิล วทิยานุสรณ์ และโรงเรยีนจฬุาภรณรา ชวทิยาลยั ซึง่เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนเฉพาะสาย

วทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ โดยไมม่กีารสอนสายศลิป์และสายอื่น จาํนวน 13 แห่งขึน้  เพื่อจดัการศกึษา

ใหแ้ก่นกัเรยีน แต่หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนกย็คังเป็นเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนทัว่ไป  

ขณะน้ีรฐับาลมนีโยบายทีจ่ะใหเ้ดก็และเย าวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตรไ์ดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ซึง่จาํเป็นตอ้งมวีธิกีารและหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะพเิศษ อนั

แตกต่างไปจากการเรยีนการสอนในโรงเรยีนปกต ิดงันัน้ สมควรใหม้กีารจดัใหม้โีรงเรยีน

วทิยาศาสตรข์ึน้โดย1

 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรต์น้แบบของรฐั มสีถานภาพ เป็น

องคก์ารมหาชน จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พ .ศ. 2543  

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเ รยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ไดก้าํหนดอาํนาจหน้าทีใ่หโ้รงเรยี นเป็นผูจ้ดัทาํ

หลกัสตูร วธิกีารเรยีนการสอน สือ่และอุปกรณ์การเรยีนการสอนสาํหรบัใชก้บันกัเรยีนของโรงเรยีน

ดว้ยตนเอง 

เฉพาะเพือ่ใหเ้ป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรอ์ยา่งเขม้ขน้ใหแ้ก่

นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษในทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์เพือ่เป็นการเตรยีมพืน้ฐาน

สาํหรบับุคคลทีม่คีณุภาพสงูเพือ่การศกึษาในระดบัอุมศกึษาในการทีจ่ะสรา้งนกัวชิาการอนัยอดเยีย่ม

ของประเทศและเพือ่ทีจ่ะใหโ้รงเรยีนไดจ้ดั ตัง้ขึน้มกีารบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวาม

เป็นอสิระ คลอ่งตวั และมปีระสทิธภิาพ สมควรกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ย

องคก์ารมหาชน จงึไดนํ้าโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มาจดัตัง้เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรเ์พือ่เป็น

ตน้แบบแก่โรงเรยีนลกัษณะดงักล่าวจงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีา 
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 ตัง้แต่เปลีย่นสถานภาพเป็นองคก์ารมหาชนในปี พ .ศ. 2543 โรงเรยีนไดจ้ดัทาํหลกัสตูร

เพื่อใชก้บันกัเรยีนของโรงเรยีน โดยหลกัสตูรฉบบัแรกเริม่ใชก้บันกัเรยีนชั ้ นมธัยมศกึษาปีที่  4 รุ่นปี

การศกึษา 2545 ฉบบัทีส่องเริม่ใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 รุน่ปีการศกึษา 2548 หลกัสตูร

ฉบบัที ่3 เริม่ใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 รุน่ปีการศกึษา 2552 และโรงเรยีนมแีผนในการ

พฒันาและปรบัปรงุใหมทุ่ก ๆ 3 ปี 

 การจดัทาํหลกัสตู รของโรงเรยีนแต่ละครัง้ ไดย้ดึ (1) แนวทางการจดัการศกึษาสาํหรบัผูม้ ี

ความสามารถพเิศษทีร่ะบุ ไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิพุทธศกัราช 2543 (2) ภารกจิหน้าทีแ่ละเหตุ ผลของการจดัตัง้โรงเรยีน มหดิลวทิยานุสรณ์ที่

ระบุไวใ้นพระราชก ฤษฎกีา (3) แนวนโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และคณะกรรมการ

บรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และ (4) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตดิตามประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร

จากนกัเรยีน คร ูผูป้กครอง และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอื่น ๆ เป็นบรรทดัฐานในการจดัทาํ  

 นอกจากนัน้ในการจดัทาํหลกัสตูรฉบบัที ่3 โรงเรยีนยงัไดม้อบหมายใหค้รแู ละผูร้บัผดิชอบ

ของโรงเรยีนไดศ้กึษาวเิคราะหห์ลกัสตูร ของโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของนานาชาตเิพือ่นํามาใช้

เป็นบรรทดัฐานในการจดัทาํอกีดว้ย  โดยตัง้เป้าหมายวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนจบจากโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ จะตอ้งมคีณุภาพในทุกด้ านไมต่ํ่ากวา่นกัเรยีนทีจ่บจากโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของ

นานาชาต ิ

การเรยีนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ฉบบัที ่3 นอกจากนกัเรยีนตอ้งลงทะเบยีน 

เรยีนรายวชิาพืน้ฐานจาํนวน  41.0 หน่วยกติ รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่  1 จาํนวน 40.0 หน่วยกติ และ

เลอืกลงทะเบยีนเรยีนรายวิ ชาเพิม่เตมิกลุ่ม  2 ไมต่ํ่ากว่า 4.0 หน่วยกติ รวมทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่  85.0 

หน่วยกติ ซึง่หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร  กาํหนดให้ นกัเรยีนตอ้งเรยีนไมต่ํ่ากว่า  81.0 หน่วยกติ

แลว้ นกัเรยีนยงัตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเกณฑข์ัน้ตํ่าทาํนองเดยีวกบัหลกัสตูรฉบบัที่  

1 และฉบบัที ่2 ดว้ย  

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุม่  1 ของหลกัสตูรฉบบัน้ี  นอกจากไดจ้ดัทาํขึน้ให้

ครอบคลมุสาระการเรยีนรูห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวง  

ศกึษาธกิาร  ซึง่ครอบคลมุสาระการเรยีนรูข้องการสอบแบบทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ ขัน้

พืน้ฐาน(O-NET) การสอบความถนดัทัว่ไป  (GAT) การวดัศกัยภาพทางคณติศาสตร์  (PAT1) และ

การวดัศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์  (PAT2) ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ  (สทศ.) แลว้ 

ยงัไดเ้พิม่เตมิสาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ ตามศกัยภาพ ความถนดั และความสนใจของนกัเรยีน  เพือ่ให้

นกัเรยีนของโรงเรยีนซึง่เป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการ

พฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน 

สาระการเรยีนรูร้ายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุม่  1 ของสาขาวชิาฟิสกิส์  เคม ีและ

ชวีวทิยาไดจ้ดัใหเ้ทยีบเคยีงสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร สอวน. ดว้ย สว่นสาระการเรยีนรูส้าขาวชิา 

คณติศาสตรไ์ดก้ําหนดใหน้กัเรยีนทุกคนเรยีนเพิม่และสงูขึน้จากหลกัสตูรฉบบัที่ 2 จาํนวน 1 หน่วยกติ 

บนความเชือ่วา่  คณติศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการศกึษาระดบัสงู  ในทุก
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สาขาวชิานอกจากนัน้หลกัสตูรฉบบัที่  3 น้ี ยงัไดมุ้ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษขอ ง

นกัเรยีนทุกคนใหส้งูขึน้อกีดว้ย  โดยตัง้เป้าหมายวา่ศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีนจะตอ้ง

ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อโอกาสของนกัเรยีนทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลัยชัน้นําของโลก 

รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่  1 นอกจากมจีดุมุง่หมายเพื่อส่งเสรมินกัเรยีนให้  (1) มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจและมพีืน้ฐานดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้ในระดบัเดยีวกบันกัเรยีนของ  

โรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของโลก  (2) มคีวามรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาต่างปร ะเทศในระดบัสงู  

(3) มคีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัสงูแลว้  ยงัมจีดุมุง่หมายเพื่อ   

จดุประกายใหน้กัเรยีนเกดิความรกั  เหน็คุณค่า มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  และมทีกัษะในการทาํงานวจิยั

ทางวทิยาศาสตรแ์ละพฒันาทกัษะชวีติใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะครบถว้นทุกดา้ น มบุีคลกิภาพทีด่ี   

มคีวามเป็นผูนํ้ามคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  มวีนิยัในตนเอง  มคีวามเป็นไทย  มคีวามภมูใิจในศลิป 

วฒันธรรมไทยมจีติสาธารณะ รกัการออกกําลงักายและรูจ้กัดแูลสุขภาพใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ ตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีนอกีดว้ย 

หลกัสตูรฉบบัน้ีจงึไดก้ําหนดใหน้กัเรยีนทุกคนลงทะเบยีนเรยีน รายวชิาทกัษะชวีติ ราย วชิา

สมัมนาวทิยาศาสตร์  รายวชิาธรรมชาตแิละการสบืเสาะอยา่งวทิยาศาสตร์  (Nature of Science and 

Scientific Inquiry) และรายวชิาโครงงานวทิยาศาสตรด์ว้ย  ซึง่หลกัสตูรฉบบัที่ 2 รายวชิาโครงงาน

วทิยาศาสตรเ์ป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน รายวชิาสมัมนาวทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาเลอืก  และ

ไมไ่ดเ้ปิดสอนรายวชิาทกัษะชวีติ และรายวชิาธรรมชาตแิละการสบืเสาะอยา่งวทิยาศาสตร ์

จดุประสงคห์ลกัของการเรยีนรายวชิาสมัมนาวทิยาศาสตร์  รายวชิาธรรมชาตแิละการ

สบืเสาะอยา่งวทิยา ศาสตร์ และรายวชิาโครงงานวทิยาศาสตร์  ดงักล่าวขา้งตน้  คอื เพือ่พฒันา

กระบวนการคดิ  และกระบวนการสบืเสาะคน้หาองคค์วามรู้  หาคาํตอบของขอ้สงสยั  ของปญัหาที่

อยากรู้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  (Scientific Methods) เช่นเดยีวกบัทีน่กัวทิยาศาสตร์

นกัวจิยั หรอืนกัประดษิฐ์คดิคน้ใชใ้นกระบวนการทาํงานของตนเอง  รวมถงึการพฒันาทกัษะในการ

ทาํวจิยั (โครงงาน) อยา่งครบวงจร  ตัง้แต่เริม่สบืคน้ขอ้มลูในเรือ่งทีต่นเองสนใจ  ตัง้หวัขอ้วจิยั  เขยีน

และเสนอเคา้โครงงานวจิยั  ออกแบบการทดลองหรอืวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดาํเนินการทดลอง

และเกบ็รวบรวมขอ้มลู  แลว้นํามาวเิคราะหแ์ละแปลผล  จดัทาํรายงานผลการวจิยั  ฝึกทกัษะในการ

นําเสนอผลงานวจิยั  ทัง้รปูของการบรรยายและโปสเตอร์  เพือ่พฒันาจติวญิญาณของความเป็น

นกัวจิยั นกัประดษิฐ์ นกัคดิคน้ เหน็ความงามและเหน็คณุคา่ของงานวจิยั  มจีติวญิญาณ มุ่งทีจ่ะ

ประกอบอาชพีเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐ ์นกัคดิคน้ ต่อไปในอนาคต 

สาํหรบัจดุประสงคห์ลกัของการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทกัษะชวีติ  (Life Skills) คอืเพือ่

พฒันานกัเรยีนให้  (1) มทีกัษะในการปรบัตวั  ทัง้เพือ่อยูร่ว่มกนัในหอพกัและการดาํรงชวีติในสงัคม

ทัว่ไป (2) มทีกัษะการทาํงานรว่มกนั  (3) มทีกัษะการบรหิารคว ามขดัแยง้ (4) มวีนิยัในตนเอง  และ

(5) มคีวามเป็นผูนํ้า  ซึง่การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาทกัษะชวีติน้ีจะเป็นรปูแบบการจดักจิกรรม

นอกเวลาเรยีนปกต ินกัเรยีนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาดงักลา่วทุกภาคเรยีน ๆ ละ 0.25 หน่วยกติ 

รวม 6 ภาคเรยีน เท่ากบั 1.5 หน่วยกติ ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนโดยคณะกรรมการจดักจิกรรม 

พฒันาทกัษะชวีติ 
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รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ที่  2 เป็นรายวชิาเลอืก  นกัเรยีนตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิากลุม่น้ีอยา่ง

น้อย 4.0 หน่วยกติ ตามศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจ จากกลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ รายวชิา 

เพิม่เตมิกลุม่น้ีจะมรีายวชิาการเรยีนลว่งหน้า (AP) ดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์หน้กัเรยีนได้

เลอืกเรยีนดว้ย 

หลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  พทุธศกัราช  2552 นอกจากนกัเรยีนจะตอ้ง

ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิทัง้  2 กลุ่มดงักล่าวแลว้  นกัเรยีนจะตอ้งเขา้รว่ม

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่าํหนด  บนความเชือ่พืน้ฐานวา่  กจิกรรมต่าง  ๆ ทีโ่รงเรยีน

จดัใหก้บันกัเรยีนนอกหอ้งเรยีนและนอกโรงเรยีนจะช่วยพฒันานกัเรยีนใหส้มบรูณ์ในทุก  ๆ ดา้น 

ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน  โดยเฉพาะในขอ้ทีเ่กีย่วกบัการ

พฒันาลกัษณะนิสยัของการรกัการเรยีนรู้  รกัการอ่าน  รกัการเขยีน  รกัการคน้ควา้  อยา่งมรีะบบ   

มคีวามเป็นผูนํ้า  มคีวามเป็นไทย  มวีนิยัในตนเอง  มจีติสาธารณะ  รกัการออกกําลงักาย  รูจ้กัดแูล

ตนเองใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ 

 โรงเรยีนมคีวาม เชือ่วา่หลกัสตูรและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตา มหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 จะช่วยพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีนไปสูก่ารเป็น

นกัวจิยั นกัประดษิฐค์ดิคน้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีวามสามารถระดบัสงูเยีย่ม 

เทยีบเคยีงกบันกัวจิยัชัน้นําของนานาประเทศ และมจีติวญิญาณมุง่มัน่พฒันาประเทศชาต ิ มเีจตคติ

ทีด่ต่ีอเพือ่นรว่มโลกและธรรมชาต ิสามารถสรา้งองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บั

ประเทศชาตแิละสงัคมไทยในอนาคต ช่วยพฒันาประเทศชาตใิหส้ามารถ ดาํรงอยูแ่ละแขง่ขนัใน

ประชาคมโลก เป็นสงัคมผูผ้ลติทีม่มีลูคา่เพิม่ม ากขึน้ สรา้งสงัคม แห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้ 

สงัคมแห่งคุณภาพและแขง่ขนัได ้และสงัคมทีย่ ัง่ยนืพอเพยีงมคีวามสมานฉนัทเ์อือ้อาทรต่อกนั  

(หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552. 2552: 1 - 5) 

 จากสภาพดงักลา่วขา้งตน้  ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะประเมนิห ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล 

ดา้นผลกระทบ ซึง่จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจของผู้ บรหิาร เพือ่นําไปพฒันาหลกัสตูรให้

มคีุณภาพต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ใน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น

บรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบของหลกัสตูร 
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ความสาํคญัของการวิจยั 

 การประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูที่

สะทอ้น ภาวะปจัจบุนัของบรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ ประสทิธผิล  และผลกระทบ ของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ซึง่สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ ตดัสนิใจ

ปรบัปรงุแกไ้ข  หรอืดาํเนินการใชห้ลกัสตูรในโอกาสต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1.  การประเมนิครัง้น้ี มุง่ประเมนิใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้น

กระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ 

  1.1 ดา้นบรบิทประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

   1.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 

   1.1.3 เน้ือหารายวชิา 

  1.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี  

   1.2.1 ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน  

   1.2.2 สือ่การเรยีนรู ้

   1.2.3 แหล่งการเรยีนรู ้

   1.2.4 งบประมาณ 

  1.3 ดา้นกระบวนการประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.3.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

   1.3.2 การวดัผลและประเมนิผล 

   1.3.3 การบรหิารหลกัสตูร 

  1.4 ดา้นประสทิธผิลประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   1.4.2 ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน  

   1.4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

   1.4.4 คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

  1.5 ดา้นผลกระทบประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.5.1 ดา้นพฒันาครผููส้อน  

   1.5.2 ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ 

   1.5.3 ดา้นแหลง่การเรยีนรู ้ 

   1.5.4 ดา้นงบประมาณ  

   1.5.5 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
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   1.5.6 ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  

   1.5.7 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  

   1.5.8 ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน   

   1.5.9 ดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน 

 2.  แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้น้ีประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 คน ผูบ้รหิาร

จาํนวน 13 คน  ครผููส้อน จาํนวน 65 คน  นกัเรยีน จาํนวน 484 คน รวม 565 คน  

   

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.  หลกัสตูร  หมายถงึ แผนหรอืประสบการณ์การเรยีน รูท้ีโ่รงเรยีนจดัใหแ้ก่ผูเ้ร ี ยน

ประกอบดว้ย จดุมุง่หมายหลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูร  เน้ือหารายวชิาของหลกัสตูร ตลอดจน ความ

พรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน  สือ่การเรยีนรู ้แหลง่การเรยีนรู ้ งบประมาณ การจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้การวดัผลและประเมนิผล และการบรหิารหลกัสตูร เพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการในดา้นต่าง ๆ 

ตามจดุหมายทีก่าํหนดไวใ้นการวจิยัน้ี  หมายถงึหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 

 2.  การประเมินหลกัสตูร หมายถงึกระบวนการตดัสนิคณุคา่ ความเหมาะสม ประสทิธผิล

ของหลกัสตูร โดยการวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  นําไป

วเิคราะหต์ดัสนิผลของการใชห้ลกัสตูรตามเกณฑห์รอืจดุมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้ ในการวจิยัครัง้น้ี 

หมายถงึ การเกบ็รวมรวบขอ้มลูทีเ่ป็นความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกั บหลกัสตูร ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ทีม่ต่ีอหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  โดย

มุง่ประเมนิในดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ 

  2.1 ดา้นบรบิท (Context) หมายถงึ  สภาพต่างๆ ที่ เป็นพืน้ฐานอนัจะนําไปสูห่ลกัการ

เหตุผลทีส่่งผล ต่อการดาํเนินงานตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ซึง่

ไดแ้ก่  จดุมุง่หมายของหลกัสตูร โครงสรา้งของหลกัสตูร เน้ือหารายวชิาของหลกัสตูร  

   2.1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร หมายถงึ ความคาดหวงัทีต่ ัง้ไว้ ในหลกัสตูรหรอื

ผลทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน หลงัจากทีเ่รยีนครบตามหลกัสตูร ในการศกึษาครัง้น้ี ศกึษาเกีย่วกบั

ความสอดคลอ้ง ของจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบั

สภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวิ ทยานุสรณ์ โดย

ใชก้ารวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

   2.1.2  โครงสรา้งของหลกัสตูร หมายถงึ  สดัสว่นจาํนวนหน่วยกติของ กลุม่สาระ

การเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนจะตอ้งเรยีนตลอดหลกัสตูรการศกึษา ในการศกึษาครัง้น้ี ศกึษาเกีย่วกบั          

ความสอดคลอ้ง ของโครงสรา้งหลกัสตูร กบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

พทุธศกัราช 2552 โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
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   2.1.3  เน้ือหารายวชิาของหลกัสตูร หมายถงึ มวลความรู ้ประสบการณ์ซึง่บรรจไุว้

ในแต่ละวชิาในหลกัสตูร เพือ่นํามาใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา ในการศกึษาครัง้น้ี  ศกึษาเกีย่วกบัความ

สอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิา ของหลกัสตูรกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

  2.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ (Input) หมายถงึ ทรพัยากรทีนํ่ามาใชใ้นการดาํเนินงานตาม

หลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  ซึง่ไดแ้ก่ ความพรอ้มและศกัยภาพของ

ครผููส้อน สือ่การเรยีนรู ้แหล่งการเรยีนรู ้และงบประมาณ 

   2.2.1  ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน หมายถงึ ความรูค้วามสามารถความ 

เชีย่วชาญ ประสบการณ์ในการสอน และความรบัผดิชอบในการสอนของ ครผููส้อน ในการศกึษาครัง้

น้ีใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร  และครผููส้อน และ จากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถาม

ของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน 

   2.2.2  สือ่การเรยีนรู้  หมายถงึ วสัดุอุปก รณ์ทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการสอน ใน

การศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่ วกบั ความเหมาะสม และความเพยีงพอ  โดยใช้ขอ้มลูจากการ

สมัภาษณ์และจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน 

   2.2.3  แหล่งการเรยีนรู ้หมายถงึ สถานทีท่ีจ่ดัใหแ้ละเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาหา

ความรู ้ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้ ิ จยัไดศ้กึษาเกีย่ว กบัความหลากหล าย ความเพยีงพอ และความ

เหมาะสมของแหล่งการเรยีนรู ้  โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์และ จากความคดิเหน็ในการตอบ

แบบสอบถามของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน 

   2.2.4 งบประมาณ หมายถงึ เงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  ในการศกึษา

ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบั ความเหมาะสม และความเพยีงพอของงบประมาณ โดยใชข้อ้มลูจาก

การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร และครผููส้อน  

  2.3 ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถงึ ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน หรอื

วธิดีาํเนินการทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรโรงเรยีน มหดิลวทิยานุสรณ์  พทุธศกัราช 2552 ซึง่ไดแ้ก่การ

ประเมนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัผลและประเมนิผล และการบรหิารหลกัสตูร  

   2.3.1  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้  หมายถงึ กระบวนการจดัมวลประสบการณ์

ความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ในการศึ กษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษา

เกีย่วกบั การปฏบิตัขิองครผููส้อนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์และ

จากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน 

   2.3.2  การวดัผลและประเมนิผล หมายถงึ กระบวนการทดสอบความรู ้ความ สามารถ

ทัง้ภาคความรูแ้ละภาคปฏบิตัขิองผูเ้รยีนดว้ยเครือ่งมอืต่าง ๆ แลว้วนิิจฉยัตดัสนิคณุคา่อยา่งมกีฎเกณฑ์

และนําผลมาปรบัปรงุการเรยีนการสอน ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัขิอง

ครผููส้อนในการวดัผลและประเมนิผล โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์  ครผููส้อน  และนกัเรยีน  และ

จากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน 
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   2.3.3  การบรหิารหลกัสตูร หมายถงึ กระบวน การบรหิารงานดา้นวชิาการ และ

การนําหลกัสตูรไปใช ้ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบั การวางแผน การเตรยีมความ

พรอ้ม และการดาํเนินกา รบรหิารหลกัสตูร โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิาร และจากความ

คดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร และครผููส้อน 

  2.4 ดา้นประสทิธผิลของหลกัสตูร (Effectiveness) หมายถงึ ผลจากการดาํเนินงาน

ตามหลกัสตูร ซึง่ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะห์

และการเขยีน คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  และคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และ

เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

   2.4.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลการเรยีนรวมทุกรายวชิา ปีการศกึษา 

2553 ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ในการศกึษาครัง้น้ี ใช้

ขอ้มลูจากแบบสาํรวจขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรวมทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2553 โดยใชข้อ้มลู

จากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

   2.4.2  ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละ การเขยีน 

หมายถงึ ผลการเรยีนรู้ ของผูเ้รยีนทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลการอ่าน การคดิวเิคราะห์ และการเขยีน 

ปลายปีการศกึษา 2553 ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โดยใชข้อ้มลูจากแบบสาํรวจขอ้มลู

ผลประเมนิความสามารถข องผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะห์ และการเขยีน โดยใชข้อ้มลูจาก

ฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

   2.4.3  คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  หมายถงึ คุณสมบตัหิรอืพฤตกิรรม  

ทีผู่เ้รยีนพงึมแีละปฏบิตัใินการดาํเนินชวีติ ไดแ้ก่  ความขยนัหมัน่เพยีร ความสามารถในการเรยีนรู ้

ความมวีนิยัในตนเอง ความรบัผดิชอบ ความมมีนุษย์ สมัพนัธ ์ความคดิรเิริ่มสร้ างสรรค ์ ความ  

สามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ความสามารถในการวางแผนและการบรหิารเวลา ความสามารถ

ในการแกไ้ขปญัหา ความสามารถในการตดัสนิใจ  ในการศกึษาครัง้น้ีใชข้อ้มลูจากแบบสาํรวจขอ้มลู

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

   2.4.4  คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน

หมายถงึ  ความรู ้ทกัษะ กระบวนการ และเจตคติ ทีก่าํหนดไวใ้นอุดมการณ์และเป้าหมายในการ

พฒันาผูเ้รยีนของหลกัสตูร ซึง่เป็นความคาดหวงัวา่จะเกดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน เมือ่ได้ศกึษาตามหลกัสตูร 

ในการศึกษาครัง้น้ีใชข้อ้มลูจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และ

นกัเรยีน  

  2.5 ดา้นผลกระทบ  (Impact) หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม หลกัการคดิ 

กระบวนทศัน์ทีม่ผีลมาจากหลกัสตูร โดยพจิารณา จากความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และ

นกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชห้ลกัสตูร ดา้นพฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ดา้นแหลง่การเรยีนรู ้ดา้น

งบประมาณ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ดา้นการบรหิารจดัการ

หลกัสตูร ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน  และดา้นคณุลกัษณะของนกัเรยีน ในการศกึษาครัง้

น้ีใชข้อ้มลูจากความคดิเหน็ในการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน 
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 3.  ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ 

ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ในการวจิยัน้ีหมายถงึ ผูท้ีม่คี วามรู ้ความสามารถและมปีระสบการ ณ์ดา้น

หลกัสตูรและกา รสอน และหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการสอนทางดา้น คณติศาสตรแ์ละ วทิยาศาสตร์  

ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป  

 4.  ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ รองผูอ้าํนวยการ 

ฝา่ยบรหิาร หวัหน้าสาขาวชิา คณติศาสตร ์ สาขาวชิาฟิสกิส์  สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาเค ม ี

สาขาวชิาภาษาไทย  สาขาวชิาพลานามยั สาขาวชิาสงัคมและศลิปะ สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลย ีสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  หวัหน้าฝา่ย วชิาการ ในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ปี

การศกึษา 2553 

 5.  ครผููส้อน หมายถงึ ครทูีท่าํการสอนรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในปีการศกึษา 2553  โดยทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน และ

สง่เสรมิการเรยีนการ สอนใน 9 สาขาวชิา  คอื สาขาวชิา คณติศาสตร ์ สาขาวชิา ฟิสกิส์  สาขาวชิา

ชวีวทิยา สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาภาษาไทย สาขาวชิาพลานามยั สาขาวชิาสงัคมและศลิปะ  

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ   

 6.  นักเรียน หมายถงึ ผูท้ีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 และมธัยมศกึษาปีที ่5  ในปีการศกึษา 2553 

 7.  เกณฑ์  หมายถงึ คา่ทีก่าํหนดไวเ้พือ่ใชใ้นการ ตดัสนิใจ โดยใช้ การเปรยีบเทยีบ กบั

ความคดิเหน็ของ ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ในดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้  

ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ โดยผูว้จิยักําหนดเกณฑไ์วท้ีร่ะดบั 3.51  

  

กรอบการประเมิน 

 ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบก ารประเมนิแบบซปิป์ (CIPP) ของสตลัเฟิลบมี 

(Stufflebeam. 2003) เป็นแนวทางในการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 เพราะพจิารณาเหน็วา่ รปูแบบการประเมนิมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นระบบ โดยมองทุกสว่นและมี

ความลกึซึง้ในการประเมนิในแต่ละกระบวนการ โดยการศึ กษาครัง้น้ีพจิารณาการประเมนิใน 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ  ซึง่

แสดงกรอบการประเมนิไดด้งัตาราง 1 
 



 

ตาราง 1 กรอบการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

 

ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 

 

ประเดน็การประเมนิ 

เครือ่งมอื/แหล่งขอ้มลู 

การวเิคราะหเ์อกสาร แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

1. ดา้นบรบิท 1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร √  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร √  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.3 เน้ือหารายวชิา √  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 2.1 ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน    -  -  -  -  - √ √ √  - √ √  - 

2.2 สือ่การเรยีนรู ้  -  -  -  -  - √ √ √  - √ √ √ 
2.3 แหล่งการเรยีนรู ้  -  -  -  -  - √ √ √  - √ √ √ 
2.4 งบประมาณ  -  -  -  -  - √ √  -  - √  -  - 

3. ดา้นกระบวนการ 3.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  -  -  -  -  - √ √ √  - √ √ √ 
3.2 การวดัผลและประเมนิผล  -  -  -  -  - √ √ √  -  - √ √ 
3.3 การบรหิารหลกัสตูร 

 

 -  -  -  -  - √ √  -  - √  -  - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ 

เครือ่งมอื/แหล่งขอ้มลู 

การวเิคราะหเ์อกสาร แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

4. ดา้นประสทิธผิล 4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชข้อ้มลูจากแบบสาํรวจผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

โดยใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

 4.2 ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิ

วเิคราะหแ์ละการเขยีน 

ใชข้อ้มลูจากแบบสาํรวจผลประเมนิความสามารถของผูเ้รยีน  

ดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะห์และการเขยีน  

โดยใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

 4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ใชข้อ้มลูจากแบบสาํรวจผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ของผูเ้รยีน โดยใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

 4.4 คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และ

เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

 -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

5. ดา้นผลกระทบ 5.1 ดา้นพฒันาครผููส้อน  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

 5.2 ดา้นสือ่การเรยีนรู้  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

 5.3 ดา้นแหลง่การเรยีนรู้  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

 5.4 ดา้นงบประมาณ  -  -  -  -  - √ √  -  -  -  -  - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ 

เครือ่งมอื/แหล่งขอ้มลู 

การวเิคราะหเ์อกสาร แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

 

ผูบ้
รหิ

าร
 

คร
ผููส้

อน
 

นกั
เร

ยีน
 

 5.5 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

 5.6 ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

 5.7 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  -  -  -  -  - √ √  -  -  -  -  - 

 5.8 ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 

 5.9 ดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน  -  -  -  -  - √ √ √  -  -  -  - 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษา 

คน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูรและการประเมนิหลกัสตูร จากเอกสาร ตาํรา 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดัลาํดบัสาระดงัน้ี 

 1. หลกัสตูรและการประเมนิหลกัสตูร 

  1.1 ความหมายของหลกัสตูร 

  1.2 ความสาํคญัของหลกัสตูร 

  1.3 องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

  1.4 การประเมนิหลกัสตูร 

  1.5 รปูแบบการประเมนิหลกัสตูร 

 2. ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

  2.1 หลกัการและเหตุผลการจดัตัง้โรงเรยีน 

  2.2 วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที ่

  2.3 วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 

  2.4 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีน 

  2.5 จดุเน้นของหลกัสตูร 

  2.6 โครงสรา้งของหลกัสตูร 

  2.7 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  2.8 เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

  2.9 การวดัผลและการประเมนิผล 

 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิหลกัสตูร  

  3.1 งานวจิยัในประเทศ 

  3.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

1.  หลกัสตูรและการประเมินหลกัสตูร 

 ความหมายของหลกัสตูร 

 ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของหลกัสตูรไว ้ดงัน้ี 

 วชิยั วงษ์ใหญ่ (2552: 2) กล่าวว่า หลกัสู ตร คอื ประสบการณ์ ทัง้หลายทีส่ถานศกึษาจดั

ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไปในทศิทางทีส่ถานศกึษาปรารถนา และหลกัสตูร

ทีด่นีัน้ควรจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการ  และความสนใจของผูเ้รยีนอนัสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของชวีติทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ทาํนองเดยีวกับ กาญจนา คณุารกัษ ์ (2527: 2) กล่าวว่า หลกัสตูร
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เป็นโครงการ หรอืแผนหรอืขอ้กาํหนด ประกอบดว้ยหลกัการ จดุมุง่หมาย โครงสรา้ง กจิกรรม และ

วสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรูค้วามสามารถ โดย

สง่เสรมิใหเ้อกตับุคคลพฒันาไปสูศ่กัยภาพสงูสุดของตนเอง  และรวมถงึลาํดบัของประสบการณ์ทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูส้ะสมทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัแปลความคดิไปสูก่ารปฏบิตัิ  ช่วยใหผู้เ้รยีนประสบ

ความสาํเรจ็ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รูจ้กัตนเอง มชีวีติอยูใ่นสงัคมทีด่ ีในขณะที ่ชมพนัธุ ์กุญชร ณ 

อยธุยา (2540: 1) ไดก้ลา่วถงึหลกัสตูรในความหมายดัง้เดมิวา่หลกัสตูร (Curriculum) มคีวามหมาย

ว่า “สนามแขง่” (Racecourse) และตามความหมายจรงิแลว้ หลกัสตูรแต่เดมินัน้คนสว่นใหญ่คดิวา่มี

ลกัษณะเป็นสนามแขง่จรงิ ๆ กล่าวคอืนกัศกึษาตอ้งแขง่ขนักนัเรยีนใหจ้บเพื่อทีจ่ะไดร้บัปรญิญา  แม้

ในปจัจบุนัความเชือ่เกีย่วกบัหลกัสตูรกย็งัยดึอยูว่า่หลกัสตูรคอืสนามแขง่ทีป่ระกอบดว้ยรายวชิาต่าง 

ๆ ซึง่นกัศกึษาตอ้งเรยีนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 

 สงดั อุทรานนัท ์(2532: 5-8) ไดก้ลา่วถงึขอบเขตความหมายของหลกัสตูรวา่มขีอบเขตอยู่

ภายใน 3 สถานะดงัน้ี 

 1.  ความหมายของหลกัสตูรใน ขอบเขตศาสตรส์าขาวชิาหน่ึงในทีน้ี่หมายถงึ สาขาวชิา

หลกัสตูรซึง่จะตอ้งศกึษาถงึกระบวนการพฒันาหลกัสตูร  วธิกีารใชห้ลกัสตูร 

 2.  ความหมายของหลกัสตูรในขอบเขตขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเรยีนการสอนทีเ่ขยีนขึน้

อยา่งเป็นทางการตามความหมายน้ี หลกัสตูรจะหมายถงึเอกสารทีก่ลา่วถึงสาระของหลกัสตูรในดา้น

จดุประสงค ์หลกัการ โครงสรา้ง และเน้ือหาสาระทีจ่ดัไวใ้นหลกัสตูร แผนการสอนกลุม่วชิาต่าง ๆ 

คูม่อืประเมนิผลการเรยีนเป็นตน้ 

 3.  ความหมายของหลกัสตูรในขอบเขตระบบการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร ซึง่

หมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ของหลกัสู ตร กระบวนการประเมนิผลหลกัสตูร ตลอดจน

ผลผลติผลต่าง ๆ ทีเ่กดิเกีย่วกบัหลกัสตูร 

 สมสุดา ผูพ้ฒัน์ และโสภณ ธนะมยั (2534: 12-13) ใหค้วามหมายของหลกัสตูรไว ้2 ลกัษณะ 

คอืหลกัสตูรในเชงิ ความคดิรวบยอด หมายถงึ  มวลประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่ถาบนัการศกึษาจดั

ใหก้บัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร และ

หลกัสตูร ในเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ เอกสารทีเ่ขยีนขึน้เกีย่วกบัแนวของเน้ือหาทีจ่ะตอ้งสอนใน

หลกัสตูร วตัถุประสงคห์ลกัการ และเหตุผลทีต่อ้งมหีลกัสตูรฉบบันัน้ ๆ และวธิกีารประเมนิผล 

 สรปุได้ว่าหลกัสตูร หมายถงึ  แผนหรอืประสบการณ์การเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

ประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์โครงสรา้ง เน้ือหาของหลกัสตูร ตลอดจน ความพรอ้มและศกัยภาพของ

ครผููส้อน  คุณสมบตัขิองนกัเรยีน สือ่การเรยีนรู ้แหลง่การเรยีนรู ้งบประมาณ การจดักจิกรรมการ

เรยีนรู้ การวดัผลและประเมนิผล และการบรหิารหลกัสตูร เพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการในดา้นต่าง ๆ 

ตามจดุหมายทีก่าํหนดไว ้
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 ความสาํคญัของหลกัสตูร 

 สบุนิ ป่ินขยนั (2530: 3-7) กล่าวไวว้่า หลกัสตูรเป็นเสมอืนทศิทางของแหล่ง วทิยาการที่

ผูส้อนประสงคอ์ยากใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษ ะ และมทีศันคตทิีพ่งึประสงค ์การจดัหวัขอ้เรือ่งต่างๆ 

ในหลกัสตูรจะตอ้งมองเหน็ภาพของคนทีเ่ขา้มาเรยีนและผูท้ีจ่ะออกไปรบัใชส้งัคมใหช้ดัเจนขึน้  ทัง้

ดา้นความรู ้และการปฏบิตั ิดงันัน้หลกัสตูรทีด่จีะตอ้งมลีกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ที่

เหมาะสมกบัวยัและวฒุภิ าวะของผูเ้รยีน เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลตามทีส่งัคมพงึประสงค ์

หลกัสตูรสามารถปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไดง้า่ย มคีวามยดืหยุน่สงู เป็นกระบวนการบรูณาการ ในดา้น

การพฒันาความคดิ ความเชือ่ คา่นิยม เจตคต ิการสรา้งสรรคแ์ละมคีวามรู ้ในกา รประยกุตใ์ชง้านได้

หลาย ๆ ดา้นในลกัษณะทีเ่ป็นสหวทิยาการ (Multidisciplinary Approach) ทาํนองเดยีวกบัธาํรง บวัศร ี

(2532: 8-9) กล่าวว่า เมือ่มหีลกัสตูร เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์แก่ผูเ้รยีนแลว้ กเ็ป็นทีห่วงั

ไดว้า่ผูเ้รยีนแต่สาขาและแต่ละระดบัการศกึษาจะไดร้บัการศกึษาในแนวทางเดยีวกนั และถงึแมว้า่ใ น

การปฏบิตัผิูเ้รยีนจะไดร้บัประสบการณ์แตกต่างกนัไปบา้ง  แต่การเรยีนการสอนยอ่มจะมุง่จดุหมาย

เดยีวกนั ในขณะที ่ใจทพิย ์ เชือ้รตันพงษ์ (2539: 10-12) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของหลกัสตูรวา่ 

หลกัสตูรเป็นแมบ่ทสาํคญัต่อการจดัการศกึษาในทุกระดบัและทุกสาขาวชิา  หลกัสตูรจะระบุ สิง่ที่

คาดหวงัจะใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนและแนวทางในการจดัใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ต่าง ๆ ตาม

ตอ้งการ หลกัสตูรจงึเปรยีบเสมอืนกบัพมิพเ์ขยีวของแปลนบา้นทีใ่ชใ้นการสรา้งบา้น  มกีารแสดงถงึ

โครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบของบา้น เช่น พืน้ เสา หน้าต่าง ประต ูโครงหลงัคา ฯลฯ  รปูแบบของ

บา้นในพมิพเ์ขยีวจงึเป็นภาพรวมของสิง่ทีเ่รามุง่หวงัหรอืจดุหมายปลายทาง (the ends) ของสิง่ทีเ่รา

ตอ้งการ  สว่นการสอนเป็นกระบวนการหรอืวธิกีาร (the means) ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้

และเน้ือหาวชิา ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนบรรลจุดุหมายหรอืจดุประสงค์ ตามหลักสตูรไดร้ะบุไว ้ผู้ สอนตอ้ง

อาศยัหลกัสตูรเพือ่ช่วยในการสอนโดยศกึษาหลกัสตูรใหเ้ขา้ใจ  แลว้นําไปแปลงเป็นภาคปฏบิตัหิรอื

การสอน  เพือ่ใหไ้ดผ้ลการเรยีนรูต้ามทีค่าดหวงัไว ้(เป็นขัน้การนําหลกัสตูรไปใช)้ การสอนจงึเปรยีบ

ไดก้บักระบวนการก่อสรา้ง ช่างก่อสรา้ง(ซึง่เปรยีบได้กบัผูส้อน) ตอ้งอาศยัแปลนบา้นในการก่อสรา้ง 

หรอือาจจะเปรยีบเทยีบหลกัสตูรเป็นเสมอืนกบัแผนทีเ่ดนิเรอื  ซึง่แสดงเสน้ทางและทศิทางทีจ่ะไป

ใหถ้งึจดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการ  ผูส้อนเปรยีบเสมอืนกปัตนัเรอืตอ้งอาศยัแผนทีเ่ดนิเรอืเพือ่

ช่วยในการขบัเรอืและนําทาง ดงันัน้กปัตนัเรอืจงึตอ้งอ่านแผนทีเ่ดนิเรอืซึง่เปรยีบเสมอืนหลกัสตูรให้

เขา้ใจก่อนวา่ตอ้งการไปไหน ไปทาํไม และไปอยา่งไร รวมทัง้ตอ้งรูว้ธิกีารขบัเรอื ซึง่หมายถงึการสอน 

 สว่น อมรวชิช ์นาครทรรพ (2530: 106-116) กล่าวว่า หลกัสตูรทีด่จีะตอ้งไมบ่ัน่ทอนความ

งอกงามทางจรยิธรรม จดุมุ่ งหมายของหลกัสตูรจะตอ้งกําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติทีม่ลีกัษณะ

เป็นขมุแหง่วชิาความรู ้สามารถชีท้างแกป้ญัหาใหผู้อ้ ื่นได ้ตลอดจนมคีวามรูก้วา้งขวางปรบัตวัเขา้

กบังานทีห่ลากหลายได ้

 สรปุไดว้า่ความสาํคญัหลกัสตูรเปรยีบเสมอืนแผนแมบ่ททีส่าํคญัต่อการจดัการศกึษาเพราะ

เป็นตวักาํหนดทศิทางการจดัการศกึษา ใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
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 องคป์ระกอบของหลกัสตูร เป็นเครือ่งชีแ้นวทางของหลกัสตูร ดงันัน้ในการสรา้งหลกัสตูร 

จงึตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบเป็นสาํคญั โดยทัว่ไปองคป์ระกอบของหลกัสตูร ประกอบดว้ย ความมุง่

หมาย เน้ือหา  กระบวนการเรยีนการสอนและการบรหิาร การประเมนิผล นกัวชิาการไดเ้สนอความ

คดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของหลกัสตูรไวด้งัน้ี 

 ทาบา (Taba. 1962: 10) มคีวามเหน็วา่ หลกัสตูรไมว่า่จะเป็นรปูแบบใดกต็ามควรมี

องคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 ประการคอื 

 1.  ความมุง่หมาย (Objectives) ซึง่จะเป็นแนวทางในการเรยีนการสอน  และเพือ่กาํหนด

วา่ ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเป็นคนอยา่งไร หรอืจะใหก้ารศกึษาเพือ่อะไร 

 2.  เน้ือหาวชิา (Contents) เป็นการเลอืกสรรและจดัเน้ือหาวชิาความรูแ้ละประสบการณ์

ต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาไปสูค่วามมุง่หมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้

 3.  การนําหลกัสตูรไปใช ้(Curriculum Implementation) เป็นการนําเอาหลกัสตูรไปปฏบิตัิ

ใหเ้กดิผล 

 4.  การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการหาคาํตอบวา่ การดาํเนินการของหลกัสตูรเป็นไป

ตามความมุง่หมายหรอืไม ่เพยีงใด 

 วชิยั แหวนเพชร (2530: 70-71) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของหลกัสตูร ประกอบดว้ย 

 1. ความมุง่หมาย (Curriculum Objectives) เป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสตูร

นัน้วา่เมือ่ผูเ้รยีนผา่นประสบการณ์แลว้ผูเ้รยีนจะเกดิอะไร การกาํหนดความมุง่หมายตอ้งใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และคาํนึงถงึการพฒันาของตวัผูเ้รยีนดว้ย 

 2.  เน้ือหา (Curriculum Contents) เป็นสว่นทีไ่ดเ้ลอืกสรรเน้ือหาสาระความรู ้ประสบการณ์

มาจดัรวมเรยีง ลาํดบัไวเ้พือ่ทีว่า่เมือ่ผูเ้รยีนผา่นกจิกรรมต่างๆ แลว้จะพฒันาไปสูจ่ดุมุง่หมายทีไ่ด้

ตัง้ใจไว ้

 3.  กระบวนการเรยีนการสอนและการบรหิาร (Method and Organization) เป็นสว่นทีว่า่

ดว้ยการจดักระบวนการเรยีนการสอน  การนําวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัวยัและ

เน้ือหารวมทัง้การจดัและบรหิารหลกัสตูรดว้ย ซึง่จะทาํใหห้ลกัสตูรใชไ้ดส้มัฤทธผิล 

 4.  การประเมนิผล  (Evaluation)  หลกัสตูรตอ้งมกีารประเมนิผลเพราะทาํใหท้ราบวา่

ประสทิธภิาพ ของการเรยีนหรอืหลกัสตูรนัน้เป็นอยา่งไร  ซึง่การประเมนิผลนัน้ตอ้งขึน้อยูก่บั

จดุมุง่หมายของหลกัสตูรนัน้ๆ ดว้ย 

 นอกจากน้ี ธาํรง บวัศร ี(2532: 8) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของหลกัสตูรไวด้งัน้ี 

 1.  จดุมุง่หมายของหลกัสตูร (Curriculum Aims) หมายถงึ  ผลส่วนรวมทีต่อ้งกา รใหเ้กดิ

กบัผูเ้รยีนหลงัจากทีเ่รยีนจบหลกัสตูรไปแลว้ 

 2.  จดุประสงคข์องการเรยีนการสอน (Instructional Objectives) หมายถงึ สิง่ทีต่อ้งการให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้หลงัจากทีเ่รยีนจบเน้ือหาสาระในรายวชิาทีก่าํหนดไว ้
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 3.  เน้ือหาสาระและประสบการณ์ (Content and Experiences) หมายถงึ สิง่ทีต่อ้งการให้

ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดร้บั 

 4.  ยทุธศาสตรก์ารเรยีนการสอน  (Instructional Strategies) หมายถงึ กระบวนการและ

วธิกีารในการจดัการเรยีนการ สอน รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการท าง

ความรู ้และอื่นๆ ตามจดุประสงคแ์ละจดุมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้

 5.  วสัดอุุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน (Instructional Media and Materials) หมายถงึ

เครือ่งมอื เครือ่งใชแ้ละวสัดุต่าง ๆ รวมทัง้อุปกรณ์โสตทศันศกึษาทีช่่วยส่งเสรมิคุณภาพและ

ประสทิธภิาพการเรยีนการสอน 

 6.  การประเมนิผล (Evaluation) หมายถงึ การประเมนิผลหลกัสตูร และการประเมนิผล

การเรยีนการสอน 

 ทาํนองเดยีวกบั บุญชม ศรสีะอาด (2546 : 11-16) ทีก่ลา่ววา่หลกัสตูรมอีงคป์ระกอบ

พืน้ฐาน 4 องคป์ระกอบ คอื จดุประสงค ์สาระความรูป้ระสบการณ์ กระบวนการเรยีนการสอน และ

การประเมนิโดย องคป์ระกอบทีเ่ตม็รปูของหลกัสตูรจะมมีากกว่า 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สว่นทีเ่ป็น

องคป์ระกอบพืน้ฐาน 4 องคป์ระกอบและเพิม่องคป์ระกอบอื่นๆ อกี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.  จดุมุง่หมาย คอื  ความประสงคห์รอืความตอ้งการทางการศกึษาของสงัคม ซึง่หลกัสตูร

มุง่จะสนองหรอืมุง่ใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

 2.  หลกัการ คอื ทศิทางหรอืแนวทางซึง่จะนําไปสู่จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

 3.  โครงสรา้ง เป็นการกาํหนดกลุม่วชิาหรอืรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร กรณหีลกัสตูรที่

เป็นโปรแกรมการศกึษามกักาํหนดสดัสว่น ของทีบ่งัคบั  สว่นทีใ่หเ้ลอืกเรยีนตามถนดั และสว่นทีใ่ห้

เลอืกเรยีนอยา่งเสร ี

 4.  มาตรฐานการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นสว่นทีก่าํหนดขึน้สาํหรบัเป็นเกณฑใ์น

การกําหนดคุณภาพของผูเ้รยีนเมือ่เรยีนจบหลกัสตูร 

 5.  การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร การประกนัคณุภาพของหลกัสตูรเป็นกระบวนการที่

กาํหนดขึน้ในการพฒันาและนําหลกัสตูรไปใช ้ เพื่ อใหเ้กดิความมัน่ใจ แก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย และ

ประชาชนทัว่ไปวา่ผูเ้รยีนผา่นหลกัสตูรนัน้จะเป็นผูม้คีณุภาพตามมาตรฐาน หน่วยงานรบัผดิชอบใน

ระดบัสงู เช่น กระทรวง กรม จะตอ้งกาํหนดเกณฑม์าตรฐานของหลกัสตูร เพือ่หน่วยงานรบัผดิชอบ

ในการพฒันาและจดัหลกัสตูรไปใชจ้ะไดด้าํเนินการใหเ้ป็นมาตรฐาน และนํามาเป็นสว่นสาํคญัในการ

ประกนัคณุภาพของหลกัสตูรรว่มกบัมาตรการอื่นๆ ทีเ่หน็วา่จะช่วยใหส้ามารถดาํเนินการประกนั

คุณภาพหลกัสตูรไดส้มบรูณ์ขึน้ 

 สรปุไดว้า่องคป์ระกอบของหลกัสตูรเป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะทาํใหค้วามหมายของหลกัสตูร

สมบรูณ์และสามารถใชเ้ป็นแนวทา งในการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผล และการปรบัปรงุ

การเรยีนการสอนหรอืการพฒันาหลกัสตูรได ้
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 การประเมินหลกัสตูร 

 การประเมนิหลกัสตูร  เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของหลกัสตูร โดยทัว่ไปแลว้ เมือ่กล่าวถงึ

การประเมนิหลกัสตูร มกัจะมผีูเ้ขา้ใจวา่ หมายถงึ การประเมนิผลสมัฤทธิ ์ของผูเ้รยีน  แต่แทจ้รงิแลว้

การประเมนิผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิหลกัสตูรเท่านัน้  การประเมนิ

หลกัสตูรอาจจดัทาํไดห้ลายรปูแบบทัง้ในขอบขา่ยทีล่กึ หรอืในขอบขา่ยทีก่วา้ง ซึง่ครอบคลมุการ

ประเมนิหลกัสตูรทัง้ระบบ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายของ การประเมนิ (ชมพนัธ ์กุญชร ณ อยธุยา . 

2540: 38)  

 ความหมายของการประเมนิหลกัสตูร 

 มนีกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิหลกัสตูรไวห้ลากหลายดงัน้ี 

วชิยั วงษ์ใหญ่ (2530 : 7) ใหค้วามหมายวา่ การประเมนิหลกัสตูรคอื  กระบวนการเปรยีบเทยีบ

ระหว่างผลการใชห้ลกัสู ตรทีจ่ดัไวก้บัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  วา่การปฏบิตัจิรงินัน้ผลทีไ่ด้

ใกลเ้คยีงกบัวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวห้รอืไม ่ทาํนองเดยีวกบั ชมพนัธ ์กุญชร ณ อยธุยา (2540: 38-

39) ทีก่ลา่ววา่ การประเมนิหลกัสตูร หมายถงึ การตดัสนิคณุคา่ของสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่เป็นกระบวนการหา 

เกบ็รวบรวม และนําเสนอขอ้มลูเพือ่ทีจ่ะนํามาใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจและการตดัสนิเกีย่วกบัการ

จดัการศกึษาและการจดัทาํหลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้งกบั ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์ (2539: 190) ทีก่ลา่วถงึ 

การประเมนิหลกัสตูรคอื กระบวนการหาขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลู และการประเมนิผลของกจิ กรรม

การเรยีนการสอน เพือ่นํามาใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิทางเลอืกทีด่กีวา่เดมิ เช่นเดยีวกบั บุญชม ศรสีะอาด 

(2546 : 95 ) ทีก่ลา่ววา่การประเมนิหลกัสตูรเป็นกจิกรรมในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรทีม่ ี

ความสาํคญัมาก  ช่วยใหก้ารพฒันาหลกัสตูรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ครบวงจรของการ พฒันา

หลกัสตูร ซึง่หมายถงึ การพจิารณาเปรยีบเทยีบ และตดัสนิ เกีย่วกบัองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบ

หลกัสตูร วา่มสีมัพนัธก์นัอยา่งไร มคีวามสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ความมุง่หวงั และการปฏบิตัิ

จรงิเพยีงใด หลกัสตูรนัน้มปีระสทิธภิาพเพยีงใด มผีลกระทบอยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่จะนําข้ อมลูดงักล่าว

มาใชป้รบัปรงุหลกัสตูรนัน้ใหด้ขี ึน้ การพฒันาหลกัสตูรจะขาดการประเมนิหลกัสตูรไมไ่ดเ้ลย ในขณะ

ที ่ปทปี เมธาคุณวุฒ ิ (2532: 10) กลา่ววา่การทบทวนหลกัสตูรทีเ่รยีกเป็นทางการวา่การประเมนิ

หลกัสตูรเป็นการใหค้วามสนใจเกีย่วกบัหลกัสตูรแต่ละสาขาของภาควชิา  และรวมถงึหน่วยงานใหญ่

คอื คณะ ซึง่นบัวา่ผลของการประเมนิจะเป็นสว่นสาํคญัในการเชือ่มโยงกบักระบวนการวางแผน คาํวา่ 

“ประเมนิ” หมายถงึ การใชค้า่ การตดัสนิ (Value Judgment) เกีย่วกบัจดุแขง็และจดุอ่อนของหลกัสตูร 

ซึง่นอกจากนัน้แลว้ยงัจะใหค้าํอธบิายอื่น ๆ เกีย่วกบัหลกัสตูรดว้ย วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวธิทีี่

สรปุขอ้มลูและแปลความจะเป็นสว่นสาํคญัของจดุมุง่หมายในการประเมนิ รวมถงึการคาดคะเนแนวทาง

ทีจ่ะนําผลทีไ่ดไ้ปใช ้สิง่สาํคญั ในการประเมนิหลกัสตูรกค็อื ขอ้มลูทีร่วบรวมไดต้อ้งสอดคลอ้งกบั

ความเป็นจรงิ (Relevance) ถูกตอ้ง (Accuracy) เชื่อถอืได ้ (Credibiity) ตรงต่อเวลา  (Timeliness) 

และสามารถชกัจงูใจได ้(Persuasiveness) 
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 สว่นโชต ิเพชรชืน่ (ม.ป.ป.: 14) กลา่ววา่ การประเมนิหลกัสตูร มคีวามหมายและขอบขา่ย

กวา้งขวางมาก  ทัง้กระบวนการสอน ตาํราเรยีน วสัดอุุปกรณ์และหลกัสตูร ฯลฯ ความจาํเป็นทีต่อ้ง

ประเมนิหลกัสตูรมหีลายอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแขง่ขนัระหวา่งชาต ิความตอ้งการพฒันา

ทรพัยากรบุคคล ฯลฯ เป็นตน้ 

 สรปุไดว้า่ การประเมนิหลกัสตูรหมายถงึ กระบวนการตดัสนิคณุคา่ ความเหมาะสม  

ประสทิธภิาพของหลกัสตูร โดยการวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งเ ป็น

ระบบ นําไปวเิคราะหต์ดัสนิผลของการใชห้ลกัสตูรตามเกณฑห์รอืจดุมุง่หมายทีก่ําหนดไว ้ เพื่อนําผล

มาปรบัปรงุและพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 

 ความมุ่งหมายของการประเมินหลกัสตูร 

 สนัต ์ ธรรมบาํรงุ (2527: 175) กล่าวถงึความมุง่หมายของการประเมนิหลกัสตูรไวด้งัน้ี 

 1.  เพือ่หาคณุคา่ของหลกัสตูรนัน้ โดยดวูา่หลกัสตูรทีจ่ดัทาํขึน้นัน้สามารถสนองวตัถุประสงค์ที่

หลกัสตูรนัน้ตอ้งการหรอืไม ่

 2.  เพื่ออธบิายและดวู่า ลกัษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูรในแงห่ลกัการ 

จดุมุง่หมาย เน้ือหาสาระ การเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน และการวดัผล

ว่าสอดคลอ้งตอ้งกนัหรอืไม ่หรอืสนองความตอ้งการหรอืไม่ 

 3.  เพื่อตดัสนิว่าหลกัสตูรมคีุณภาพดหีรอืไมด่ ี เหมาะสมและไมเ่หมาะสมกบัการนําไปใช ้

หรอืมขีอ้บกพรอ่งทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขอะไรบา้ง 

 4.  เพือ่ตดัสนิว่า การบรหิารงานดา้นวชิาการและบรหิารงานดา้นหลกัสตูรเป็นไปในทางที่

ถูกตอ้งหรอืไม ่

 5.  เพื่อตดิตามผลผลติจากหลกัสตูร  คอืผูเ้รยีนวา่มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลงัจาก

ผา่นกระบวนทางการศกึษามาแลว้ตามหลกัสตูรเป็นไปตามความมุง่หวงัหรอืไม ่

 เช่นเดยีวกนักบั ทศินา แขมมณ ี(2535: 134) กลา่ววา่ การประเมนิหลกัสตูรมคีวามมุง่หมาย

เพือ่หาคณุคา่ของหลกัสตูร เพือ่ตดัสนิใจในการวางเคา้โครงระบบของหลกัสตูร การบรหิารงาน และ

การสอนตามหลกัสตูรทีถ่กูตอ้ง ตลอดจนประเมนิผูเ้รยีนทีเ่ป็นผลผลติของหลกัสตูรวา่เป็นอยา่งไร 

 ส่วนใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์ (2539: 192-193) กลา่ววา่ โดยทัว่ไปการประเมนิหลกัสตูรใดๆ 

กต็ามจะมจีดุมุ่งหมายทีส่าํคญัคลา้ยคลงึกนัดงัน้ี 

 1.  เพือ่หาทางปรบัปรงุ แกไ้ขสิง่บกพรอ่งทีพ่บในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูรการ

ประเมนิผล ในลกัษณะน้ีมกัจะดาํเนินในช่วงทีก่ารพฒันาหลกัสตูรยงัคงดาํเนินการอยู ่เพือ่ ทีจ่ะ

พจิารณาวา่องคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูร เช่น จดุมุง่หมาย โครงสรา้ง เน้ือหา การวดัผล ฯลฯ มี

ความสอดคลอ้งและเหมาะสมหรอืไม ่สามารถนํามาปฏบิตัใินช่วงการนําหลกัสตูรไปทดลองใช ้หรอื

ในขณะทีก่ารใชห้ลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนกาํลงัดาํเนินอยูไ่ดม้ากน้อยเพยีงใด ได้ ผล

เพยีงใด และมปีญัหาอุปสรรคอะไร จะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อนกัพฒันาหลกัสตูรและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ในการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูรใหม้คีณุภาพดขีึน้ไดท้นัท่วงท ี
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 2.  เพื่อหาปรบัปรงุแกไ้ขระบบการบรหิารหลกัสตูร การนิเทศกํากบัดแูล และการจดั

กระบวนก ารเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ การประเมนิผลในลกัษณะน้ีจะดาํเนินการใน

ขณะทีม่กีารนําหลกัสตูรไปใช ้จะไดช่้วยปรบัปรงุหลกัสตูรใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีว่างไว ้

 3.  เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารวา่ ควรใชห้ลกัสตูรต่อไปอกี หรอืควรยกเลกิการใช้

หลกัสตูรเพยีงบาง ส่วน หรอืยกเลกิทัง้หมด การประเมนิผลในลกัษณะน้ีจะดาํเนินการหลงัจากทีใ่ช้

หลกัสตูรไปแลว้ระยะหน่ึง แลว้จงึประเมนิเพื่อสรปุผลตดัสนิว่าหลกัสตูรมคีุณภาพดหีรอืไมด่ ีบรรลุ

ตามเป้าหมายทีห่ลกัสตูรกําหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด สนองความตอ้งการของสงัคมเพยีงใด และ

เหมาะสมกบัการนําไปใชต่้อไปหรอืไม ่

 4.  เพื่อตอ้งการทราบคณุภาพของผูเ้รยีน ซึง่เป็นผลผลติของหลกัสตูรวา่ มกีารเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมไปตามความมุง่หวงัของหลกัสตูรจากผา่นกระบวนการทางการศกึษามาแลว้หรอืไม ่อยา่งไร 

การประเมนิผลในลกัษณะน้ีจะดาํเนินการในขณะทีม่กีารนําหลกัสตูรไปใชห้รอืหลงัจากใชห้ลกัสตูรไป

ระยะหน่ึงกไ็ด ้

 สรปุไดว้า่ความมุง่หมายของการประเมนิหลกัสตูร เป็นการหาคณุคา่ของหลกัสตูรวา่

หลกัสตูรนัน้ไดบ้รรลุผลสมัฤทธิต์ามจดุมุง่หมายทีก่ําหนดไวห้รอืไมเ่พยีงใด และหลกัสตูรคุณภาพดี

หรอืไมอ่ยา่งไร เพื่อจกัไดป้รบัปรงุหลกัสตูรและการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพตามทีต่อ้งการ 

 รปูแบบการประเมินหลกัสตูร 

 รปูแบบ (Model) การประเมนิหลกัสตูร หมายถงึ กรอบความคดิ เคา้โครงหรอืรา่งในการ

ประเมนิหลกัสตูร  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึภาพรวมทัง้หมดเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร ในบทน้ีจะได้

กล่าวถงึรปูแบบของการประเมนิหลกัสตูรของนกัวชิ าการ นกัวจิยัและนกัประเมนิ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดี

ในวงการศกึษาปจัจบุนั  และจะกลา่วเรยีงตามลาํดบัจดุเน้นของการประเมนิ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

(Worthen; & Sanders. 1973: 40-217) คอื 

 กลุม่ที ่1 ครอนบคั (Lee J. Cronbach) สครฟิเว่น (Michael Scriven) และสเตก (Robert 

E.Stake) แนวคดิของกลุม่น้ีตอ้งการใหน้กัประเมนิเลน่บทบาทในการตดัสนิโดยครอนบคัเสนอ

แนวคดิก่อน แลว้ สครฟิเว่นกข็ยายแนวคดิของครอนบคั สว่นสเตกกม็แีนวคดิเน้นเรือ่งการวดัเป็น

สาํคญั ซึง่กไ็ดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิทัง้ของครอนบคัและสครฟิเว่น 

 กลุม่ที ่2 สตฟัเฟิลบมี (Daniel L.Stufflebeam) และอลัคนิ (Marvin C. Alkin) ทัง้สองคนน้ี

เน้นการประเมนิโดยวธิทีีเ่รยีกวา่ วธิกีารตดัสนิใจเพือ่จดัการ (Decision Management Approaches) 

 กลุม่ที ่3 ไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) แฮมมอน (Robert L. Hammond) และโพรวสั (Malcolm 

Provus) เน้นการวางแผนเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัจดุประสงค ์(Decision Objectives Strategies) 
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 รปูแบบของครอนบคั 

 ครอนบคั (Cronbach L. n.d.) ไดเ้สนอคดิและใหค้วามหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลไวว้่า 

หมายถงึ  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการทางการศกึษา  

นอกจากนัน้ในความคดิเหน็ของครอนบคั สิง่ทีเ่รยีกวา่ โครงการ กอ็าจเป็นไดท้ัง้กจิกรรมใด ๆ กไ็ด ้

เช่น กจิกรรมการเรยีนการสอน แนวทางหรอืขอ้เสนอแนะใหค้นสว่นใหญ่ปฏบิตัติลอดจนการทดลอง

ทางการศกึษาอื่นๆ 

 ครอนบคัมคีวามเหน็แตกต่างจากไท เลอรใ์นเรือ่งของการประเมนิผลการเรยีนกา รสอน

ตรงทีเ่ขาไมเ่หน็ดว้ยเกีย่วกบัการกาํหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของผูเ้รยีนอยา่งเฉพาะเจาะจง

หรอือยา่งแคบ ทัง้น้ีครอนบคัเสนอแนะใหก้ําหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ หรอืทัว่ๆ ไป โดยเขาใหเ้หตุผลว่า 

การกาํหนดจดุประ สงคเ์ฉพาะเจาะจงจะทาํใหผู้เ้รยีนและผูส้อนสนใจกบัพฤตกิรรมการเรยีนก ารรู้

ตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ และจะละเลยไมใ่หค้วามสนใจเรยีนรูห้รอืทาํการสอนในเรือ่งอื่นๆ ทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1   รปูแบบการประเมนิของครอนบคั 

เป้าหมาย 

จดุประสงคอ์ยา่งกวา้ง ๆ 

สุม่มวลความรูแ้ละสรา้งเครือ่งมอืสอบวดั 

 

ศกึษาภาพรวม ประเมนิโดยไมม่ี

เปรยีบเทยีบ 

สอบวดัผล 

สมัฤทธิ ์

สอบวดั

ทศันคต ิ

ศกึษาตดิตาม

ผลระยะยาว 

เลอืกลาํดบั 

ต่อไป 

ถา้ผลการวดั

มากกวา่หรอื

เทา่กบัจุดประสงค ์

ถา้ผลการวดั 

น้อยกว่า

จุดประสงค ์

หยดุหรอื 

ปรบัใหม ่

ศกึษากระบวน 

การเรยีนรู ้
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 จากภาพประกอบ 1 จะเหน็วา่ เมือ่วเิคราะหเ์ป้าหมายของการจดัการศกึษาหรอืการจดัการ

เรยีนการสอนในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงไปแลว้ ขัน้ตอนต่อไปกจ็ะทาํการเขยีนจดุประสงคอ์ยา่งกวา้งๆ โดย

พยายามใหม้คีวามครอบคลุมเป้าหมายทีก่ําหนดไวแ้ละไมเ่ขยีนจดุประสงคใ์หเ้ฉพาะเจาะจงลงไป 

หลงัจากนัน้จงึกาํหนดสุม่เน้ือหาสาระมวลความรู ้ทีจ่ะสอน โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์

ทีบ่รรยายไว ้โดยพยายามใหเ้ป็นตวัแทนมวลความรูท้ ัง้หมด  และทาํการสรา้งเครือ่งมอืกาํหนด

วธิกีารสาํหรบัสอบวดัสาระมวลความรูด้งักลา่วดว้ยวธิกีารศกึษาภาพรวมทัง้หมดของผูเ้รยีนและ

ดาํเนินการประเมนิผูเ้รยีนโดยไมม่กีารนําไปเปรยีบเทยีบกั บบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลอื่นๆ ทัง้น้ีโดยใช้

ทัง้การศกึษาตดิตามระยะยาวเฉพาะตวัผูเ้รยีน การสอบวดัทศันคต ิการสอบวดัประสทิธผิลการ

เรยีนรูแ้ละการศกึษากระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนประกอบกนั หากผลการศกึษาสอบวดัในดา้น

ต่างๆ น้ีไดผ้ลมากกว่าหรอืเท่ากบัจดุประสงคท์ีเ่ขยีนไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ แลว้ กด็าํเนินการกาํหนดเลอืก

หรอืเขยีนจดุประสงคใ์นลาํดบัต่อไป  แต่หากผลการศกึษาสอบวดัน้อยกว่าจดุประสงคท์ีเ่ขยีนไวก้็

ควรจะไดม้กีารหยดุหรอืปรบัเปลีย่นจดุประสงคน์ัน้เสยีใหม ่

 การประยกุตใ์ช้แนวคิดของครอนบคัมาใช้ในการประเมินหลกัสตูร 

 ถา้ตอ้งการประยกุตแ์นวคดิของครอนบคัมาใชป้ระเมนิหลกัสตูร ควรดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  คน้หาจดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของหลกัสตูรใหไ้ดว้่าคอือะไรแน่  แลว้เลอืกจดุมุง่หมายที่

ตอ้งการจะประเมนิมาจาํนวนหน่ึง 

 2.  บรรยายลกัษณะของหลกัสตูร และการดาํเนินงานของหลกัสตูรนัน้อยา่งละเอยีดและ

กวา้งขวางทุกแงม่มุ 

 3.  สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถ (Proficiency Measurement) ในการเรยีนหลายๆ 

ชุด ใหค้รอบคลุมเน้ือหาต่าง ๆ ของหลกัสตูร  แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขแบบทดสอบน้ีใหม้คีุณภาพทีด่ใีน

การทดสอบและประเมนิผล 

 4.  สรา้งแบบทดสอบวดัทศันคตใินการเรยีนหลาย ๆ ชุด และวดัทศันคตใิหค้รอบคลมุทุกๆ 

ดา้น 

 5.  ทาํการสุม่สอบนกัเรยีนในโครงการดว้ยขอ้สอบทีป่รบัปรงุแลว้หลายๆ ชุด ใหน้กัเรยีน

ทุกคนไดร้บัการทดสอบ  และสอบถามทศันคตดิว้ยแบบสอบหลายๆ ชุด 

 6.  ประเมนิผลการดาํเนินงานของหลกัสตูรทุกๆ ดา้นวา่ ปญัหาคอือะไร 

 7.  ทาํการศกึษาตดิตามผลการเรยีน  เมือ่ห ลกัสตูรเสรจ็สิน้แลว้ โดยการเปรยีบเทยีบผล

ของหลกัสตูรกบัผลของหลกัสตูรอื่นทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 8.  นําผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ สอบถาม และตดิตามผล มาประมวลกนัเพือ่พจิารณาวา่

จดุบกพรอ่งของหลกัสตูรคอือะไร อาจนําผลของการวจิยัมาทาํการวเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้เพือ่คน้หา

วา่ จดุบกพรอ่งในการเรยีนคอือะไร จดุใดอ่อนกป็รบัปรงุแกไ้ขต่อไป ถา้หลกัสตูรกาํลงัดาํเนินอยู ่

สว่นใดประสบผลสาํเรจ็กเ็กบ็ไวใ้ชต่้อไปได ้
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 9.  ตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอวา่ การประเมนิผลเป็นสว่นหน่ึงของการสอน และใชเ้พือ่ปรบัปรงุ

รายวชิาใหด้ยีิง่ขึน้ 

 รปูแบบของสคริฟเว่น 

 สครฟิเว่นเป็นผูค้น้คดิการประเมนิผลโดยไมย่ดึเป้าหมาย (Goal Free Evaluation) เขาไม่

เหน็ดว้ยกบัการประเมนิทีผ่กูพนักบัเป้าหมาย (Goal Based Evaluation) เพราะจะก่อใหเ้กดิความ

ลาํเอยีงในการประเมนิวา่จะตอ้งตรวจสอบใหต้รงกบัจดุประสงคใ์หไ้ดเ้ท่านัน้  ซึง่จะทาํใหป้ระเมนิใน

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิไมไ่ดค้รบถว้นแน่นอน  สครฟิเว่น ไดเ้สนอวา่ในการประเมนินัน้ผูท้ีท่าํการประเมนิ

ควรประเมนิผลสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ๆ และจะสงัเกตพฤตกิรรมและสภาพการณ์รวมทัง้ผลต่าง ๆ ทีไ่ดร้บั 

ผูป้ระเมนิจะมคีวามเป็นอสิระในการเกบ็ขอ้มลูทุกชนิดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีส่งัเกตได ้และขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตมกัเป็นขอ้มลูในลกัษณะเชงิคุณภาพ ซึง่อาจไดข้อ้คน้พบต่างๆ มากมาย  

นอกเหนือจากการไดค้น้พบเพยีงวา่หลกัสตูรไดบ้รรลจุดุประสงคห์รอืไมอ่ยา่งไร เช่น อาจไดค้าํตอบ

วา่หลกัสตูรทีป่ระเมนินัน้คุม้กบัการลงทุนหรอืไม ่ 

 จดุเด่นสาํคญัของรปูแบบ ประเมนิโดยไมย่ดึเป้าหมายของ สครฟิเว่น  คอื เป็น การ

ประเมนิผลทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหลกัสตูรทัง้ทีค่าดหวงัไวแ้ละไมค่าดหวงัไว ้เป็นการขยายแนวคดิ

ของไทเลอร ์

 นอกจากน้ีสครฟิเว่นยงัเน้นการประเมนิ 4 ลกัษณะคอื 

 1.  การประเมนิยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการประเมนิทีอ่ยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ

โครงการหรอืดาํเนินหลกัสตูร เป็นการประเมนิเพือ่การปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

 2.  การประเมนิรวบยอด (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิสรปุผลของหลกัสตูร 

จะดาํเนินการเมือ่สิน้สดุกระบวนการใชห้ลกัสตูรแลว้ เพือ่เป็นการตดัสนิคณุคา่ของหลกัสตู ร 

ตลอดจนการหาคุณค่าหรอืจดุบกพรอ่งของหลกัสตูรทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้ 

 3.  การประเมนิภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมนิคณุคา่ของสิง่ต่างๆ ภายใน

ตวัของมนัเอง เช่น ประเมนิเน้ือหา จดุมุง่หมาย กระบวนการใหค้ะแนน เจตคตขิองครเูป็นการประเมนิ

กระบวนการ การดาํเนินงาน 

 4.  การประเมนิทีเ่กดิขึน้ (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมนิผลทีเ่กดิจากสิง่ต่าง ๆ สิง่ใด

สิง่หน่ึงทีใ่ชใ้นการดาํเนินการหลกัสตูร เช่น การประเมนิผลทีเ่กดิจากการสอบของนกัเรยีน การ

ตดัสนิความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัสอบ หรอืผลทีไ่ดจ้ากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 การประยกุตใ์ช้แนวคิดของสคริฟเว่น 

ก. การประเมนิผลยอ่ย 

  1.  คน้หาจดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของหลกัสตูรว่าคอือะไร 

  2.  ลาํดบัความสาํคญัของจดุมุง่หมาย แลว้เลอืกจดุมุง่หมายทีส่าํคญัๆ มาประเมนิผล 

  3.  ทาํการประเมนิผลจดุมุง่หมายทีจ่ะประเมนินัน้วา่ ควรแก่การประเมนิหรื อไมแ่ลว้

กําหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลจดุมุง่หมายแต่ละขอ้ 
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  4.  สรา้งขอ้ทดสอบตามเน้ือหาทีก่ําหนดในหลกัสตูรใหค้รบถว้นและละเอยีดทุกแงม่มุ 

  5.  ตรวจสอบจดุประสงคท์ีต่ ัง้ไวเ้สมอๆ เพือ่ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

  6.  ทาํการประเมนิผลเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู  ดว้ยการปรบัปรงุแบบทดสอบใหม้ี

ความเชือ่มัน่ใหส้งูขึน้ รวมทัง้ปรบัปรงุคณุภาพในดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ตรวจสอบดคูวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหวา่งจดุมุง่หมายของหลกัสตูร เน้ือหาของหลกัสตูร และ

เน้ือหาของขอ้สอบว่าสมัพนัธก์นัดหีรอืไม ่

  7.  สุ่มแบบนกัเรยีนออกมาเป็นกลุ่ม ๆ อยา่งน้อย 2 กลุ่ม คอื กลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง แลว้ทดสอบนกัเรยีน เมือ่การเรยีนเน้ือหาบางส่วนไดเ้สรจ็สิน้ลงไปแลว้ 

  8.  นําผลของการทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรยีบเทยีบกนัส่วนใดที่

ไดผ้ลดกีเ็กบ็ไวใ้ชต่้อไป แต่ส่วนใดทีบ่กพร่ องกแ็กไ้ขปรบัปรงุครัง้ต่อๆ ไป แต่ทีส่าํคญักค็อื จะตอ้ง

พยายามศกึษาถงึสาเหตุของความบกพรอ่งนัน้ใหไ้ด ้จะไดแ้กไ้ขไดต้รงจดุ 

 ข. การประเมนิผลรวบยอด 

  การประเมนิผลสรปุของหลกัสตูร ควรตอ้งอาศยัความคดิของนกัประเมนิผลภายนอกที่

เชีย่วชาญเกีย่วกบัการประเมนิผลหลกัสตูรมาร่วมพจิารณาวา่ หลกัสตูรประ สบผลสาํเรจ็หรอืไม ่การ

ประเมนิในขัน้น้ีมกัเกีย่วกบัการพจิารณาดวูา่ จดุประสงคท์ีต่ ัง้ไวน้ัน้ประสบผลสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด 

 รปูแบบของสเตก 

 สเตก (Stake. 1973: 106-128) ใหค้วามหมายของการประเมนิหลกัสตูรวา่เป็นการบรรยาย

และตดัสนิคุณค่าหลกัสตู ร โดยเน้นวา่ผูป้ระเมนิจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิใหไ้ดเ้น่ืองจาก

แหล่งขอ้มลูมมีากมาย และวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูกม็อียูห่ลายวิ ธ ีดงันัน้ การประเมนิจงึตอ้งมี

จดุมุง่หมายวา่จะนําขอ้มลูมาเพือ่อะไร เขามคีวามเหน็วา่ขอ้มลูทีต่อ้งการคอืขอ้มลูทีจ่ะนํามาใชเ้พือ่

อธบิายและตดัสนิ และการประเมนิควรทาํอยา่งครอบคลมุ มใิช่ทาํเพยีงสว่นใดสว่นหน่ึงของโครงการ  

สเตกไดเ้สนอแนะใหท้าํการประเมนิองคป์ระกอบ 3 ประการต่อไปน้ี 

 1.  การประเมนิสิง่ทีม่อียูก่่อน (Antecedents) ประเมนิสิง่ต่าง ๆ ทีม่อียูก่่อนการดาํเนินการ

ใชห้ลกัสตูร หรอืสภาพเงือ่นไขปจัจยัต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการ 

 2.  การประเมนิกระบวนการ (Transactions) ประเมนิความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัระหวา่ง

ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ประเมนิกจิกรรมดาํเนินการ กจิกรรมทีป่ฏบิตั ิ

 3.  การประเมนิผลผลติ (Outcomes) ประเมนิความสามารถดา้นต่างๆ ของผู้ เรยีนหรอืผล

การนําโครงการไปปฏบิตั ิ

 ในการเกบ็ขอ้มลูผูป้ระเมนิตอ้งบนัทกึขอ้มลูทัง้ 3 ประการน้ีแยกเป็น 4 ลกัษณะคอื 

 1.  ผลทีค่าดหวงั (Intents) จะครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทัง้หมดของโครงการ 

 2.  ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ (Observations) คอื สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 3.  มาตรฐานในการดาํเนินงาน (Standards) หมายถงึคุณลกัษณะทีค่วรม ีควรจะไดร้บัหรอื

ควรกระทาํ 
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 4.  การตดัสนิ (Judgements) เป็นการพจิารณาสรปุเกีย่วกบัปจัจยัเบือ้งตน้ หรอืสิง่ทีม่อียู่

ปฏบิตักิารและผลการดาํเนินงาน 

 

องคป์ระกอบทีป่ระเมนิ ผลทีค่าดหวงั ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
มาตรฐานการ

ดาํเนินงาน 
การตดัสนิ 

สิง่ทีม่อียูก่อ่น 

(Antecedents) 

    

กระบวนการ 

(Transactions) 

    

ผลผลติ 

(Outcomes) 

    

        ตารางการบรรยาย                          ตารางการตดัสนิ 

       

                         =  ความสอดคลอ้ง 

 

                                                                             =  ความสมัพนัธ ์

 

 

ภาพประกอบ  2  รปูแบบการประเมนิของสเตก 

 

 จากภาพประกอบ 2 กระบวนการประเมนิ แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1 ในตารางการบรรยาย พจิารณาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ และคว าม

สอดคลอ้งระหว่างผลทีค่าดหวงัและผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ขัน้ที่ 2 ในตารางการตดัสนิ ตดัสนิโดยเอาขอ้มลูหรอืผลทีเ่กดิขึน้จรงิของแต่ละองคป์ระกอบ

ไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑห์รอืมาตรฐานขององคป์ระกอบนัน้ ซึง่อาจเป็นการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์

หรอืมาตรฐานสมับรูณ์  คอื การเปรยีบเทยี บทีใ่ชเ้กณฑห์รอืมาตรฐานทีก่าํหนดคณุภาพหรอืความ

เป็นเลศิไวอ้ยา่งแน่นอนวา่เป็นอยา่งไร หรอืเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสมัพทัธ ์คอื การใชห้ลกัสตูรที่

คลา้ยกนัมาเป็นเกณฑเ์ปรยีบเทยีบ 
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 รปูแบบของสตฟัเฟิลบีม 

 สตัฟเฟิลบมีไดเ้สนอรปูแบบเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูรหรอืโครงก าร ซึง่เป็นทีรู่จ้กั

กนัทัว้ไป ชื่อ ซปิป์โมเดล (CIPP Model) คาํวา่ ซปิป์มาจากอกัษรยอ่ของคาํ 4 คาํ คอื 

 C   =  Context  คอื  บรบิท 

 I   =  Inpet   คอื  ปจัจยัเบือ้งตน้ 

 P   =  Process  คอื  กระบวนการ 

 P   =  Product  คอื  ผลผลติ 

 รปูแบบการประเมนิของสตฟัเฟิลบมีเ ป็นรปูแบบทีเ่น้นเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางดา้น

การศกึษาโดยสตฟัเฟิลบมีไดอ้ธบิายเกีย่วกบัแนวทางของการตดัสนิใจไว ้4 แนวทาง คอื 

 1.  การตดัสนิใจเพือ่นําไปสูแ่นวทางการเปลีย่นแปลงอยา่งสิน้เชงิ หรอืเปลีย่นแปลง

ทัง้หมดทัง้สิน้ (Metamorphism) 

 2.  การตดัสนิใจเพือ่เปลีย่นแปลงบางสิง่บางอยา่งแต่ยงัคงรกัษาหรอืคงสภาพการณ์เดมิไว ้

(Homeostasis)  

 3.  การตดัสนิใจเพือ่ปรบัปรงุและพฒันา (Incremental) 

 4.  การตดัสนิใจนําสิง่ใหมเ่ขา้มาในระบบ โดยวธิกีารทดลองสบืคน้หาอยา่งมรีะบบ  

(Neomobilistic) 

 จากแนวทางของการตดัสนิใจทัง้ 4 แนวทาง ดงักล่าวน้ี สตฟัเฟิลบมีไดก้ําหนดรปูแบบการ

ประเมนิและการตดัสนิใจเป็น 4 อยา่ง ดงัภาพประกอบ 3  

 

 คาดหวงั (Intended) เกดิขึน้จรงิ (Actual) 

จดุหมายปลายทาง

(End) 

1. การประเมนิบรบิทตดัสนิใจเกีย่วกบั

วางแผน(Planning) 

4. การประเมนิผลผลติตดัสนิใจเกีย่วกบั

การดาํเนินงานต่อ(Recycling) 

วธิกีาร 

(Means) 

2. การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ตดัสนิใจ

เกีย่วกบัโครงสรา้ง(Strucuring) 

3. การประเมนิกระบวนการตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการปฏบิตั ิ(Implementing) 

 

ภาพประกอบ 3   รปูแบบการประเมนิและการตดัสนิใจเป็น 4 อยา่ง 
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 ในสว่นของรปูแบบการประเมนิในดา้นต่างๆ  ทัง้ 4 ดา้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  การประเมนิบรบิท (Context Evaluation) เป็นการประเมนิสภาพแวดลอ้มและความ

ตอ้งการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง การประเมนิสภาวะแวดลอ้มจะเริม่ทีก่ารศกึษาลกัษณะทัว่ไปของ

หลกัสตูร และสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั จะถูกนําไปเปรยีบเทยีบกบัสภา พทีค่วรจะเป็น เพื่อนําไปสู่

เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งกําหนดนโยบายของหลกัสตูรใหม ่

  จดุมุง่หมาย เพือ่พจิารณาสภาพการณ์ปจัจบุนั กาํหนดประชากรเป้าหมายและ

ประเมนิความตอ้งการ วนิิจฉยัปญัหา พจิารณาจดุมุง่หมายของหลกัสตูรวา่จะพอเพยีงทีจ่ะแกป้ญัหา

และความตอ้งการหรอืไม ่

  วธิกีาร อาจใชก้ารวเิคราะหร์ะบบ การวเิคราะหง์าน การสาํรวจ การวเิคราะหเ์อกสาร 

การวนิิจฉยัจากการสอบ และเทคนิคเดลฟาย 

  การตดัสนิใจ ตดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่ทีก่าํหนดไวว้า่จะดาํเนินการ และตดัสนิใจเกีย่วกบั

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร การวางแผน และจดุมุง่หมายทีค่าดไว ้

 2.  การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ (Input Evaluation) เป็นการศกึษาเกีย่วกบัตวัแปรต่าง ๆ ที่

นํามาใชใ้นการดาํเนินงาน หรอืปจัจยัทีเ่ป็นตวัทาํใหเ้กดิวิ ธีการทีจ่ะนํามาใชป้ฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

  จดุมุง่หมาย  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการพจิารณาสิง่ทีจ่ะกาํหนดให้ หรอืมอียูว่า่จะนําไปใช้

ประโยชน์อยา่งไร  พจิารณาระบบกาํหนดการตลอดจนเงนิทีใ่ชใ้นการจดัหลกัสตูร 

  วธิกีาร ศกึษาแหลง่ทรพัยากรทัง้หลายตลอดจนถงึทรพัยากรบุคคล วธิดีาํเนินการเพือ่

ศกึษาความเป็นไปได ้ความเหมาะสม  ความประหยดัในการดาํเนินหลกัสตูร โดยวธิกีารไปดกูาร

ทดลองหลกัสตูร ไปพบปะผูด้าํเนินการ 

  การตดัสนิใจ  ตดัสนิใจเกีย่วกบัการดาํเนินหลกัสตูร ตลอดจนวางรปูแบบในการ

ดาํเนินการตามทรพัยากรทีม่อียู ่

 3.  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมนิเรือ่งราวหรอืกจิกรรม

ต่าง ๆ ในขัน้การปฏบิตังิาน 

  จดุมุง่หมาย เมือ่หลกั สตูรเริม่ดาํเนินงาน การประเมนิกระบวนการจะเริม่เป็นระยะ

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูสะทอ้นกลบัใหผู้ป้ฏบิตังิานเพือ่ 

1. ตรวจสอบขอ้บกพรอ่งในการดาํเนินงาน 

2. ใชข้อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัหลกัสตูร 

  3.  เพือ่บนัทกึเกีย่วกบัวธิกีารดาํเนินงานเป็นระยะ ๆ 

  วธิกีาร เกบ็ขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอในขณะดาํเนินการ เพือ่อธบิายขัน้ตอนของการปฏบิตัิ

ทีเ่กดิขึน้ 

  การตดัสนิใจ เกีย่วกบัการดาํเนินหลกัสตูรและปรบัหลกัสตูรตลอดจนขัน้ตอนการปฏบิตัิที่

จะบงัเกดิผลด ี
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 การประเมนิกระบวนการเป็นการพจิารณาวา่การดาํเนินงานของหลกัสตูรเป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นขัน้ตอนวางแผนหรอืไม ่เป็นการศกึษาจดุเดน่จดุดอ้ยของหลกัสตูร ซึง่ไมส่ามารถศกึษา

ไดจ้ากการประเมนิภายหลงัสิน้สดุการใชห้ลกัสตูร 

 4. การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) เป็นการประเมนิผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการ

ปฏบิตัแิละผลกระทบทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหลกัสตูร 

  จดุมุง่หมาย เพื่อ ตรวจสอบผลจากหลกัสตูรวา่สอดคลอ้งหรอืบรรลตุามจดุมุง่หมาย

เพยีงใด สามารถเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไวไ้ดเ้พยีงใด เพื่อตดัสนิเกีย่วกบัคุณค่าและคุณประโยชน์

ของหลกัสตูร 

  วธิกีาร พจิารณาขอ้มลูของผลจากหลกัสตูร โดยการรวบรวมขอ้มลูจากการทดสอบ

และสงัเกตทัง้ในดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

  การตดัสนิใจ ตดัสนิเกีย่วกบัหลกัสตูรวา่จะดาํเนินการต่อไป ระวงัหรอืเปลีย่นแปลง

ปรบัปรงุอยา่งไร 

 รปูแบบของอลัคิน 

 การประเมนิตามแนวคดิของอลัคนิ (Alkin) คอื การตดัสนิ ใจโดยใชก้ระบวนการทีม่ ัน่ใจได ้

โดยการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ทาํการประเมนิเพือ่รวบรวมข้ อมลูยอ้นกลบัใหผู้ท้าํหน้าทีต่ดัสนิใจ 

ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขัน้ คอื 

 1.  การสาํรวจความจาํเป็น หรอืการประเมนิระบบ (System Assessment) ไดแ้ก่ความพยายาม

ทีจ่ะศกึษาปญัหาของโครงการ คอื การพจิารณาความแตกต่างระหวา่งสิง่ทีค่วรจะเป็นกับสิ่งทีเ่ป็นอยู่

จรงิถา้มคีวามแตกต่ างมาแสดง ความจาํเป็นมี มาก ความจาํเป็นจะมน้ีอยถา้หากสิ่ งทีเ่ป็นอยูห่รอื   

การปฏบิตัใิกลเ้คยีงกบัจดุมุง่หมายของโครงการ  การตดัสนิใจในขัน้น้ีคอืการเลอืกปญัหา (Problem 

Selection) 

 2.  การประเมนิเพือ่การวางแผน (Program Planning) คอื การรวบรวมขอ้มลูเพือ่เตรยีมการ

แกป้ญัหาทีพ่บในขัน้ที ่1 ขัน้น้ีเป็นการวางแผนโครงการ เป็นการรวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ 

เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมหรอืดทีีสุ่ดทีจ่ะนําไปสู่จดุมุง่หมายทีก่ําหนดไว ้

 3.  การประเมนิการใชแ้ผน (Program Implementation) เป็นการประเมนิทีมุ่ง่พจิารณาวา่

การนําแผนทีว่างไว้ ในขัน้ที ่2 ไปใชไ้ดผ้ลเพยีงใด เป็นขัน้ทีเ่หมอืนกบัการประเมนิกระบวนการใน

รปูแบบของ CIPP มากทีส่ดุ การประเมนิขัน้น้ีเป็นการตรวจสอบระดบัของความสาํเรจ็หรอืผลที่

เกดิขึน้จรงิกบัสิง่ทีค่าดหวงัได ้

 4. การประเมนิความกา้วหน้าเพือ่ปรบัปรงุ (Program Improvement) มุง่ศกึษาความสาํเรจ็ใน

ส่วนต่าง ๆ ของโครงการว่าไปสู่ทศิทางของการแกป้ญัหาหรอืไม ่โดยใชจ้ดุมุง่หมายของแผนต่าง ๆ 

เป็นเกณฑก์ารประเมนิ 
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 5.  การประเมนิผลผลติ เป็นการพจิารณาวา่โครงการสามารถแกป้ญัหาไดม้ากน้อย

เพยีงไร ผูป้ระเมนิผลผลติมคีวามประสงคท์ีจ่ะเสนอขอ้มลูต่อผูท้ีม่ ี หน้าทีต่ดัสนิใจวา่โครงการควรจะ

ไดร้บัการสนบัสนุน ใหนํ้าไปใชใ้หก้วา้งขวางขึน้หรอืควรปรบัปรงุ คงไวห้รอืลม้เลกิการตดัสนิใจในขัน้

น้ีจงึเป็นการรบัรองโครงการหรอืหลกัสตูร (Program Certification) 

 การประเมนิทัง้ 5 ขัน้ของอลัคนิ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการประเมนิ 4 สว่นของสตฟัเฟิลบมี 

ดงัภาพประกอบ 4 

 

อลัคนิ สตฟัเฟิลบมี 

การสาํรวจความจาํเป็น (การประเมนิระบบ) 

การประเมนิเพือ่การวางแผน 

การประเมนิการใชแ้ผน (การนําโครงการไปใช)้ 

     การประเมนิบรบิท 

     การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ 

     การประเมนิกระบวนการ 

การประเมนิความกา้วหน้าเพือ่การปรบัปรุง 

การประเมนิเพือ่การรบัรอง 
     การประเมนิผลผลติ 

 

ภาพประกอบ 4  รปูแบบการประเมนิทัง้ 5 ขัน้ของอลัคนิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการประเมนิ 4 ส่วน 

 ของสตฟัเฟิลบมี 

 

 รปูแบบของไทเลอร ์

 ไทเลอรเ์ป็นผูท้ีว่างรากฐานการประเมนิหลกัสตูรนบัตัง้แต่ปี ค .ศ.1930 โดยไทเลอรไ์ดเ้ป็น

ผูร้เิริม่ใหค้าํนิยามการศกึษาวา่ “การศกึษาคอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม” ดงันัน้การประเมนิหลกัสตูร

จงึเป็นการเปรยีบเทยีบว่า พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นไปตามจดุมุง่หมายทีไ่ดต้ัง้ไว้

หรอืไม ่โดยการศกึษารายละเอยีดขององคป์ระกอบของกระบวนการจดัการ ศกึษา 3 ส่วน คอื  

จดุมุง่หมายทางการศกึษา การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และการตรวจสอบสมัฤทธิผ์ลของผูเ้รยีน 

การประเมนิหลกัสตูรตามแนวคดิน้ี คอืพจิารณาผูเ้รยีนวา่มคีวามกา้วหน้าตามจดุมุง่หมาย ทีก่าํหนด

ไวห้รอืไม ่ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบการจดักระบวนการศกึษาทัง้ 3 ประการ ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5   องคป์ระกอบการจดักระบวนการศกึษา 

 

 ไทเลอรม์คีวามเชื่อว่าจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งชดัเจนรดักุมและจาํเพาะเจาะจง จะเป็น

แนวทางช่วยในการประเมนิผลภายหลงั ตามแนวคดิของไทเลอรน์ัน้ พืน้ฐานของการจดัหลกัสตูรคอื 

ผู้จดัทาํหลกัสตูรจะตอ้งสามารถวางจดุมุง่หมายทีช่ดัเจนวา่ ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเปลีย่นหรอืมี

พฤตกิรรมเมือ่เรยีนจบหลกัสตูรแลว้อยา่งไร และพยายามจดัประสบการณ์การสอนเพือ่ช่วยให้

ผูเ้รยีนเปลีย่นพฤตกิรรมไปตามทีต่อ้งการ บทบาทของการประเมนิหลกัสตูรจงึอยูท่ีก่ารดผูลผลติ

ของหลกั สตูรวา่ตรงตามจดุมุง่หมายทีก่าํหนดหรอืไม ่แนวคดิของไทเลอรเ์กีย่วกบัการประเมนิ

หลกัสตูรจงึยดึความสาํเรจ็ของจดุมุง่หมายเป็นหลกั (Goal Attainment Model) 

 ไทเลอรม์คีวามเหน็วา่จดุมุง่หมายของการประเมนิหลกัสตูร คอื 

 1.  เพื่อตดัสนิใจว่าจดุมุง่หมายของการศกึษาทีต่ ัง้ไวใ้นรปูของจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมนัน้

ประสบผลสาํเรจ็หรอืไม ่ส่วนใดทีป่ระสบผลสาํเรจ็กอ็าจเกบ็ไวใ้ชต่้อไป แต่ส่วนใดไมป่ระสบผลสาํเรจ็

กจ็ะปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

 2.  เพือ่ประเมนิคา่ความกา้วหน้าทางการศกึษาของกลุม่ประชากรขนาดใหญ่ เพือ่ให้

สาธารณชนไดข้อ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืและเขา้ปญัหาความตอ้งการของการศกึษา และเพือ่ใชข้อ้มลูนัน้เป็น

แนวทางในการปรบัปรงุนโยบายทางการศกึษาทีค่นสว่นใหญ่เหน็ดว้ย 

 ดว้ยเหตุน้ีการประเมนิหลกัสตูรจงึเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนการสอนและของการประเมนิ

คณุคา่ของหลกัสตูรดว้ย ไทเลอรไ์ดจ้ดัลาํดบัขัน้ตอนการเรยีนการสอนและการประเมนิผลดงัน้ี 

 1.  กาํหนดจดุมุง่หมายอยา่งกวา้ง ๆ โดยการวเิคราะหป์จัจยัต่าง ๆ ในการกาํหนดจดุมุง่หมาย 

(Goal Sources) คอื นกัเรยีน สงัคม และเน้ือหา สาระ สว่นปจัจยัทีก่าํหนดขอบเขตจดุมุง่หมาย  

(Goal Screens) คอืจติวทิยาการการเรยีนรู ้และปรชัญาการศกึษา 

 2.  กําหนดจดุประสงคเ์ฉพาะหรอืจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมอยา่งชดัเจน ซึง่จะเป็นพฤตกิรรม

ทีต่อ้งการวดัภายหลงัจากการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้

 3.  กาํหนดเน้ือหาหรอืประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่ใหบ้รรลจุดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

 4.  เลอืกวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมทีจ่ะทาํใหเ้น้ือ หาหรอืประสบการณ์ทีว่างไว้

ประสบความสาํเรจ็ 

จุดมุ่งหมาย 

ประสบการณ์การเรยีนรู ้ การตรวจสอบสมัฤทธผิล 
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 5.  ประเมนิผลโดยการตดัสนิดว้ยการวดัผลทางการศกึษาหรอืการทดสอบสมัฤทธผิลใน

การเรยีน 

 6.  ถา้ไมบ่รรลตุามจดุมุง่หมายทีว่างไว ้กจ็ะตอ้งมกีารตดัสนิใจทีจ่ะยกเลกิหรอืปรบัปรงุ

หลกัสตูรนัน้  แต่ถา้บรรลตุามจดุมุง่หมาย กอ็าจจะใชเ้ ป็นขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) เพือ่ปรบัปรงุ

การกาํหนดจดุมุง่หมายใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาคณุภาพ

ของหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  ขัน้ตอนการเรยีนการสอนและการประเมนิหลกัสตูรของไทเลอร์ 

 

 การประยกุตแ์นวคิดของไทเลอร์ 

 จากทีไ่ดก้ล่าวถงึแนวคดิของไทเลอรม์าแลว้นัน้ พอจะสรปุและนําไปเป็นหลกัในการประเมนิ

หลกัสตูรไดด้งัน้ี 

 1. ตอ้งคน้หาจดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของหลกัสตูรทีจ่ะทาํการประเมนิ ไทเลอรม์คีวามเหน็วา่

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร ไดแ้ก่ สมัฤทธผิลทางการเรียนการสอน 

กําหนดจดุมุง่หมาย 

กาํหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

กาํหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรยีนรู ้

เลอืกวธิกีารเรยีนการสอน 

ประเมนิผล 

การเรยีนรู ้

วดัพฤตกิรรม 

ก่อนเรยีน 

วดัพฤตกิรรม 

หลงัเรยีน 

ถา้ผลการวดั 

หลงัเรยีนดกีว่า 

ถา้ผลการวดั 

กอ่นเรยีนดกีว่า 

ยก 

เลกิ

หรอื

ปรบั

ปรุง

หลกั

สตูร 

ปรบั

ปรุง 
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 2.  นําจดุมุง่หมายของหลกัสตูรมาแยกยอ่ยออกเป็นจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  

 3.  จดัเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคต่์าง ๆ เหล่านัน้ 

 4.  ทาํการทดสอบผูเ้รยีนก่อนการเรยีนการสอน ใชแ้บบทดสอบทีม่คีณุภาพ  

 5.  เลอืกวธิกีารสอนและอุปกรณ์การสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจดุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้

 6.  เมือ่สอนจบหรอืเสรจ็ลงแลว้ จงึทาํการทดสอบผูเ้รยีนตามเน้ือหาทีไ่ดเ้รยีนแลว้อกีครัง้

หน่ึง 

 7.  ประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูร ดว้ยการเปรยีบเทยีบคะแนนจากการสอบก่อนกบั

การสอบหลงั ว่ าแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัหรอืไม ่และมนีกัเรยีนรอ้ยละเ ท่าไรทีผ่่านเกณฑท์ี่

กําหนดไว ้

 8.  นําผลของการเปรยีบเทยีบมาพจิารณาคน้หาจดุบกพรอ่งในการเรยีนการสอนวา่อยูท่ี่

ใดบา้ง จดบนัทกึไวเ้พื่อปรบัปรงุแกไ้ขต่อไปเมือ่หลกัสตูรกําลงัดาํเนินการ ถา้ส่วนใดประสบผลสาํเรจ็

กจ็ดบนัทกึไวใ้ชต่้อไป 

 9. ตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การประเมนิเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนการสอน 

 รปูแบบของแฮมมอนด ์

 โรเบอรต์ แฮมมอนด ์ (Robert Hammond) มแีนวคิดในการประเมนิหลกัสตูรโดยมสีว่นยดึ

จดุประสงคเ์ป็นหลกัคลา้ยของไทเลอร ์แต่แฮมมอนดไ์ดเ้สนอแนวคดิทีต่่างจากไทเลอร ์โดยไดก้ล่าว

วา่การประเมนิผลควรจะประเมนิองคป์ระกอบต่าง ๆ ในรปูของปฏสิมัพนัธ์ (Interaction) ของมติิ

ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทางการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย 3 มติ ิ(Dimensions) ใหญ่ ๆ แต่ละมติิ

จะประกอบดว้ยตวัแปรทีส่าํคญัๆ อกีหลายตวัแปร ความสาํเรจ็ของหลกัสตูรขึน้อยูก่บัปฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรในมติต่ิางๆ เหลา่นัน้ มติทิั ้ง 3 ไดแ้ก่มติดิา้นการสอน (Instructional Dimension) มติิ

ดา้นสถาบนั (Institutional Dimension) และมติดิา้นพฤตกิรรม (Behavioral Dimension) ดงั

ภาพประกอบ 7 

 
 

ภาพประกอบ 7  ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในมติต่ิาง ๆ 
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 1.  มติดิา้นการสอน ประกอบดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร คอื 

  1.1  การจดัชัน้เรยีนและตารางสอน  เป็นเรือ่งของการจดัครแูละนกัเรยีนใหพ้บกนั  

และดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึง่การจดัในสว่นน้ีจะตอ้งคาํนึงถงึเวลาและสถานที ่

(Time and Space) กลา่วคอื ในเรือ่งเวลาหมายถงึการกาํหนดช่วงเวลาสอน ซึง่ตอ้งคาํนึงถงึธรรมชาติ

ของผูเ้รยีน  ลกัษณะวชิาวา่ควรจะจดัวชิาใดก่อนหลงัในตารางสอน สว่นสถานทีห่มายถงึลกัษณะ

การแบ่งกลุม่นกัเรยีนและลกัษณะการเลือ่นชัน้สงูขึน้ไป ซึง่อาจจดัเป็นระดบัชัน้เรยีงลาํดบัตามความ

ยากงา่ย หรอืการไมแ่บ่งชัน้ (Non Graded Organization) หรอืแบบผสมผสานทัง้ 2 แบบ 

  1.2 เน้ือหาวชิา หมายถงึ  เน้ือหาวชิาทีจ่ะนํามาจดัการเรยีนการสอน ซึง่ประกอบ

โครงสรา้งของความรู ้ความคดิรวบยอด และวธิกีารแสวงหาความรูต้ามลกัษณะเฉพาะของแต่ละวชิา 

การจดัลาํดบัเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัระดบัวฒุภิาวะของผูเ้รยีนและชัน้เรยีนแต่ละระดบั 

  1.3 วธิกีาร หมายถงึ หลงัการเรยีนรู ้การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนรวมทั ้ ง

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน  นกัเรยีนกบันกัเรยีน หลงัการเรยีนรูค้วรคาํนึงถงึองคป์ระกอบ       

4 ประการ  คอื (1) การใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม (Active Participation) (2) การให้

ขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ี (Immediated Feedback) แก่นกัเรยีน (3) การใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์

แห่งความสาํเรจ็ (Successful Experiences) และ (4) การแบ่งและจดัลาํดบัขัน้ตอนการเรยีนรูท้ลีะ

น้อย (Gradual Approximation) 

  1.4 สิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ หมายถงึ สถานที ่อุปกรณ์  เครือ่งมอืและอุปกรณ์

พเิศษ หอ้งปฏบิตักิาร วสัดสุิน้เปลอืงต่าง ๆ รวมถงึสิง่ทีม่ผีลต่อการใชห้ลกัสตูร และการสอนดา้น

อื่นๆ 

  1.5 งบประมาณ หมายถงึ เงนิทีใ่ชเ้พือ่อาํนวยความสะดวก การจดัการเรยีนการสอน 

การซ่อมแซม เงนิเดอืนคร ูคา่จา้งบุคลากรทีจ่ะทาํใหง้านการใชห้ลกัสตูรประสบความสาํเรจ็ 

 2.  มติดิา้นสถาบนั ประกอบดว้ยตวัแปรทีค่วรคาํนึงถงึในการประเมนิหลกัสตูร 5 ตวัแปร 

คอื 

  2.1 นกัเรยีน มอีงคป์ระกอบทีต่อ้งคาํนึงในการประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

ระดบัชัน้ทีก่าํลงัศกึษา ความสนใจ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สขุภาพอนามยัและสขุภาพจติ  ภมูหิลงั

ทางครอบครวั 

  2.2 คร ูมอีงคป์ระกอบทีต่อ้งคาํนึงถงึในการประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ อาย ุเพ ศ วุฒิ

สงูสดุทางการศกึษา ประสบการณ์ทางการสอน เงนิเดอืน กจิกรรมทีท่าํเวลาวา่ง การฝึกอบรม

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูรในช่วงระยะเวลา 1-3 ปี ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

  2.3 ผูบ้รหิาร มอีงคป์ระกอบทีต่อ้งคาํนึงถงึในการประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

วฒุสิงูสดุทางการศกึษา ประสบการณ์ทางการบรหิาร เงนิเดอืน ลกัษณะทางบุคลกิภาพ การ

ฝึกอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูรในช่วงระยะเวลา 1-3 ปี ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ดา้นวชิาการ 
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  2.4 ผูเ้ชีย่วชาญ มอีงคป์ระกอบทีต่อ้งคาํนึงถงึในการประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ลกัษณะ ของการใหค้าํปรกึษาหรอืช่วยเหลอื ลกัษณะทางบุคลกิภาพ 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

  2.5 ครอบครวั มอีงคป์ระกอบทีต่อ้งคาํนึงถงึในการประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ สถานภาพ

สมรส  ขนาดของครอบครวั รายได ้ สถานทีอ่ยู ่การศกึษา การเป็นสมาชกิของสมาคม การโยกยา้ย 

จาํนวนลกูอยูท่ีโ่รงเรยีนน้ี  จาํนวนญาตทิีอ่ยูร่ว่มโรงเรยีน 

  2.6 ชุมชน มอีงคป์ระกอบทีต่อ้งคาํนึงถงึในการประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ สภาพชุมชน 

จาํนวนประชากร การกระจายของอายขุองประชากร ความเชือ่ (คา่นิยม ประเพณ ีศาสนา ) ลกัษณะ

ทางเศรษฐกจิ สภาพการใหบ้รกิารทางสขุภาพอนามยั การรบันวตักรรมเทคโนโลย ี

 3.  มติดิา้นพฤตกิรรม มอีงคป์ระกอบของพฤตกิรรม 3 ดา้น คอื พฤตกิรรมดา้นความรู ้

(Cognitive Domain) พฤตกิรรมดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และพฤตกิรรมดา้นเจตคต ิ

(Affective Domain) 

 แนวคดิการประเมนิหลกัสตูรของแฮมมอนดเ์ริม่ดว้ยการประเมนิหลกัสตูรทีก่าํลงั

ดาํเนินการอยูใ่นปจัจบุนั เพือ่ไดข้อ้มลูเป็นพืน้ฐานทีจ่ะนําไปสูก่ารตดัสนิใจ แลว้จงึเริม่กาํหนดทศิทาง

และกระบวนการของการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร ขัน้ตอนของการประเมนิหลกัสตูร มดีงัน้ี 

 1. กาํหนดสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ ควรจะเริม่ตน้ทีว่ชิาใดวชิาหน่ึงในหลกัสตูร เช่น ภาษาไทย 

คณติศาสตร ์และจาํกดัระดบัชัน้เรยีน 

 2.  กาํหนดตวัแปรในมติกิารสอนและมติสิถาบนัใหช้ดัเจน 

 3.  กําหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยระบุถงึ (1) พฤตกิรร มของนกัเรยีนทีแ่สดงว่า

ประสบการณ์สาํเรจ็ตามจดุประสงคท์ีก่าํหนด (2) เงือ่นไขของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ และ (3) เกณฑ์

ของพฤตกิรรมทีบ่อกใหรู้ว้า่นกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ตามจดุประสงคม์ากน้อยเท่าใด 

 4.  ประเมนิพฤตกิรรมทีร่ะบุไวใ้นจดุประสงค ์ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะเป็นตั วกาํหนด

พจิารณาหลกัสตูรทีด่าํเนินการใชอ้ยู ่เพือ่ตดัสนิรวมทัง้การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหลกัสตูร 

 5.  วเิคราะหผ์ลภายในองคป์ระกอบและความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ เพือ่ให้

ไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัพฤตกิรรมแทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะเป็นผลสะทอ้นกลบัไปสู่พฤตกิรรมที่ ตัง้

จดุประสงคไ์ว ้และเป็นการตดัสนิวา่หลกัสตูรนัน้มปีระสทิธภิาพเพยีงใด 

 6.  พจิารณาสิง่ทีค่วรเปลีย่นแปลงปรบัปรงุ 

 แนวคดิในการประเมนิหลกัสตูรของแฮมมอนดใ์หแ้นวคดิของไทเลอรเ์ป็นพืน้ฐานในการ

กาํหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมและการใชข้อ้มลูจากการประเมนิผลในการปรบัปรงุจดุปร ะสงคข์อง

หลกัสตูรนัน้ แต่แฮมมอนดใ์หแ้นวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ ในการวเิคราะหต์วัแปรของมติดิา้นการสอน

และมติดิา้นสถาบนัซึง่อาจมผีลต่อความสาํเรจ็ของหลกัสตูรนัน้ 
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 รปูแบบของโพรวสั 

 โพรวสั (Malcolm Provus) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร เมือ่ ค .ศ.1969 

จดุประสงคข์องการประเมนิเพือ่ตดัสนิวา่หลกัสตูรทีด่าํเนินการใชอ้ยูค่วรจะปรบัปรงุหรอืดาํเนินการ

ต่อ หรอืยกเลกิการใช ้โพรวสัเรยีกว่ารปูแบบการประเมนิความไมส่อดคลอ้ง (The Discrepancy 

Evaluation Model) และนิยามการประเมนิวา่ เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั 1) การกาํหนด

มาตรฐานของหลกัสตูร ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นการพฒันาและมาตรฐานดา้นเน้ือหา  2) พจิารณาความ

ไมส่อดคลอ้งระหวา่งสว่นต่าง ๆ ของหลกัสตูรกบัมาตรฐานทีก่าํหนด และ 3) ใชข้อ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้ง

สาํหรบัหาจดุอ่อนของหลกัสตูร 

 โดยสาระแลว้รปูแบบ การประเมนิความไมส่อดคลอ้งกนัของโครงการจะประกอ บดว้ย

โครงการ 2 โครงการ คอื โครงการทีเ่ป็นจรงิและโครงการเกณฑม์าตรฐาน ซึง่ทัง้ 2 โครงการกจ็ะ

ประกอบดว้ยสว่นประกอบยอ่ย ๆ ตามลาํดบั ในการประเมนิผลโครงการนัน้เราจะนําสว่นประกอบ

ยอ่ยแต่ละสว่นตามลาํดบัของโครงก ารจรงิไปเปรยีบเที ยบกบัโครงการเกณฑม์าตรฐานหากผลการ

เปรยีบเทยีบไมส่อดคลอ้งกนัเรากจ็ะทาํการปรบัปรงุโครงการโดยอาจปรบัสว่นประกอบของโครงการ

เกณฑม์าตรฐานแต่ละสว่นหรอืปรบัในแต่ละสว่นของโครงการจรงิกไ็ด ้ นัน่หมายความ วา่  การทีเ่รา

ปรบัปรงุโครงการเกณฑม์าตรฐานอาจเป็นเพราะเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นแต่ละสว่นของโครงการสงู

เกนิไป หรอืเป็นอุดม คตจินยากทีโ่ครงการจะไปถงึได ้ (การไดเ้กณฑใ์นการแต่ละส่วนประกอบของ

โครงการเกณฑม์าตรฐาน เป็นไดท้ัง้เกณฑม์าตรฐานสมับรูณ์และเกณฑม์าตรฐานสมัพนัธ์ ) หากเป็น

เช่นน้ีเรากค็งจะปรบัเกณฑใ์หต้ํ่าลง อยา่งไรกด็หีากเราคดิว่าเกณฑม์คีวามเหมาะสมแลว้ เรากค็วร

ปรบัทีโ่ครงการจรงิจงึจะเหมาะสมกวา่ 
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ภาพประกอบ 8 แสดงการประเมนิความไมส่อดคลอ้งกนัของโครงการตามแนวคดิของโพรวสั  

 

 จากภาพประกอบ  8 จะเหน็วา่ในขัน้ตอนที ่ 1 เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างแบบแผนของ

โครงการจรงิในสว่นทีเ่ป็นปจัจยันําเขา้ กระบวนการและผลผลติทีเ่ราไดจ้ดัทาํหรอืเขยีนขึน้กบัเกณฑ์

ของแบบแผนโครงการทัง้สามสว่น ซึง่เราอาจไดม้าโดยวธิกีารประเมนิผูเ้ชีย่วชาญหรอืการสมัภา ษณ์

เพื่อรว่มกนัจดัทาํเกณฑข์องสามส่วนนัน้  หากแบบแผนของโครงการจรงิ และเกณฑข์องแบบแผน

ของโครงการเกณฑไ์มส่อดคลอ้งกนัเรากจ็ะทาํการปรบั กจ็ะทาํใหไ้ดเ้ป็นแบบแผนโครงการทีป่รบั

แลว้ในขั ้นตอนที ่ 2 หลงัจากนัน้เรากจ็ะเปรยีบเทยีบระหวา่งการปฏบิตัจิรงิ ของโครงการจรงิกบั

กระบวนการของโครงการเกณฑ ์หากไมส่อดคลอ้งกนัเรากจ็ะปรบัการปฏบิตักิารโครงการจรงิหรอื

ปรบักระบวนการของโครงการเกณฑ ์ตลอดจนปรบัผลผลติของโครงการเกณฑด์ว้ยเช่นกนั ใน

ขัน้ตอนที ่3 กจ็ะทาํการเปรยีบเทยีบระหว่างผลผลติยอ่ยๆ ของโครงการเกณฑ ์หากไมส่อดคลอ้งกนั

เรากจ็ะมกีารปรบัเกณฑผ์ลผลติของโครงการใหเ้หมาะสมต่อไป ในขัน้ตอนที ่ 4 เรานําผลผลติรวม

ทัง้หมดของโครงการจรงิเปรยีบเทยีบกบัผลผลติรวมทัง้หมดของโครงการเกณฑ ์เพื่อพจิารณาว่า

สอดคลอ้งกนัหรอืไม ่ส่วนขัน้ตอนที ่5 เราจะเปรยีบเทยีบตน้ทุนของโครงการจรงิกนัตน้ทุนของโครงการ

เกณฑว์า่สอดคลอ้งกนัหรอืไม ่ซึง่เวลาประเมนิจรงิ ขัน้ตอนที ่5 อาจจะกระทาํหรอืไมก่ระทาํกไ็ด ้
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 สรปุขัน้ตอนในการประเมนิของโพรวสั 5 ขัน้ตอนคอื 

 1.  การบรรยายโครงการ (Program Definition or Program Design) เป็นการพจิารณา

คุณภาพของสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ เช่น วตัถุประสงค ์คุณลกัษณะของคร ูนกัเรยีน วสัดุ

อุปกรณ์ กจิกรรมของนกัเรยีน และคร ูทีอ่าจทาํใหบ้รรลวุตัถุประสงคโ์ดยการเปรยีบเทยีบกบัโครงการ

เกณฑท์ีก่าํหนดเป็นมาตรฐาน 

 2.  การประเมนิการจดัตัง้โครงการ (Program Installation or Program Operation) ประเมนิ

กจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินโครงการวา่ มคีวามเหมาะสมกบัมาตรฐานทีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด 

 3.  การประเมนิกระบวนการของโครงการ (Program Process or Interim Product) เป็น

การประเมนิผลทีเ่กดิขึน้บางสว่นจาการดาํเนินโครงกา ร เป็นการมุง่หาคาํตอบวา่โครงการไดบ้รรลุ

วตัถุประสงคย์อ่ยทีจ่ะนําไปสูว่ตัถุประสงคส์ดุทา้ยเพยีงใด เพือ่นําไปปรบัปรงุการดาํเนินการ 

 4.  การประเมนิผลผลติของโครงการ (Program Product or Terminal Product) เป็นการ

ประเมนิผลผลติขัน้สดุทา้ยทีเ่กดิจากโครงการ มุง่หาคาํตอบวา่ โครงการไดบ้รรลวุตัถุประสงคข์ ัน้

สุดทา้ยหรอืไม ่

 5.  การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยและผลตอบแทน (Cost –Benefit Analysis) เป็นการวเิคราะหว์า่

โครงการดงักลา่วไดผ้ลตอบแทนคุม้คา่การลงทุนมากน้อยเพยีงใด 

 ในการประเมนิทุกขัน้ตอนของโพรวสัจะตอ้งมกีาร เปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่ป็นจรงิใน โครงการกบั

สิง่ทีต่ ัง้ขึน้มาเป็นมาตรฐาน วา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่ถา้พบวา่มคีวามแตกต่างกนักจ็ะนําไปสู่

การตดัสนิใจเปลีย่นแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 

 
 

ภาพประกอบ 9  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตัจิรงิกบัมาตรฐานทีก่าํหนด  

 

 



 39 

ความหมายของอกัษรยอ่ 

 C = เปรยีบเทยีบ 

 D = ความไมส่อดคลอ้ง 

 A = ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการปฏบิตัจิรงิหรอืมาตรฐาน  

      1,2,3,4 = ขัน้ตอน 4 ขัน้หลกั คอื นิยามโครงการ การประเมนิการจดัตัง้

โครงการ การประเมนิกระบวนการ และการประเมนิผลผลติ  

 5 = การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยและผลตอบแทน 

 

 รปูแบบของเคริกแ์พททริค 

 เป็นรูปแบบการประเมนิทีนิ่ยมใชส้าํหรบัโครงการหรอืหลกัสตูรฝึกอบรม เครกิแ์พททรคิ 

(Kirkpatrick. 1978: 6-9) ไดเ้สนอแนะการประเมนิผล 4 ระดบั ดงัน้ี 

 1.  การประเมนิปฏกิริยิา (Reaction) การประเมนิปฏกิริยิาตอบสนองของผูเ้ขา้รบัการอบรม

วา่มคีวามรูส้กึอยา่งไรเกีย่วกบัโครงการ เ ช่น หลกัสตูร /เน้ือหาสาระตรงกบัความตอ้งการหรอืไม่  

ความคดิเหน็ต่อเอกสาร สถานที ่โสตทศันูปกรณ์ ระยะเวลาของการอบรมเหมาะสมเพยีงไร วทิยากร

เหมาะสมเพยีรไร ไดร้บัความรู-้ทกัษะในระดบัใด มคีวามคาดหวงัอยา่งไรต่อการนําความรูแ้ละทกัษะที่

ไดร้บัไปใชง้าน เป็นตน้ 

 เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูอาจเป็น มาตรฐานสว่นประมาณคา่ การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม

ควรมคีาํถามแบบปลายเปิดไวต้อนทา้ย เพือ่ใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคดิเหน็ตามทีต่อ้งการ 

 2.  การประเมนิการเรยีนรู ้ (Learning) การประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ขา้รบัการ

อบรม เช่น การเปลีย่นแปลง การเรยีนรู ้ก่อน- หลงัการฝึกอบรม เกีย่วกบัความรู้ /ความคดิ ทศันคติ /

คา่นิยม ทกัษะ/การปฏบิตั ิเป็นตน้ 

 เครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลูอาจเป็นแบบทดสอบ (Test) แบบวดั การปฏบิตั ิ

(Performance Test) การสงัเกตพฤตกิรรม 

 3.  การประเมนิพฤตกิรรม (Behavior) การประเมนิพฤตกิรรมเมือ่กลบัไปปฏบิตังิานวา่

เปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีพ่งึประสงคห์รอืไม ่มกีารนําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏบิตังิานไดม้ากน้อยเพยีงไร เป็นตน้ 

 เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูอาจเป็นการสงัเกต การสมัภาษณ์ แบบบนัทกึพฤตกิรรมของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 4  การประเมนิผลลพัธ ์ (Results) ทีเ่กดิต่อองคก์าร การประเมนิผลลพัธ์ หรอืผลกระทบที่

เกดิต่อองคก์าร อนั เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม เช่น การลดลง

ของปจัจยัเสีย่ง การเพิม่ของประสทิธภิาพการทาํงานของหน่วยงาน/องคก์าร/สถาบนั เป็นตน้ 
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 เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูอาจเป็นแบบบนัทกึ (รายงาน) การตรวจสอบ แบบสอบถาม

ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน แบบวเิคราะหต์น้ทุน- ผลกําไร แบบบนัทกึค่าสถติหิรอืดชันีบ่งชี้

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 
 

         ปฏกิริยิา (Reaction)       พฤตกิรรม (Behavio) 

ทศันคตขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอโครงการ                การปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละบุคคล 

- วทิยากร 

- เน้ือหาวชิา 

- วชิาการถ่ายทอด 

- โสตทศันูปกรณ์ 

- การดาํเนินงาน 

- ตรวจสอบพฤตกิรรมการทาํงาน

อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากการ

ฝึกอบรม 

 

 การเรยีนรู ้(Learning)    ผลลพัธ ์(Results) 

วชิาการและความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม

ในชัน้เรยีน 

- การวดัผลตามวตัถุประสงค ์

- สิง่ทีค่าดวา่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรไดร้บั 

- การถ่ายโยงความรูก้บัการปฏบิตังิาน 

ผลกระทบจากการฝึกอบรมทีม่ต่ีอ

หน่วยงาน และสภาพแวดลอ้มของงาน 

- ตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ เชน่ 

ตน้ทุนตํ่าลง ขวญักาํลงัใจดขีึน้ 

ขาดงานน้อยลง ผลผลติเพิม่ขึน้

เป็นตน้ 

 

 จากแผนภมูจิะเหน็ไดว้า่ การประเมนิปฏกิริยิาและการประเมนิการเรยีนรูจ้ะเกีย่วขอ้งกบั

ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนการสอนในโครงการฝึกอบรมโดยตรง ดงันัน้การประเมนิในลกัษณะน้ีจงึดาํเนินการ

หลงัการฝึกอบรมเสรจ็สิน้แลว้ทนัท ีซึง่เรยีกลกัษณะการประเมนิแบบน้ีวา่การวดัหรอืประเมนิภายใน 

(Internal Measures) สว่นการประเมนิพฤตกิรรมและการประเมนิผลลพัธห์รอืผลกระทบนัน้ จะเกีย่วขอ้ง

กบัผลทีไ่ดจ้ากโครงการในการทาํงานของผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้  การประเมนิผลในลกัษณะน้ีจงึ

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการภายหลงัสิน้สดุการฝึกอบรมไปแลว้ระยะหน่ึง จงึเรยีกการประเมนิในลกัษณะน้ี

วา่ การวดัหรอืประเมนิภายนอก (External Measures) 

 

 

 

 

แนวทางในการประเมนิ 

ประเมนิหลงัฝึก 

อบรมใหม่ๆ  

(Internal Measures) 

ประเมนิหลงัฝึกอบรมไป

แลว้ระยะหน่ึง 

(External Measures) 
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2.  ประวติัความเป็นมาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 หลกัการและเหตผุลของการจดัตัง้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 นบัตัง้แต่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ งชาต ิพทุธศกัราช 2542 ทีใ่ห้

ความสาํคญักบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจ

ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ดงัความทีป่รากฏวา่ “ การจดัการศกึษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ

ตอ้งจดัดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสมโดยคาํนึงถงึความสามารถของบุคคลนัน้ ” ทัง้น้ีรฐัและสงัคมจงึพงึจดั

การศกึษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทุกคนใหพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพในทุกดา้น (โรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์. 2551: 23)  

  การพฒันาการจดัการศกึษาใหแ้ก่ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่เน่ือง จากประเทศไทยยงัขาดแคลนนกัวจิยัและนกัประดษิฐค์ดิคน้

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก การพฒันาบุคคลเหลา่น้ีเพือ่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของประเทศชาตอินัเป็นการสรา้งขมุกาํลงัทางวชิาการนัน้จาํเป็นจะตอ้งมคีวามคลอ่งตวั

เพือ่ใหไ้ดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตอ้งมวีธิกีารและหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนั

ไปจากการเรยีนการสอนในโรงเรยีนปกต ิดงันัน้รฐับาลจงึเหน็สมควรจดัใหม้โีรงเรยีนวทิยาศาสตร์

ขึน้เป็นการเฉพาะ จงึไดม้กีารประกาศพระราชกฤษฎกีาใหโ้อนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ มาจดัตัง้

เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรข์ึน้ เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2543 

 วตัถปุระสงคแ์ละอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกา 

  ตามพระรา ชกฤษฎีกาการจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวิ ทยานุสรณ์ พ .ศ.2543 ไดก้ําหนด

วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าทีข่องโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ไวด้งัน้ี 

  มาตรา 7 ให้โรงเรยีนมวีตัถุประสงคเ์พือ่บรหิาร จดัการ และดาํเนินการจดัการเรยีน

การสอนในระดบัมธัยมศกึษาทีมุ่ง่เน้นความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์สาํหรบั

นกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพสงูทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

  มาตรา 8 เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 ใหโ้รงเรยีนมอีาํนาจหน้าทีห่ลกั

ดงัน้ี 

   1) ดาํเนินการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นความเขม้ขน้ของการเรยีนการสอนทางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพสงูทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

   2) จดัทาํหลกัสตูร วธิกีารเรยีนการสอน สือ่และอุปกรณ์การเรยีนการสอนสาํหรบั

ใชใ้นโรงเรยีน 

   3) ดาํเนินการและสง่เสรมิให้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชนเขา้มามสีว่น

รว่มในการพฒันามาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน 

   4) ใหบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 วสิยัทศัน์ 
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  เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรต์น้แบบของรฐั นํารอ่งสรรหาและจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรยีน

ทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัมธัยมศกึษา ใหม้คีุณภาพทดัเทยีมกบั

โรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของโลก  มจีติวญิญาณของความเป็นนกัวจิยัและนกัประดษิฐค์ดิคน้          

มสีขุภาพพลานามยัทีด่ ีมคีณุ ธรรมจรยิธรรม รกักา รเรยีนรู ้มคีวามเป็นไทย มคีวามมุง่มัน่พฒันา

ประเทศชาต ิมเีจตคตทิีด่ต่ีอเพื่อนรว่มโลกและธรรมชาต ิ

 พนัธกจิ 

  บรหิาร  และดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาทีมุ่ง่เน้นความเป็น

เลศิดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพสงูทางคณติศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตร ์เพือ่เป็นตน้แบบสามารถขยายผลใชใ้นวงกวา้งได ้

 อดุมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียน 

 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์กาํหนดเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนใหม้พีืน้ฐานหลกัในการ

ดาํรงชวีติ ดงัน้ี 

  1. เหน็คณุคา่ของตนเอง มวีนิยัในตนเอง ปฏบิตัติามหลกัธรรมของพระพทุธ ศาสนา

หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื มคีณุธรรมจรยิธรรม บุคลกิภาพดแีละมคีวามเป็นผูนํ้า 

  2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์

อยา่งลกึซึง้เทยีบมาตรฐานโลกในระดบัเดยีวกนั 

  3.  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มจีติวญิญาณของความเป็นนกัวจิยั  นกัประดษิฐ ์นกั

คดิคน้ นกัพฒันาทีด่ใีนดา้นคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีทยีบมาตรฐานโลกในระดบั

เดยีวกนั 

  4.  มจีติสาํนึกในการอนุรกัษภ์าษาไทย ศลิปวฒันธรรมไทย ประเพณไีทยและภมูปิญัญา

ไทย ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

  5.  รกัการเรยีนรู ้รกัการอ่าน รกัการเขยีน รกัการคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ  มคีวามรอบรู ้

รูร้อบ และสามารถบรูณาการความรูไ้ด ้

  6.  มคีวามรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพเทยีบมาตรฐานโลกในระดบัเดยีวกนั 

  7. มจีติสาํนึกในเกยีรตภิมูขิองความเป็นไทย  มคีวามเขา้ใจและภมูใิจในประวตัศิาสตร์

ของชาต ิ มคีวามรกัและความภาคภมูใิจในชาตบิา้นเมอืงและทอ้งถิน่ เป็นพลเมอืงด ียดึมัน่ในการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

  8. มจีติสาํนึกในการอนุรกัษภ์าษาไทย  ศลิปวฒันธรรมไทย ประเพณไีทย และภมูปิญัญา

ไทย ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพื่อนรว่มโลกและธรรมชาติ 

  9. มจีติมุง่มัน่ทีจ่ะทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหก้บัสงัคม มคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมตอ้งการตอบแทนบา้นเมอืงตามความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง 

  10. มสีุขภาพอนามยัทีด่ ีรกัการออกกําลงักาย รูจ้กัดแูลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ 
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  ทัง้น้ี เพือ่พฒันาไปสูค่วามเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐค์ดิคน้ดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทีม่คีวามสามารถระดบั ระดบัสงูเยีย่มเทยีบเคยีงกบันกัวจิยัชัน้นําของนานาประเทศ มเีจตคตทิีด่ต่ีอ

เพือ่นรว่มโลกและธรรมชาต ิสามารถสรา้งองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บัประเทศชาติ

และสงัคมไทยในอนาคต ช่วยพฒันาประเทศชาตใิหส้ามารถดาํรงอยูแ่ละแขง่ขนัไดใ้นประชาคมโลก  

เป็นสงัคมผูผ้ลติทีม่มีลูคา่เพิม่มากขึน้ และสงัคมทีย่ ัง่ยนืพอเพยีง มคีวามสมานฉนัทเ์อือ้อาทรต่อกนั 

 จดุเน้นของหลกัสตูร 

 หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 เป็นหลกัสตูรทีม่จีดุเน้นในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

  1. มุง่เน้นการพฒันานกัเรยีนรอบดา้นทัง้พุ ทธศิกึษา จรยิศกึษา พลศกึษา และ หตัถ

ศกึษา 

  2. มุง่เน้นการจดัสาระการเรยีนรู้ ในรายวชิาพืน้ฐานใหค้รอบคลมุหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

  3. มุง่เน้นการจดัสาระการเรยีนรูร้ายวชิาเพิม่เตมิใหห้ลากหลายสอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพ  ความถนดัและความสนใจของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสามารถเลือก

เรยีนรายวชิาเพิม่เตมิจากสถานศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา ศนูยว์จิยั และสถานประกอบการภายนอก

โรงเรยีน ทัง้ในและต่างประเทศได ้ 

  4. มุง่เน้น สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกเรยีนรายวชิาต่าง ๆ ตามศกัยภาพ ความถนดั  

และความสนใจ รวมถงึการเลอืกเรยีนรายวชิาการเรยีนลว่งหน้า (Advanced Placement Program) 

ดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ทีม่สีาระการเรยีนรูร้ะดบัเดยีวกนักบัระดบัมหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่ 1 

ของไทย ระดบั A-Level ของประเทศองักฤษ ระดบั AP Course ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ

ระดบัเดยีวกบัโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของนานาประเทศ (World Class)  

  5. มุง่เน้นสง่เสรมิการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศใหม้ศีกัยภาพระดบัเดยีวกบันกัเรยีนของโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของนานาประเทศ 

  6. มุง่เน้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีห่ลากหลายทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  

เพือ่พฒันานั กเรยีนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรยีน 

นกัเรยีนตอ้งปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่าํหนด  จงึจะถอืวา่สาํเรจ็การศกึษา

ตามหลกัสตูร 

  7. มุง่เน้นการสง่เสรมิการประดษิฐค์ดิคน้ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละการทาํโครงงาน

วทิยาศาสตร ์ก่อนศกึษาสาํเรจ็ตามหลกัสตูร นกัเรยีนตอ้งเสนอผลการทาํโครงงานวทิยาศาสตรอ์ยา่ง

น้อยหน่ึงเรือ่ง 

  8. มุง่เน้นการสง่เสรมิการเทยีบโอนความรูท้ ัง้จากการศกึษาในระบบ  การศกึษานอก

ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั จากแหลง่การเรยีนรูต่้าง ๆ 
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 โครงสร้างของหลกัสตูร 

 การเรยีน ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 นกัเรยีนตอ้ง

ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิของกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ ดงัน้ี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา

พืน้ฐาน 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

ภาษาไทย 6.0 - 

เลอืกลงทะเบยีนเรยีน

ไม่ตํ่ากวา่  6.0 หน่วย

กติ  จากรายวชิาเลอืก

ของกลุ่มสาระการ

เรยีนรูต่้าง ๆ  รวมถงึ

รายวชิาการเรยีน

ล่วงหน้า  (AP)  ตาม

ศกัยภาพ ความถนดั  

และความสนใจ 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 8.0 - 

ศลิปะ 3.0 - 

สขุศกึษาและพลศกึษา 3.0 - 

ภาษาต่างประเทศ   

-  ภาษาองักฤษ 6.0 6.0 

-  ภาษาต่างประเทศที ่2 (เลอืก 1 ภาษา ) - 1.5 

คณิตศาสตร ์ 6.0 8.0 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี   

-  คอมพวิเตอร ์ 1.5 1.0 

-  เทคโนโลย ี 1.5 - 

วทิยาศาสตร ์   

-  เคม ี 1.5 5.5 

-  ชวีวทิยา 1.5 5.5 

-  ฟิสกิส ์ 1.5 6.5 

-  วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.5 - 

-  ธรรมชาตแิละการสบืเสาะอยา่งวทิยาศาสตร ์ - 1.5 

-  สมัมนาทางวทิยาศาสตร ์ - 1.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา

พืน้ฐาน 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

-  โครงงานวทิยาศาสตร ์ - 2.0  

ทกัษะชวีติ - 1.5  

รวม 
41.0 40.0 ไม่ตํา่กว่า 4.0 

ไม่ตํา่กว่า 85.0 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  ของ 

 กระทรวงศกึษาธกิารกาํหนดใหเ้รยีนไมต่ํ่ากวา่  81.0 หน่วยกติ 
 

 รายวิชาพืน้ฐาน  

 รายวชิาพืน้ฐานตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  ประกอบดว้ย

รายวชิาในกลุม่สาระการเรยีนรู้ ต่าง ๆ จาํนวน 43 รายวชิา  รวม 41.0  หน่วยกติ ครอบคลุมสาระ

การเรยีนรูร้ายวชิาพืน้ฐานตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร  
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 นกัเรยีนทุกคนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานของกลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ครบ

ทุกรายวชิาตามจาํนวนหน่วยกติทีแ่สดงในตาราง  

 

ตาราง 2 จาํนวนหน่วยกติรายวชิาพืน้ฐานของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู ้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิต 

    1)  ภาษาไทย  (6  รายวชิา) 6.0 

    2)  สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  (10 รายวชิา) 8.0 

    3)  ศลิปะ  (5 รายวชิา) 3.0 

    4)  สขุศกึษาและพลศกึษา  (6 รายวชิา) 3.0 

    5)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  (3 รายวชิา) 6.0 

    6)  คณิตศาสตร ์ (4 รายวชิา) 6.0 

    7)  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี  3.0 

 •   คอมพวิเตอร ์ (2 รายวชิา) (1.5) 

 •   เทคโนโลย ี (1 รายวชิา) (1.5) 

    8)  วทิยาศาสตร ์  6.0 

 •   ฟิสกิส ์ (1 รายวชิา) (1.5) 

 •   เคม ี (1 รายวชิา) (1.5) 

 •   ชวีวทิยา  (1 รายวชิา) (1.5) 

 •   วทิยาศาสตรโ์ลก  (2 รายวชิา) (1.0) 

 •   ดาราศาสตร ์(1 รายวชิา) (0.5) 

รวม 41.0 

 

 หลกัสตูรรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1    

 รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ 1 เป็นรา ยวชิาทีต่่อยอดและเสรมิรายวชิาพืน้ฐาน นอกจากจะ 

ครอบคลมุสาระการเรยีนรูห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร สาระการเรยีนรูข้องการสอบแบบทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 

(O-NET) การสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) การวดัศกัยภาพทาง คณติศาสตร ์ (PAT1) และการวดั

ศกัยภาพทางวทิยาศาสตร ์ (PAT2) ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ (สทศ.) แลว้ ยงัได้

เพิม่เตมิสาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ ตามศกัยภาพ ความถนดั และความสนใจของนกัเรยีน เพือ่ให้

นกัเรยีนของโรงเรยีนซึง่เป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ ละวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการ

พฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน 
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 สาระการเรยีนรูร้ายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ 1 ของสาขาวชิาฟิสกิส ์เคม ีและ

ชวีวทิยา ไดจ้ดัใหเ้ทยีบเคยีงสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร สอวน . ดว้ย ส่ วนสาระการเรยีนรู้

สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดก้าํหนดใหน้กัเรยีนทุกคนเรยีนเพิม่และสงูขึน้จากหลกัสตูรฉบบัที ่ 2 จาํนวน 

1.0 หน่วยกติ บนความเชือ่วา่ คณติศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการศกึษาระดบัสงู

ในทุกสาขาวชิา 

 นอกจากนัน้หลกัสตูรฉบบัที ่ 3 น้ี ยงัไดมุ้ง่เน้ นการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของ

นกัเรยีนทุกคนใหส้งูขึน้อกีดว้ย  โดยตัง้เป้าหมายวา่ศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีนจะตอ้ง

ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อโอกาสของนกัเรยีนทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั ชัน้นําของ

โลก 

 การจดัรายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ 1 นอกจากมจีดุมุง่หมายเพื่อส่งเสรมินกัเรยีนให ้ (1) มคีวาม รู้

ความเขา้ใจและมพีืน้ฐานดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้ในระดบัเดยีวกบันกัเรยีนของ

โรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นําของโลก (2) มคีวามรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศในระดบัสงู 

(3) มคีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ท คโนโลยสีารสนเทศในระดบัสงูแลว้ ยงัมจีดุมุง่หมายเพื่อ จดุ

ประกายใหน้กัเรยีนเกดิความรกั เหน็คณุคา่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมทีกัษะในการทาํงานวจิยัทาง

วทิยาศาสตร ์และพฒันาทกัษะชวีติใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะครบถว้นทุกดา้น มบุีคลกิภาพทีด่ ีมี

ความเป็นผูนํ้า มคีวามคดิรเิริ่ มสรา้งสรรค ์มวีนิยัในตนเอง มคีวามเป็นไทย มคีวามภมูใิจใน

ศลิปวฒันธรรมไทย  มจีติสาธารณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน  

 รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ 1 ประกอบดว้ยรายวชิาของสาขาวชิาต่าง ๆ ทัง้สิน้ จาํนวน 26 รายวชิา  

40.0 หน่วยกติ  ดงัรายละเอยีดในตาราง 
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ตาราง 3  แสดงจาํนวนรายวชิาและหน่วยกติรายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ 1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิต 

    1)  คณิตศาสตร ์ (5 รายวชิา) 8.0 

    2)  วทิยาศาสตร ์ 15 รายวชิา 22.0 

 •  ฟิสกิส ์ (4 รายวชิา) (6.5) 

 •  เคม ี (4 รายวชิา) (5.5) 

 •  ชวีวทิยา  (4 รายวชิา) (5.5) 

 •  ธรรมชาตแิละการสบืเสาะอยา่งวทิยาศาสตร ์(1 รายวชิา) (1.5) 

 •  สมัมนาทางวทิยาศาสตร ์ (1 รายวชิา) (1.0) 

 •  โครงงานวทิยาศาสตร ์ (1 รายวชิา) (2.0) 

 3)  ภาษาต่างประเทศ  4  รายวชิา 7.5 

 •  ภาษาองักฤษ  (3 รายวชิา) (6.0) 

 •  ภาษาต่างประเทศภาษาที ่2 (เลอืก 1 ภาษา) (1 รายวชิา) (1.5) 

 4)  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี1 รายวชิา 1.0 

 •  คอมพวิเตอร ์(1 รายวชิา) (1.0) 

 5)  ทกัษะชวีติ (1 รายวชิา) 1.5 

รวม 40.0 

 

 1. วชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์เป็นวชิาทีน่กัเรยีนคน้ควา้และทาํงานโดยอสิระ  ไมม่กีาร

กาํหนดเวลาเรยีนทีแ่น่นอนในตารางเรยีนปกต ิ นกัเรยีนจะศกึษาคน้ควา้และทาํการทดลองดว้ย

ตนเอง  ภายใตก้ารดแูลและใหค้าํปรกึษาของครทูีป่รกึษา  

หมายเหตุ  

 2. วชิาทกัษะชวีติ มเีป้าหมายเพือ่พฒันานกัเรยีนให ้(1) มทีกัษะในการปรบัตวั ทัง้เพือ่อยู่

รว่มกนัในหอพกัและการดาํรงชวีติในสงัคมทัว่ไป (2) มทีกัษะการทาํงานรว่มกนั (3) มทีกัษะการบรหิาร

ความขดัแยง้ (4) มวีนิยัในตนเอง และ (5) มคีวามเป็นผูนํ้า เป็นการใหก้ารศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

จดัในรปูแบบของกจิกรรมตลอดระยะเวลา 3  ปีทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีน ไมต่ํ่ากวา่ 60  ชัว่โมง โดยไมม่ี

การกาํหนดเวลาเรยีนในตารางเรยีนปกต ิดาํเนินงานโดยคณะกรรมการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติ  

 หลกัสตูรรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2    

 รายวชิากลุม่น้ีเป็นรายวชิาเลอืก เปิดใหน้กัเรยีนเลอืกเรยีนตามศกัยภาพ ความถนดั และ

ความสนใจ  นกัเรยีนตอ้งเลอืกลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในกลุม่น้ีอยา่งตํ่า  4.0 หน่วยกติ จากรายวชิา

เลอืกของกลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ รวมถงึรายวชิาการเรยีนลว่งหน้า (Advanced Placement 

Program: AP) ดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ต่อยอดจากการเรยีนรายวชิา

พืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุม่ 1 ใหม้สีาระการเรยีนรูเ้ทยีบเท่ากบัสาระการเรยีนรูร้ะดบัมหาวทิยาลยั

ชัน้ปีที ่1   
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 รายวชิาเลอืกบางรายวชิาอาจเปิดเป็นรายวชิาศกึษาคน้ควา้อสิระ (Independent Study) 

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของครเูจา้ของวชิา หรอืในรปูของการเขา้คา่ยเรยีนรู ้ (Mini Course) ในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง (เช่น 2 - 5 วนั) โดยไม่มกีารเรยีนในตารางเรยีนปกต ิหรอืจดัในรปูแบบผสมผสาน 

คอื เรยีนในตารางเรยีนปกตจิาํนวนหน่ึง แลว้ไปเขา้คา่ยเรยีนรูอ้กีช่วงระยะเวลาหน่ึงกไ็ด ้  

  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  เกณฑข์ัน้ตํ่าของการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   

  นอกเหนือจากการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานแ ละรายวชิาเพิม่เตมิไมต่ํ่ากวา่ 

85.0 หน่วยกติ และมผีลการเรยีนแต่ละรายวชิาไมต่ํ่ากวา่ 2.00  แลว้ การจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 นกัเรยีนยงัตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีนตามเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่ําหนดไวอ้กีดว้ย 

  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มจีดุประสงคเ์พือ่พฒันานกัเรยีนใหม้คีณุลกัษณะเป็นไปตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน โดยเฉพาะในขอ้ทีเ่กีย่วกบัการพฒันา

ลกัษณะนิสยัรกัการเรยีนรู ้รกัการอ่าน รกัการเขยีน และรกัการคน้ควา้อยา่งมรีะบบ มคีวามเป็นผูนํ้า 

มคีวามเป็นไทย มวีนิยัในตนเอง มจีติสาธารณะ รกัการออกกําลงักาย รูจ้กัดแูลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทัง้

กายและใจ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนขอ้ 4 - 9  

  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแบ่งออกเป็น 2 กจิกรรมยอ่ย คอื กจิกรรมแนะแนว และกจิกรรม

นกัเรยีน นกัเรยีนตอ้งเขา้รว่มทัง้กจิกรรมแ นะแนว และกจิกรรมนกัเรยีน ตามรายละเอยีดดงัตาราง

ต่อไปน้ี  

 

ตาราง 4  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัิ 

 

กิจกรรม 
จาํนวนขัน้ตํา่ท่ีนักเรียน

ต้องปฏิบติั 

จาํนวนท่ี

โรงเรียนจดัให้ 

หน่วย

กิต 

1. กิจกรรมแนะแนว    

  1.1 การศกึษาดงูานนอกสถานที ่

      1.1.1 ดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ 

เทคโนโลย ี

      1.1.2 ดา้นสงัคมศกึษา ภาษา  ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและโบราณคด ี

 

8 ครัง้(ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่ 3 ชัว่โมง) 

3 ครัง้(ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่ 6 ชัว่โมง) 

 

24 ครัง้ 

 

6 ครัง้ 

1.0 

  1.2 การฟงับรรยาย / หรอืกจิกรรมอืน่ 

      1.2.1 ดา้นคณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย ี

      1.2.2 ดา้นการพฒันาบคุลกิภาพและความ

ฉลาดทางอารมณ์ 

 

8 ครัง้(ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่1.30 ชัว่โมง) 

4 ครัง้(ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่1.30 ชัว่โมง) 

 

24 ครัง้ 

 

12 ครัง้ 

0.5 
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ตาราง 4  (ต่อ) 

 

กิจกรรม จาํนวนขัน้ตํา่ท่ีนักเรียน

ต้องปฏิบติั 

จาํนวนท่ี

โรงเรียนจดัให้ 

หน่วย

กิต 

      1.2.3 ดา้นสงัคมศกึษา ภาษา  ศาสนา

ศลิปวฒันธรรมและดนตร ี

6 ครัง้(ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่1.30 ชัว่โมง) 
18 ครัง้  

  1.3 อ่านหนงัสอืจากรายการทีโ่รงเรยีน 

กาํหนดให ้
50 ชือ่เรือ่ง --- 4.0 

  1.4 พบครทูีป่รกึษาประจาํชัน้หลงัเขา้แถว

เคารพธงชาต ิ

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของวนัเปิดเรยีน 
ทกุวนัทีเ่ปิดเรยีน 3.0 

2. กิจกรรมนักเรียน 

  2.1 คา่ยวชิาการ 

 

1 ครัง้ (ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่ 3 วนั) 

 

3 ครัง้ 0.5 

  2.2 คา่ยปฏบิตัธิรรม 1 ครัง้ (ครัง้ละ 

ไมต่ํ่ากวา่ 3 วนั) 

3 ครัง้ 0.5 

  2.3 กจิกรรมชุมนุม 12 ชุมนุม 

 

ไม่น้อยกว่า 

30 ชุมนุม/ภาค

เรยีน 

3.0 

  2.4 การออกกาํลงักายและเล่นกฬีา ไมน้่อยกวา่ 240 ครัง้ 

ครัง้ละไม่น้อยกว่า  

45 นาท ี

16.10-18.00 น. 4.5 

  2.5 กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรยีน ไมต่ํ่ากวา่ 40 ชัว่โมง --- 1.0 

2.6 กจิกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสงัคม 

ไมต่ํ่ากวา่ 40 ชัว่โมง --- 1.0 

รวม 19.0 

 

หมายเหต ุในจาํนวน 12 ชุมนุม  นกัเรยีนตอ้งเลอืกชุมนุมวชิาการไมน้่อยกว่า 3 ชุมนุม ชุมนุมกฬีาและ

การออกกาํลงักาย ไมน้่อยกว่า 3 ชุมนุม ชุมนุมสงัคมศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและดนตรไีมน้่อย

กวา่ 3 ชุมนุม เวลาทีร่ว่มกจิกรรมแต่ละชุมนุม ไมน้่อยกวา่ 15 คาบต่อชุมนุมคาบละไมต่ํ่ากวา่ 45 นาท ี

 เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

 นกัเรยีนจะสาํเรจ็การศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่าง ๆ และมผีลการเรยีน แต่ละรายวชิา

ไมต่ํ่ากวา่ 2.00  ตลอดจนผา่นการประเมนิคณุลกัษณะและเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ  ดงัน้ี 
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 1. ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน จาํนวน 41.0 หน่วยกติ รายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 จาํนวน 

40.0 หน่วยกติ และเลอืกลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 จาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 4.0 หน่วยกติ  

ตามศกัยภาพ ความถนดั และความสนใจ รวมทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่ 85.0 หน่วยกติ และมผีลการเรยีน   

แต่ละรายวชิาไมต่ํ่ากวา่  2.00    

 2. ผา่นการประเมนิความสามารถดา้นการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน ตามเกณฑท์ีโ่รงเรยีน

กาํหนด  

 3. ผา่นการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท์ีโ่รงเรยีน 

 4. เขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีห่ลากหลายตามความถนดัและความสนใจ ตามเกณฑ์

ขัน้ตํ่าทีโ่รงเรยีนกาํหนด  

 5. การปฏบิตัทิีน่อกเหนือจากเกณฑด์งักลา่ว ใหเ้สนอคณะกรรมการประสานงานสายงาน

วชิาการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์พจิารณาเป็นรายๆ ไป 

 การวดัผลและการประเมินผล 

  การประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 

  1.  ครผููส้อน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการของ

โรงเรยีน เป็นผูก้าํหนดวธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิาซึง่

โดยทัว่ไปจะมทีัง้การประเมนิระหวา่งเรยีนและการประเมนิเมือ่จบการเรยีนแต่ละรายวชิา 

  2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิจะตอ้งใชใ้หห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี่

คาดหวงัทีต่ ัง้ไว ้โดยทั ่ วไปจะตอ้งมกีารประเมนิกลางภาค ปลายภาค การประเมนิจากผลงาน การ

ประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปลา่ การสั มภาษณ์ การสอบปฏบิตั ิรวมถงึการประเมนิ

โดยใชแ้บบสงัเกตและแบบบนัทกึต่าง ๆ แลว้ปรบัผลการประเมนิจากเครือ่งมอืและวธิกีารประเมนิ

รปูแบบต่างๆ ใหเ้ป็นคะแนน  โดยทัว่ไปจะปรบัคะแนนเตม็ ใหเ้ป็น 100 คะแนน 

  3.  การใหร้ะดบัผลการเรยีนของแต่ละรายวชิาจะใชว้ธิอีงิเกณฑห์รอือิ งผลการเรยีนรูท้ี่

คาดหวงั โดยจะใหร้ะดบัผลการเรยีนตามคะแนนผลการสอบ และการประเมนิ  ดงัน้ี 

 

ช่วงคะแนน ระดบัผลการเรยีน ความหมาย 

80-100 4.0 ผลการเรยีนระดบัดเียีย่ม 

75-79 3.5 ผลการเรยีนระดบัดมีาก 

70-74 3.0 ผลการเรยีนระดบัด ี

65-69 2.5 ผลการเรยีนระดบัคอ่นขา้งด ี

60-64 2.0 ผลการเรยีนระดบัพอใช ้

55-59 1.5 ผลการเรยีนระดบัตํ่า 

50-54 1.0 ผลการเรยีนระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

0-49 0 ผลการเรยีนระดบัตํ่ามาก 
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  4.  นกัเรยีนตอ้งมเีวลาเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมดจงึจะมสีทิธิ ์

สอบกลางภาคหรอืปลายภาค  ถา้นกัเรยีนคนใดมเี วลาเรยีนไมถ่งึรอ้ยละ 80  ของเวลาเรยีนทัง้หมด  

นกัเรยีนตอ้งเขา้เรยีนหรอืปฏบิตักิจิกรรมเพิม่เตมิตามทีค่รผููส้อนกาํหนดโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการของโรงเรยีนแลว้ขอสอบกลางภาคหรอื ปลายภาคใหม ่

  5.  นกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนรายวชิาใดวชิาหน่ึงเป็น “0”  “1.0” หรอื “1.5” จะตอ้งทาํ

กจิกรรมหรอืเรยีนเสรมิตามทีค่รผููส้อนกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประสานงานสาย

งานวชิาการของโรงเรยีน จากนัน้จงึสอบแกต้วั การสอบแกต้วัจะไดร้ะดบัผลการเรยีนสงูสดุไมเ่กนิ 

“2.0” ถา้นกัเรยีนสอบแกต้วั 2 ครัง้ แลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรยีน “0” “1.0” หรอื “1.5” อยูอ่กีใหน้กัเรยีน

ลงทะเบยีนเรยีนซํา้ในรายวชิานัน้ๆ 

  6.  นกัเรยีนทีข่าดสง่ผลงานหรอืสง่งานยงัไมค่รบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากครผููส้อน

ใหไ้ด ้ผลการ เรยีน “ร” และเมือ่สง่งานครบเรยีบรอ้ยแลว้ครผููส้อนจงึใหร้ะดบัผลการเรยีนได ้

  7.  นกัเรยีนทีไ่มส่ามารถมาสอบหรอืทาํกจิกรรมประเมนิผลตามกาํหนดเวลา เพราะ

ปว่ยหรอื มเีหตุสดุวสิยัอื่น ใหย้ืน่คาํรอ้งต่อคณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการเพือ่ขอสอบ

หรอื ทาํกจิกรรมประเมนิผลใหม ่

  8.  รายวชิาใดทีผู่เ้รยีนมหีลกัฐานเดน่ชดัแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามรูค้วามสามารถตาม

ขอ้กาํหนดของรายวชิานัน้ ๆ โดยความเหน็ชอบของโรงเรยีน นกัเรยีนสามารถลงทะเบยีนเรยีน  โดย

ไมต่อ้งเขา้ชัน้เรยีนตามปกตไิด ้แต่ตอ้งเขา้รบัการประเมนิผลตามปกตขิองโรงเรยีน  ในบางกรณี

นกัเรยีนอาจนําผลงานทีแ่สดงวา่นกัเรยีนไดม้คีวามรูค้วามสามารถตามขอ้กาํหนดของรายวชิานัน้ๆ 

เสนอคณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการเพือ่พจิารณา  ใหร้ะดบัคะแนน โดยไมต่อ้งเขา้รบั

การประเมนิผลตามปกตขิองโรงเรยีนกไ็ด ้ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการ ประสานงานสายงานวชิาการเสนอ

โรงเรยีนใหค้วามเหน็ชอบเป็นราย ๆ ไป 

  9.  นกัเรยีนสามารถขอลงทะเบยีนเรยีนซํา้รายวชิาในสาขาวชิาต่าง ๆ ได ้โดยความเหน็ชอบ

ของโรงเรยีน   การประเมนิผลรายวชิาทีเ่รยีนซํา้  ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการประเมนิผล

รายวชิาทีล่งทะเบยีนปกต ิ

  10.  ในแต่ละภาคเรยีนนกัเรยีนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานตามทีโ่รงเรยีน

กาํหนด ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นนกัเรยีนไมส่ามารถเรยีนไดต้ ลอดภาคเรยีน นกัเรยีนสามารถขอ

ระงบัการเรยีนและนกัเรยีนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหมต่ามกาํหนดเวลาและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ

ประสานงานสายงานวชิาการเหน็สมควร โดยความเหน็ชอบของโรงเรยีน 

  11.  การประเมนิผลการเรยีนรายวชิาต่าง ๆ ถา้จะดาํเนินการต่างไปจากทีก่ลา่วขา้งตน้

ใหค้รผููส้อนนําเสนอคณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการเพือ่พจิารณาเป็นราย ๆ ไป 
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  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 

  1.  หลงัจากนกัเรยีนเขา้ศกึษาในโรงเรยีนไปแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ภาคเรยีนและไมเ่กนิ  

4 ภาคเรยีน คณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการจะเป็นผู้ มอบหมายใหค้รผููส้อนนกัเรยีน         

คนนัน้ๆ ในขณะนัน้ไมน้่อยกวา่ 5 คน เป็นผูป้ระเมนิความสามารถในการอ่าน การคดิวเิคราะห ์และ

การเขยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลโดยใชม้าตราประเมนิ 5 ระดบั  (1, 2, 3, 4, 5 เมือ่ 1 หมายถงึความสามารถ

ตํ่า และ 5 หมายถงึความสามารถดเียีย่ม ) นกัเรยีนจะตอ้งไดร้บัการประเมนิความสามารถในแต่ละ

ดา้นโดยเฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่ 3.00  จงึจะถอืวา่ผา่นการประเมนิ  

  2.  ในกรณทีีป่ระเมนิแลว้ไมผ่า่น ใหค้ณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการกาํหนด

แนวทางหรอืกจิกรรม ใหน้กัเรยีนนําไปปฏบิตัเิพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข คณะกรรมการประสานงานสายงาน

วชิาการจะเป็นผูต้ิ ดตามและประเมนิผลนกัเรยีนต่อไป เมือ่ประเมนิผา่นแลว้จงึเสนอใหโ้รงเรยีน

ปรบัแกผ้ลการประเมนิจาก “ไมผ่่าน” เป็น  “ผา่น” 

  การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์   

  1.  คณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการจะเป็นผูก้าํหนดคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงคด์า้นต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการประเมนิและจะจดัทาํเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิขึน้ โดยใชม้าตรา

ประเมนิ 5 ระดบั  (1 , 2 , 3 , 4 , 5 เมือ่ 1 หมายถงึ ตํ่าหรอืไมด่ ีและ 5 หมายถงึ สงูหรอืดเียีย่ม )  

ในแต่ละภาคเรยีนคณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการจะมอบหมายใหค้รผููส้อนทุกคนเป็น  

ผูป้ระเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนแต่ละคนโดยใชเ้ครือ่งมอืดงักล่าว นกัเรยีนตอ้ง

ไดผ้ลการประเมนิเฉลีย่ไมต่ํ่ากว่า 3.00  จงึจะถอืวา่ผา่นการประเมนิ 

  2.  ในกรณทีีป่ระเมนิแลว้ไมผ่า่น ใหค้ณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการกาํหนด

แนวทางหรอืกจิกรรม ใหน้กัเรยีนนําไปปฏบิตัเิพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข คณะกรรมการประสานงานสายงาน

วชิาการจะเป็นผูต้ดิตามและประเมนิผลนกัเรยีนต่อไป เมือ่ประเมนิผา่นแลว้จงึเสนอใหโ้รงเรยีน

ปรบัแกผ้ลการประเมนิจาก “ไมผ่่าน” เป็น  “ผา่น” 

  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

  1.  ในแต่ละภาคเรยีนใหค้ณะกรรมการป ระสานงานสายงานวชิาการจดัทาํแบบบนัทกึ

การปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแจกใหก้บันกัเรยีนแต่ละคนสาํหรบัใชบ้นัทกึการปฏบิตักิจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีนของตนเองในภาคเรยีนนัน้ ๆ เมือ่นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแลว้ใหบ้นัทกึ

ลงในแบบบนัทกึดงักล่าว แลว้ใหค้รทูีป่รกึษาหรอืครผููร้บัผดิชอบการจดักจิกรรมนัน้ๆ ลงนามรบัรอง  

  2.  เมือ่สิน้ภาคเรยีนใหค้รทูีป่รกึษารวบรวมแบบบนัทกึการปฏบิตักิจิกรรมดงักลา่วสง่

งานทะเบยีนเพือ่บนัทกึเป็นขอ้มลู นกัเรยีนจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเกณฑข์ัน้ตํ่าที่

โรงเรยีนกาํหนดจงึจะถอืวา่สาํเรจ็การศกึ ษาตามหลกัสตูร กรณทีีน่กัเรยีนยงัปฏบิตักิจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีนไมค่รบถว้นตามเกณฑข์ัน้ตํ่า คณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการ จะเป็นผูก้าํหนด

กจิกรรมใหน้กัเรยีนปฏบิตัเิพิม่เตมิจนผ่านเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่ําหนด 
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  การเทียบโอนผลการเรียน 

  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวง ศกึษาธกิาร 

ไดก้าํหนดใหโ้รงเรยีนสามารถเทยีบโอนผลการเรยีนได ้โดยการนําความรูท้กัษะและประสบการณ์ที่

ไดจ้ากการศกึษาในรปูแบบต่างๆ  หรอืจากการประกอบอาชพีมาเทยีบโอนเป็นผลการเรยีนของ

หลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงในระดบัทีก่าํลงัศกึษาอยู ่ 

  การพจิารณาการเทยีบโอนผลการเรยีนโรงเรยีนสามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 

  1.  พจิารณาจากหลกัฐานการศกึษา ซึง่จะใหข้อ้มลูทีแ่สดงความรู ้ความสามารถของ

ผูเ้รยีน ในดา้นต่าง ๆ 

  2.  พจิารณาจากความรูแ้ละประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัจิรงิ การทดสอบ การ

สมัภาษณ์ ฯลฯ 

  3.  พจิารณาจากความสามารถและการปฏบิตัไิดจ้รงิ   

  ทัง้น้ี  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีโ่รงเรยีนกาํหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินหลกัสตูร  

 งานวิจยัในประเทศ  

 นิภารตัน์ ทพิโชต ิ(2550: บทคดัยอ่) ไดป้ระเมนิหลกัสตูรสถานศกึษา ช่วงชัน้ที ่1 และ 2 : 

กรณศีกึษาโรงเรยีนวดับงึทองหลาง เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร พบวา่ ในภาพรวมทัง้หลกัสตูร

แกนกลางและหลกัสตูรทอ้งถิน่ มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ 

 1.  ดา้นบรบิทของหลกัสตูรแกนกลาง ไดแ้ก่ จดุมุง่หมาย วสิยัทศัน์ ภารกิ จ เป้าหมาย 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์โครงสรา้และรายวชิา ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้พบวา่ มคีวามเหมาะสม

อยูใ่นระดบัมาก ในสว่นของโครงสรา้งหลกัสตูร ควรเพิม่ดา้นอตัราเวลาเรยีนของรายวชิาภาษาไทย 

และคณติศาสตรซ์ึง่เป็นรายวชิาหลกั และปรบัปรงุเน้ือหาในสาระการเรยีนรูท้ีม่คี วามซํา้ซอ้นในบาง

รายวชิา ดา้นบรบิทของหลกัสตูรทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ จดุประสงค ์โครงสรา้ง และสาระการเรยีนรู ้พบวา่ มี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั 

 2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ของหลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ความพรอ้มและ

ศกัยภาพของครผููส้อน สือ่การเรี ยนรู ้แหลง่การเรยีนรู ้และงบประมาณ พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยู่

ในระดบัมากสาํหรบัหลกัสตูรแกนกลาง ในสว่นของดา้นสือ่การเรยีนรู ้สถานศกึษาควรจดัเตรยีม

เอกสารประกอบการเรยีนการสอนใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเปิดภาคเรยีน และในดา้นความพรอ้มและ

ศกัยภาพของครผููส้อน ควรใหก้ารอบรมเกีย่ว กบัการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาแก่บุคลากรที่

เกีย่วขอ้ง สว่นหลกัสตูรทอ้งถิน่ ในสว่นของแหลง่การเรยีนรู ้ควรปรบัปรงุดา้นสถานที ่ทีใ่ชใ้นการ

ปฏบิตักิจิกรรม 
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 3.  ดา้นกระบวนการของหลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรม

เรยีนรู ้การวดัผลและประเมนิผล ก ารบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา และการมสีว่นรว่มของชุมชน 

พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สาํหรบัหลกัสตูรแกนกลาง ในสว่นของการวดัและ

ประเมนิผล ควรปรบัปรงุใหเ้ป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 4.  ดา้นผลผลผลติของหลกัสตูรแกนกลาง ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า มนีกัเรยีน

ทีม่ผีลการเรยีนระดบั 3 และระดบั 4 คดิเป็นรอ้ยละ 86 ผลการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พบวา่ 

มนีกัเรยีนผา่นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ดา้นความสามารถในการอ่าน การคดิ

วเิคราะหแ์ละการเขยีนของผูเ้รยีน พบวา่ อยูใ่นระดบัด ีดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสง คข์องผูเ้รยีน 

พบวา่ อยูใ่นระดบัดมีาก  ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางอยูใ่นระดบั

มาก และดา้นความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา พบวา่ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และกรรมการ

สถานศกึษา มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นผลผลติของหลกัสตูรทอ้งถิน่  พบวา่ ผูเ้รยีนมี

คณุลกัษณะตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรทอ้งถิน่อยูใ่นระดบัมาก 

 กรอุษา  ศรสีุวรรณ์ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการประเมนิหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 

พ.ศ.2542 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชร้ปูแบบการประเมนิแบบซปิป์ (CIPP Model) 

ประเมนิใน 4 ดา้น ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 1.  ดา้นบรบิท ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็วา่ วตัถุประสงคทุ์กขอ้ของหลกัสตูรสง่เสรมิ

ผูเ้รยีน ดา้นพทุธพิสิยั ดา้นจติพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั นอกจากน้ีอาจารย ์นิสติแพทย ์และบณัฑติ

แพทยม์คีวามคดิเหน็วา่วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

 2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ การเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ พ.ศ.2542 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ .ศ. 2548 ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา พบวา่โครงสรา้งหลกัสตูรหน่วยกติรวม 263 หน่วยกติสู ง

กว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ําหนดไวไ้มน้่อยกว่า 120 หน่วยกติ และผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าจาํนวน

หน่วยกติรวมมากเกนิความจาํเป็น เน้ือหาวชิาสว่นใหญ่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคทุ์กขอ้ ยกเวน้

วตัถุประสงคข์อ้ 2 นอกจากน้ี อาจารย ์นิสติแพทย ์และบณัฑติแพทย ์มคีวามคดิเหน็วา่โครง สรา้ง

ของหลกัสตูร เน้ือหาของหลกัสตูร คุณลกัษณะของอาจารย ์คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการศกึษา  

อุปกรณ์การเรยีนการสอน ตาํราเรยีน และสถานทีเ่รยีน มเีหมาะสมในระดบัมาก 

 3.  ดา้นกระบวนการ อาจารย ์นิสติแพทย ์และบณัฑติแพทย ์มคีวามคดิเหน็วา่การจดั

เรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และการบรหิารหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

 4.  ดา้นผลผลติ ผูบ้งัคบับญัชาบณัฑติแพทยม์คีวามคดิเหน็วา่ คณุภาพบณัฑติดา้นพฤติ

นิสยั เจตคต ิคณุธรรม และจรยิธรรมแหง่วชิาชพี ดา้นทกัษะในการตดิต่อสือ่สารและการสรา้ง

สมัพนัธภาพ ดา้นทกัษะทางคลนิิก ดา้นทกัษะการตรวจ โดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน การตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการทีจ่าํเป็น และดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่ง

ต่อเน่ือง มคีวามเหมาะสมระดบัมาก สว่นดา้นความรูพ้ืน้ฐาน มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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 นิรนัดร ์วชัโรดม (2544: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่งการประเมนิผลหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชพีชัน้สงู สาขาช่างยนต ์สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พทุธศกัราช 2542 วทิยาเขตในสว่นกลาง 

ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 1.  ดา้นบรบิท ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็โดยรวมเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

โครงสรา้งของหลกัสตูรวา่มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

 2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ผูบ้รหิารและอาจารยม์คีวามคดิเหน็โดยรวมวา่ คณุลกัษณะของ

อาจารยแ์ละคณุลกัษณะของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก สว่นงบประมาณ สือ่การสอนมคีวาม

เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 3.  ดา้นกระบวนการ อาจารยแ์ละนกัศกึษามคีวามเหน็โดยรวม เกีย่วกบักร ะบวนการเรยีน

การสอนมคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 4.  ดา้นผลผลผลติ นกัศกึษาประเมนิสมรรถนะของตนเอง ผลสรปุโดยรวมวา่ ผูส้าํเรจ็

การศกึษามสีมรรถนะสงูทางดา้นเครือ่งยนต ์แก๊สโซลนี สว่นสมรรถนะทางดา้นวสัดอุุตสาหกรรมและ

การประลองเครือ่งกล นกัศกึษามคีวามเหน็เหมาะสมในระดบัน้อย 

 ปวรศิา เรอืงพานิช (2553: บทคดัยอ่) การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ประเมนิหลกัสตูร

ครศุาสตรบณัฑติ สาขาการศกึษาปฐมวยัตามโครงการความรว่มมอืในการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระหว่าง  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่และมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดุสติรุน่ที่ 1–4 กรณศีกึษาศนูยก์ารศกึษาจงัหวดั  นครสวรรค์ โดยใชร้ปูแบบการประเมนิแบบ

ซปิป์ (CIPP) ของ สตลัเฟิล บมี โดยประเมนิ ใน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยันําเขา้  

ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลติดา้นผลกระทบ  และดา้นความยัง่ยนื  แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิ ั ยครัง้น้ี

ไดแ้ก่นกัศกึษา  บณัฑติผูบ้งัคบับญัชา  ผูป้กครอง เพือ่นรว่มงาน  อาจารยผ์ูส้อน  ผูป้ระสานงานและ

อาจารยนิ์เทศ  จาํนวน 1,107 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่  แบบสอบถาม แบบ

สาํรวจ และแบบสมัภาษณ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยคา่รอ้ยละ  คา่มชัฌชิเลขคณติ  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยั พบวา่หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  สาขาการศกึษาปฐมวยั  ตามโครงการความรว่มมอืใน

การพฒันาบุคลากรทางการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระหวา่ง  กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  ทัง้ดา้นบรบิท  ดา้นปจัจยันําเขา้  ดา้นกระบวนการ  ดา้น

ผลผลติ ดา้นผลกระทบ และดา้นความยัง่ยนื มคีวามเหมาะสมดพีอทีจ่ะนําไปใชผ้ลติบณัฑติต่อไป 

 กรมวชิาการ (2546 ข: บทคดัยอ่ ) ไดต้ดิตามและประเมนิการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา

ของโรงเรยีนเครอืขา่ยในการใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2546 พบวา่ สถานศกึษา

มากกวา่รอ้ยละ 90 ส่งเสรมิสนบัสนุนการใชแ้หลง่เรยีนรู ้ใหม้กีารสรา้ง/ใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลย ี

วางแผนนิเทศการใช ้การจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อน พบวา่ ครผููส้อนมากกวา่รอ้ยละ 97 วางแผน

จดัการเรยีนรูโ้ดยศกึษาเอกสารหลกัสตูร กาํหนดเน้ือหาในแผนการจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้งกั บ

คาํอธบิายรายวชิา และกาํหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกั บผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของ

หลกัสตูรสถานศกึษา การจดัการเรยีนรู ้ครผููส้อนมากกวา่รอ้ยละ 90 ใชก้ารสาธติ เกม /เพลง และ
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การระดมสมอง ครผููส้อนรอ้ยละ 75.2 ทาํวจิยัในชัน้เรยีน และมากกวา่รอ้ยละ 90 วดัผลประเมนิ   

โดยใชแ้บบวดัภาคปฏบิตั ิแบบทดสอบอตันยั และแฟ้มสะสมงาม สาํหรบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ครผููส้อน รอ้ยละ 92.0 จดักจิกรรมลกูเสอื รอ้ยละ 89.2 จดักจิกรรมแนะแนว และรอ้ยละ 71.3 จดั

กจิกรรมชมรมตามความสนใจ การปฏบิตัติามหลกัสตูรสถานศกึษา ทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ครผููส้อนปฏิบตัหิลงัใชแ้ตกต่างจากก่อนใชห้ลกัสตูรอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และที่

ปฏบิตัแิตกต่างอยา่งเหน็ไดช้ดั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิผูส้อนทาํวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมกบัผูเ้รยีน และนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ทรพัยากรและแหลง่การเรยีนรูใ้นชุมชนมา ใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้สาํหรบันกัเรยีนแตกต่างอยา่งชดัเจน คอื กลา้คดิ กลา้ทาํ รบัผดิชอบการกระทาํ

ของตนเอง รูจ้กัเสยีสละ เหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น รูแ้หล่งขอ้มลูและวธิกีารแสวงหาความรูท้ีห่ลากหลาย 

 ชาญยทุธ ์นุชนงค ์(2546: บทคดัยอ่) ไดห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พทุธศกัราช 

2540 สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั  ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ดา้นบรบิท อาจารยแ์ละผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความมุง่หมายของ

หลกัสตูรโดยรวมวา่ เหมาะสมมาก สว่นนกัศกึษา มคีวามคดิเหน็โดยรวมวา่ มคีวามเหมาะสม    

ปานกลาง  

 2.  ดา้นปจัจยัเบื้ องตน้ อาจารยม์คีวามคดิเหน็วา่ โครงสรา้งของหลกัสตูรโดยรวมตรงกนั

วา่เหมาะสมมาก อาจารย ์นกัศกึษา และผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามคดิเหน็วา่ คณุลกัษณะของอาจารย์

โดยรวมเหมาะสมมาก สว่นรายวชิาของหลกัสตูร และอุปกรณ์การเรยีนการสอน ตาํราเรยีน และ

สถานทีเ่รยีน อาจารย ์นกัศกึษา และผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามคดิเหน็โดยรวมวา่ เหมาะสมปานกลาง 

 3.  ดา้นกระบวนการ อาจารย ์นกัศกึษา และผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามคดิเหน็โดยรวมวา่ 

กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และการบรหิารหลกัสตูรโดยรวมวา่ เหมาะสม  

ปานกลาง 

 4. ดา้นผลผลติ ผูส้าํเรจ็การศึ กษา มคีวามคดิเหน็โดยรวมวา่ ประเมนิประสทิธภิาพการ

ทาํงานเหมาะสมมาก สว่นผูบ้งัคบับญัชา มคีวามคดิเหน็วา่ ผูส้าํเรจ็การศกึษาทีป่ฏบิตังิานอยู ่

โดยรวมวา่ เหมาะสมปานกลาง และผูบ้งัคบับญัชา มคีวามคดิเหน็วา่ ผูส้าํเรจ็การศกึษา ตามความ

ตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมว่า เ หมาะสมมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด โดยรวม

พบวา่ อาจารย ์นกัศกึษาและผูส้าํเรจ็การศกึษา เหน็วา่ในดา้นบรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ 

และผลผลติ เหมาะสมสงูกว่าเกณฑอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (P < .05) ผูบ้งัคบับญัชาผูส้าํเรจ็

การศกึษา เหน็วา่ผูส้าํเรจ็การศกึษา ทีป่ฏบิตังิานอยู ่ไมต่่างจากเกณฑ ์และผูส้าํเรจ็การศกึษาที่

ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการ มคีวามเหมาะสมสงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P < .05) 

 รชันี นามบณัฑติ (2546: บทคดัยอ่) ไดป้ระเมนิหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรยีนเครอืขา่ย 

สงักดัสาํ นกังานการประถม จงัหวดั ขอนแก่น  เกีย่วกบัองคป์ระกอบดา้นบรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้ 

กระบวนการ  และผลผลติ พบวา่ ดา้นบรบิท มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าหมาย 

สอดคลอ้งกนัอยูใ่นระดบัมาก หลกัสตูรสถานศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ทัง้ดา้นวสิยัทศัน์ ภารกิ จ และเป้าหมาย คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์การ
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กาํหนดโครงสรา้ง การจดัทาํสาระการเรยีนรู ้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การออกแบบการเรยีนรู ้การ

จดัทาํระเบยีบการวดัผลประเมนิผล และการบรหิารจดัการหลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งในระดบัมาก 

ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ พบวา่ ครผููส้อนมปีระสบการณ์ใน การสอนอยูใ่นระดบัมาก ครมูจีาํนวนเพยีงพอ

ในระดบัปานกลาง เอกสารหลกัสตูรมคีรบในระดบัมาก แต่เอกสารประกอบหลกัสตูรสื่อมคีวามพรอ้ม

ในระดบัปานกลาง ดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูบ้รหิาร และครู  ไดด้าํเนินการจดัทาํหลกัสตูรตาม

ขัน้ตอน อยูใ่นระดบัมาก สว่นกรรมการสถานศกึษามสีว่นรว่มใน การกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 

เป้าหมาย การจดัสภาพทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และการกาํหนดคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้มกีารจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั วางแผนการจดัการ

เรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูใ้นระดบัมาก ดา้นการวดัผลประเมิ นผลพบว่ามคีวามเหมาะสม มเีอกสาร

การวดัผลประเมนิผลทีเ่พยีงพอ ดา้นการบรหิารหลกัสตูร พบวา่ มกีารบรหิารดา้นวชิาการ คอืการ

จดัตารางเรยีนสอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง การจดัเวลาเรยีน การจดัครเูขา้สอนไดเ้หมาะสม มกีารนิเทศ

ตดิตามผลอยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลผลติ พบว่า ผูบ้รหิาร และก รรมการการศกึษามคีวามพงึพอใจต่อ

พฤตกิรรมของผูเ้รยีนในระดบัมาก 

 ประไพพรรณ ชยัพนัธเศรษฐ ์ (2547 : บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาเรือ่ง ประเมนิหลกัสตูร

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงแรม วทิยาลยัดสุติธานี โดยใชร้ปูแบบการประเมนิซปิป์ 

(CIPP Model) ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ด้านบรบิท อาจารย ์นกัศกึษาและบณัฑติ มคีวามเหน็วา่วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมี

ความเหมาะสมในระดบัมาก 

 2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ โครงสรา้งของหลกัสตูรเมื่ อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรขีองทบวงมหาวทิยาลยั พบวา่มจีาํนวนหน่วยกติโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานข องทบวงมหาวทิยาลยั อาจารย ์นกัศกึษา และบณัฑติมคีวามเหน็วา่โครงสรา้งของ

หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  เน้ือหาหลกัสตูรคุณลกัษณะของอาจารยแ์ละคุณสมบตัขิองผู้

เขา้ศกึษา ทัง้อาจารย ์นกัศกึษา และบณัฑติ มคีวามเหน็วา่มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก สว่นดา้น

อุปกรณ์การเรยีนการสอน ตาํราเรยีน สถานทีเ่รยีน ทัง้อาจารย ์นกัศกึษา และบณัฑติ มคีวามเหน็วา่

มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 3.  ดา้นกระบวนการ อาจารย ์นกัศกึษา และบณัฑติ มคีวามเหน็วา่กระบวนการเรยีนการ

สอนมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ดา้นการวดัและประเมนิผล อาจารยแ์ละบณัฑติ มคีวามเหน็ว่ ามี

ความเหมาะสมในระดบัมาก สว่นนกัศกึษามคีวามเหน็วา่มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง ดา้น

การบรหิารหลกัสตูร อาจารย ์นกัศกึษา และบณัฑติ มคีวามเหน็วา่มคีวามเหมาะสมในระดบั         

ปานกลาง 

 4.  ดา้นผลผลติ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติมคีวามเหน็วา่ประสทิธภิาพของบณัฑติดา้น

ความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคต ิและดา้นการปฏบิตังิานมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
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 เบญจวรรณ สธุรรมรกัษ ์(2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งประเมนิหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วชิาชพีชัน้สงูสาขาวชิาการบรหิารงานคหกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ใชร้ปูแบบการ

ประเมนิซปิป์ (CIPP Model) ประเมนิใน 4 ดา้น ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ดา้นบรบิท การประเมนิความมุง่หมายของหลกัสตูร ผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละผูส้าํเรจ็

การศกึษา มคีวามเหน็เช่นเดยีวกนัวา่ความมุง่หมายของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบัมากมี

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและผูเ้รยีน ทัง้ดา้นทฤษฎแีล ะการฝึกปฏบิตั ิและผูเ้รยีน

สามารถนําความรูค้วามสามารถและทกัษะไปประยกุตใ์ชง้านได ้

 2.  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้  การประเมนิโครงสรา้งของหลกัสตูร ผูบ้รหิาร อาจารย ์ผูส้าํเรจ็

การศกึษาและนกัศกึษา มคีวามคดิเหน็เช่นเดยีวกนัวา่ โครงสรา้งของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมใน

ระดบัมาก และมขีอ้เสนอแนะใหเ้พิม่วชิาเลอืกและวชิาชพีเลอืกเสรใีนโครงสรา้งของหลกัสตูร เพื่อให้

ผูเ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนตามความสนใจ ผูบ้รหิาร อาจารย ์ผูส้าํเรจ็การศกึษาและนกัศกึษา มคีวามเหน็

วา่เน้ือหาสาระของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและความตอ้งการของสงัคม 

คุณ ลกัษณะของอาจารยม์คีวามเหมาะสม กลา่วคอื เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและมี

ประสทิธภิาพสงู มี อุปกรณ์การเรยีนการสอน ตาํราเรยีนและสถานทีเ่รยีนทนัสมยัและเอือ้ ประโยชน์

ต่อการจดัการเรยีนการสอน 

 3.  ดา้นกระบวนการ ผูบ้รหิาร อาจารย ์ผูส้าํเรจ็การศกึษาและนกัศกึษา มคีวามเ หน็

โดยรวมไมแ่ตกต่างกนัวา่ การประเมนิการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลและการบรหิาร

หลกัสตูร มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ผูส้อนสามารถดาํเนินการสอนไดส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมาย 

มกีารดาํเนินการอยา่งมรีะบบและมแีบบแผน  ทาํใหก้ารวดัและประเมนิผล การบรหิารหลกัสตูรและ

การเรยีนการสอน ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4.  ดา้นผลผลติ ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามเหน็วา่ประสทิธภิาพของ

ผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง สว่นความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาต่อ

ประสทิธภิาพของผูส้าํเรจ็การศกึษาพบวา่ มคีวามตอ้งการประสทิธภิาพของผู้ สาํเรจ็การศกึษาใน

ระดบัมาก โดยเฉพาะ ในดา้นพทุธพิสิยั ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรค ์และดา้นทกัษะพสิยั ไดแ้ก่ การ

รูจ้กัปรบัปรงุตนเองอยูเ่สมอของผูส้าํเรจ็การศกึษา ทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามตอ้งการในระดบัมากทีส่ดุ 

สว่นผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละผูส้าํเรจ็การศกึษา มคีวามเหน็เช่น เดยีวกนัวา่ ประสทิธภิาพของผูส้าํเรจ็

การศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูสาขาวชิาการบรหิารงานคหกรรมศาสตร ์โดยรวมมี

ความเหมาะสมในระดบัมาก 

 บุญส่ง  นิลแกว้ (2530: 131-136) ไดท้าํการประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ 

สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา มหา วทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมุง่ประเมนิองคป์ระกอบของ

หลกัสตูร 4 ประการ 

1. ความตอ้งการของหน่วยงานการศกึษา 

2. องคป์ระกอบเบือ้งตน้ของหลกัสตูร 

3. สภาพการใชห้ลกัสตูร 

4. สมัฤทธผิลของหลกัสตูร 
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สรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.  หลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษามคีวามจาํเป็นต่ อ

หน่วยงานทางการศกึษาอยา่งมาก วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีเ่ป็นอยูย่งัไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ทีเ่ป็นความตอ้งการของหน่วยงานทางการศกึษา วตัถุประสงคข์องรายกระบวนวชิาต่างๆ สอดคลอ้ง

กบัโครงสรา้งทีเ่ป็นเกณฑ ์แต่การจดัเน้ือหาวชิายงัไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑ ์

2.  ดา้นนกัศกึษา มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการเรยีนตามหลกัสตูร 

3.  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน มคีณุสมบตัทิางดา้นตาํแหน่งทางวชิาการสงูกวา่เกณฑท์ีค่วรเป็น

แต่มวีุฒทิางการศกึษาตํ่ากว่าเกณฑ ์

4.  ดา้นวสัดอุุปกรณ์ และตาํราเรยีน หนงัสอืทางดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีใ่ช้

ในการดาํเนินการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรมไีมพ่อเพยีง 

5.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมุง่ดา้นความรูค้วามสามารถ ไมม่กีจิกรรมช่วย

ปลกูฝงัเจตคตแิละคณุธรรมทางการวดัและประเมนิผลการศกึษาอยา่งเดน่ชดั 

6.  กจิกรรมในการวดัและประเมนิผลการศกึษาในแต่ละกระบวนวชิาไดใ้ชว้ธิกีารวดั

หลายๆ ครัง้ ใชใ้นประเมนิผลแบบองิเกณฑม์ากกว่าองิกลุ่ม 

7.  การบรหิารหลกัสตูรไดใ้หค้วามสะดวกคอ่นขา้งมากแก่ภาควชิาในการดาํเนินการ

หลกัสตูรแต่การบรหิารบางอยา่งยงัไมด่เีท่าทีค่วร 

8.  นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกระบวนวชิาในสาขาวชิาการวดัและการประเมนิผล

อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ แต่ นกัศกึษายงัมคีวามรูส้กึวา่ตนเองมคีวามรูค้วามสามารถดา้นต่างๆ อยูใ่น

ระดบัไมด่เีท่าทีค่วร 

9.  การปฏบิตังิานของมหาบณัฑติอยูใ่นระดบัน่าพอใจของผูบ้งัคบับญัชา 

 

 งานวิจยัในประเทศ  

 เยน (Yen Jen. 1995) ไดท้าํการวจิยัเปรยีบเทยีบวธิปีระเมนิผลแบบมโีครงสรา้งกบัแบบไมม่ ี

โครงสรา้ง เพือ่การประเมนิโครงการออกแบบการพมิพ ์และเพือ่หากฎเกณฑท์ีจ่ะเป็นขอ้พจิารณาที่

เหมาะสมในการประเมนิผลงานทศันศลิป์และงานออกแบบโฆษณาของนกัศกึษาใหช้ดัเจน โดยใช้

เครือ่งมอืสอบประเมนิผลภาพโฆษณา (Poster) 10 ภาพ ทีเ่ น้นความเดน่สาํคญัทีต่วัหนงัสอื 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่นกัออกแบบ  ครู นกัศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 3 คน และผูเ้ชีย่วชาญ

การประเมนิผล จาํนวน 20 คน ผลการวจิยัพบวา่ ควรใชว้ธิปีระเมนิผลแบบมโีครงสรา้งในการ

ประเมนิผลวชิาโครงสรา้งงานออกแบบการพมิพ ์การประเมนิผลแบบมโีครงสรา้งจะช่วยใหค้รทูีข่าด

ประสบการณ์มคีวามมั ่ นใจและเพิม่พนูประสบการณ์การสอนนกัเรยีนไดร้บัรูถ้งึความตอ้งการและ

เพิม่พนูคณุภาพของการตดัสนิใจงานออกแบบการพมิพ ์
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 มารโก (Morgot. 1992: 1372-A) ไดป้ระเมนิหลกัสตูรสารสนเทศเพือ่การบรหิาร (MIS) ของ 

สถาบนัอุดมศกึษาในรฐัโอไฮโอ เพือ่สาํรวจ ความรูค้วามสามารถทางคอมพิ วเตอร ์ทีผู่ส้าํเรจ็

การศกึษาตามหลกัสตูรตอ้งการเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการของธรุกจิโดยใชแ้บบสอบถามสาํรวจ

ความคดิเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนสาขาระบบสารสนเทศ เพือ่การบรหิารจากสถาบนัอุดมศกึษาในรฐั

โอไฮโอ เกีย่วกบัเน้ือหาสาระรายวชิาของหลกัสตูรทีใ่ช ้และศกึษาความคดิเหน็ของผู้ จดัการฝา่ย

ระบบสารสนเทศ เพือ่การบรหิารของบรษิทัชัน้นําในรฐัโอไฮโอ จาํนวน 500 บรษิทั เกีย่วกบัเน้ือหาสาระ

ของหลกัสตูร  ทีผู่ส้าํเรจ็การศกึษาตอ้งใชใ้นการจดัการธรุกจิ ผลการวจิยัพบวา่ สถาบนัอุดมศกึษา

และธรุกจิมคีวามคดิเหน็ตรงกนัทีต่อ้งการใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษามทีกัษะ ความชาํนาญเกีย่วกบัเครือ่ง

คอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ (Mainframe Computer) แต่ไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัเกีย่วกบัคว ามเชีย่วชาญใน

เครือ่งคอมพวิเตอรข์ นาดกลาง และเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ลก็ ความเชีย่วชาญ ดา้นการจดัการ ระบบ

ทาํงานและฐานขอ้มลู สถานศกึษาเหน็วา่ ความเชีย่วชาญในการประยกุต์ ใชซ้อฟแวร ์มคีวามสาํคญั

มากกวา่ความตอ้งการของธรุกจิ ทัง้ธรุกจิและสถานศกึษาตอ้งการใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษามคีวามรู้

ความเขา้ใจในโปรแกรมภาษาโคบอล แต่ธรุกจิใหค้วามรูค้วามสาํคญักบัโปรแกรมภาษาต่าง ๆ น้อยกวา่

สถานศกึษา นอกจากน้ี ธรุกจิ และสถานศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนับางอยา่งในการใหค้วามสาํคญั

ของขา่ยรายวชิาคอมพวิเตอรท์ีส่มัพนัธก์นั ซึง่สถานศกึษาเหน็วา่ ระบบความเชีย่วชาญและโครงสรา้ง

ตรรกวทิยา มคีวามสาํคญัต่อผูส้าํเรจ็การศกึษามากกวา่ธรุกจิ และเหน็วา่ ผูส้าํเรจ็การศกึษาตอ้งการ 

การฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ มากยิง่ขึน้ 

 ฟิโดเน (Fidone. 1993: 2038A-2039A) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งการประเมนิโปรแกรมวทิยาศาสตร์ 

ระดบัมธัยม โดยใชอ้งคป์ระกอบบรบิท ของโมเดล ช่วยในการตดัสนิใจ หรอืรปูแบบจาํลองซปิป์ 

(CIPP) เพือ่เตรยีมนกัเรยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทางในระดบัสงู โดยรวบรวมจากครู

วทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยม เก รด 6-12 จาํนวน 100 คน นกัเรยีนสายวทิยาศาสตร ์เกรด 10,11 และ 

12 จาํนวน 613 คน โดยใชค้าํถามเกีย่วกบัการวจิยัจาํนวน 6 ขอ้ และวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย t-test 

การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) และการกระจายความถี ่ ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูชี้ ใหเ้หน็ถงึ

ความแตกต่างระหว่ างผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร ความตอ้งการของหลกัสตูร การมอบหมายงาน และ

ความไมช่อบของนกัเรยีน ผลการประเมนิสรปุไดด้งัน้ี 

 1. นกัเรยีนตอ้งการประสบการณ์ทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งกวา้งขวาง รวมทัง้การเยีย่ม

ชุมชนทางวทิยาศาสตรแ์หง่อื่นมากกวา่การทดลองในหอ้ งปฏบิตักิารและการศกึษา วทิยาศาสตร์

เพิม่เตมิในชัน้เรยีน 

 2.  ครคูวรเน้นขอบขา่ยของจดุประสงคใ์นการศกึษาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน เพือ่การ

พฒันาทกัษะในหอ้งปฏบิตักิารและพฒันาทกัษะการทาํงาน 

 3.  ทัง้นกัเรยีนและคร ูตอ้งการหลกัสตูรระยะสัน้ ๆ ทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาใน

สาขาวชิาอื่น ๆ โดยกําหนดเวลาไมน้่อยกว่า 1 ภาคเรยีน 
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 4.  ครใูนโรงเรยีนระดบักลางคดิวา่จดุมุง่หมายของการศกึษาวทิยาศาสตร ์เป็นการเตรยีม

ตวัเพือ่ประกอบอาชพี และการนําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีน

เท่านัน้ 

 ชเูมกเกอร ์(สภุาพร แนวบุตร. 2540: 34-35; อา้งองิจาก Shoemaker. 1994) ไดป้ระเมนิผล 

การใชร้ปูแบบหลกัสตูรบรูณาการในโรงเรยีนประถมศกึษาทีถ่กูคดัเลอืกในเมอืงยจูนี รฐัเออรร์กิอน 

การวจิยัน้ีมุง่ศกึษาถงึ ระดบัความสามารถของครใูนการระบบเครือ่งมอื อุปกรณ์การเรยีนการสอน

ซึง่เป็นสว่นประกอบของหลกัสตูร ระดบัความเคยชนิในการใช้ หลกัสตูร ระดบัความเคยชนิในการใช้

หลกัสตูร ความตระหนกัของเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการใชห้ลกัสตูร โดยวธิกีารประเมนิใช ้รปูแบบ          

การประเมนิดว้ยแบบสอบถามแบบตรวจสอบ และการสมัภาษณ์รายบุคคล (Concerns-Based 

Adoption Model) เป็นพืน้ฐานวธิีการประเมนิประกอบดว้ย แบบสอ บถาม แบบตรวจสอบ และการ

สมัภาษณ์รายบุคคล ผลการวจิยัพบวา่ เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นสมาชกิไมส่ามารถระบุสว่นประกอบทีจ่าํเป็น

ของหลกัสตูรบรูณาการศกึษา 

 เจยีง (สภุาพร แนวบุตร. 2540: 36; อา้งองิจาก Chiang. 1977) ไดศ้กึษาการประเมนิประสทิธภิาพ

ของโปรแกรมเทคโนโลยวีศิวกรรมเครื่ องกล 5 ปี ของจเูนียร ์คอลเลจ ในไตห้วนั โดยมจีดุมุง่หมาย

เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรโดยใชก้ารประเมนิรปูแบบซปิป์ (CIPP Model) กลุ่มตวัอยา่ง

คอื บณัฑติ นกัศกึษา คณะ และนายจา้ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ตรงกนัว่า หลกัสตูรมคีวาม

เหมาะสมในดา้นความรู ้ทกัษ ะในการประกอบอาชพี ซึง่นกัศกึษาพอใจกบัหลกัสตูรน้ี เช่นเดยีวกบั

ทางคณะพอใจกบัความสาํเรจ็ของนกัศกึษา สว่นนายจา้งพอใจในระดบัมากทีส่ดุเกีย่วกบัผลงานของ

บณัฑติทีจ่บการศกึษา 

  ดา้นบรบิท พบว่า บณัฑติและนกัศกึษา เหน็ว่า หลกัสตูรไมค่่อยยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบั

เศรษฐกจิอุตสาหกรรมน้อย เน้ือหาของหลกัสตูรมคีวามซํา้ซอ้นกนัมาก และชัว่โมงฝึกงานไมเ่หมาะสม 

  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ พบว่า บณัฑติ นกัศกึษา และคณะ เหน็ว่า อุปกรณ์ เครือ่งมอืทีช่่วย

ในการเรยีนการสอน และโสตทศันูปกรณ์ เหมาะสมดแีลว้ แต่ตาํรา เอกสารยงัไมเ่หมาะสม 

  ดา้นกระบวนการ พบว่า ส่วนใหญ่เหน็ว่ากระบวนการไมเ่หมาะสม นกัศกึษา และบณัฑติ 

เหน็วา่ เทคนิคการสอนและคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชย้งัไมเ่หมาะสม ผูด้แูลหลกัสตูรควรใหค้วามสนใจ

และจดัทาํหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรยีน 

  ดา้นผลผลติ พบวา่ นายจา้งพอใจกบัคณุสมบตัแิละความสามารถขอ งบณัฑติมาก 

โดยเฉพาะดา้นการสือ่สาร และการทาํงานในหน่วยงาน 

  โดยสรปุแลว้ พบว่า หลกัสตูรมคีวามเหมาะสม ในการเตรยีมพลไวเ้พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรม

ในปจัจบุนัและอนาคต สาํหรบัสงัคมเทคโนโลยกีา้วหน้า 
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 จากเอกสาร และงานวจิยัทีก่ลา่วมาสรปุไดว้า่ ในการบรหิารหลกัสตูรใด ๆ เพื่ อใหบ้รรลผุล

ตามวตัถุประสงคห์น่วยงานทีด่าํเนินงานตอ้งมคีวามพรอ้มในดา้นทรพัยากรทีส่อดคลอ้งกบัการบรหิาร

หลกัสตูรนัน้ ๆ จงึจะทาํใหก้ารดาํเนินการบรรลตุามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ดงันัน้ การประเมนิ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 วา่ประสบผลสาํเรจ็ในกา รดาํเนินการมาก

น้อยเพยีงใด ผูว้จิยัจงึทาํการประเมนิหลกัสตูร ในดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ 

ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ

ตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. การกาํหนดแหล่งขอ้มลู 

 2. กรอบการประเมนิหลกัสตูร 

 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการจดักระทาํขอ้มลู 
 6. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 7. เกณฑก์ารประเมนิการใชห้ลกัสตูร 

 8. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดแหล่งข้อมลู 

 แหล่งข้อมลู ประกอบดว้ย 

 1.  ผูเ้ชีย่วชาญ หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความ

เชีย่วชาญในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ในการวจิยัน้ีหมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์

ดา้นหลกัสตูรและการสอน และหรอื มีประสบการณ์ดา้นการสอนทางดา้น คณติศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตร ์ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป จาํนวน 3 คน 

 2.  ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ รองผูอ้าํนวย 

การ ฝา่ยบรหิาร หวัหน้าสาขาวชิา คณติศาสตร ์ สาขาวชิาฟิสกิส์  สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาเคม ี

สาขาวชิาภาษาไทย  สาขาวชิาพลานามยั สาขาวชิาสงัคมและศลิปะ สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลย ีสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  หวัหน้าฝา่ย วชิาการ ในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ปี

การศกึษา 2553 จาํนวน 13 คน 

 3.  ครผููส้อน หมายถงึ ครทูีท่าํการสอนรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  ในปีการศกึษา 2553  โดยทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน 

และสง่เสรมิการเรยีนการสอน  ใน 9 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาคณติศาสตร ์สาขาวชิาฟิสกิส์ สาขาวชิา

ชวีวทิยา สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาภาษาไทย สาขาวชิาพลานามยั สาขาวชิาสงัคมและศลิปะ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  จาํนวน 65 คน 

 4.  นกัเรยีน หมายถงึ นกัเรยีนในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิ ลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 และมธัยมศกึษาปีที ่5  ในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 484 คน 
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 ในการวจิยัเกบ็ขอ้มลูจากผู้ เชีย่วชาญ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และนกัเรยีน ใชก้ลุม่ทีผู่ป้ระเมนิ

กาํหนดมาทัง้หมด สามารถสรปุไดด้งัตาราง ต่อไปน้ี 

 

ตาราง 5  จาํนวนผูใ้หข้อ้มลูในแต่ละกลุ่ม 

 

แหล่งผูใ้ห้ข้อมลู จาํนวน 

1. ผูเ้ชีย่วชาญ 3 

2. ผูบ้รหิาร 13 

3. ครผููส้อน 65 

4. นกัเรยีน 484 

รวม 565 คน 

 

 



 

กรอบการประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

 

การประเมนิหลกัสตูรดา้น  ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

1. บรบิท(Context) จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

 

แบบวเิคราะห์

เอกสารหลกัสตูร   

- ผูเ้ชีย่วชาญ - ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความ

สอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัสภาพ

และความตอ้งการของสงัคมไทย ตามพระราช

กฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ใน

ระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปจากมาตรประมาณค่า 5 

ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 -   โครงสรา้งหลกัสตูร 

-   เน้ือหารายวชิา 

แบบวเิคราะห์

เอกสารหลกัสตูร   

- ผูเ้ชีย่วชาญ - ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความ

สอดคลอ้งของโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิากบั

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร ในระดบัตัง้แต่ 3.51  

ขึน้ไปจากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  

จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

2. ปจัจยัเบือ้งตน้ (Input) ความพรอ้มและศกัยภาพ 

ของครผููส้อน   

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 

5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

  

  แบบสมัภาษณ์ - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์
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ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

 สือ่การเรยีนรู ้ แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัความเหมาะสม และความเพยีงพอของสือ่

การเรยีนรู ้ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตร

ประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

  แบบสมัภาษณ์ - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์

 แหล่งการเรยีนรู ้

 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัความหลากหลาย ความเพยีงพอ และความ

เหมาะสมของแหล่งการเรยีนรู ้ในระดบัตัง้แต่ 3.51

ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่น

เกณฑก์ารประเมนิ 

  

  แบบสมัภาษณ์ - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์
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ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

 งบประมาณ แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- ผูบ้รหิาร และครผููส้อน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

ความเหมาะสม และความเพยีงพอของงบประมาณ 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51ขึน้ไปจากมาตรประมาณคา่ 

5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

  แบบสมัภาษณ์ - ผูบ้รหิาร - ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์

3. กระบวนการ(Process) การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัขิองครใูนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ มคีวามเหมาะสม ในระดบั

ตัง้แต่ 3.51ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 

จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

  แบบสมัภาษณ์ - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์

 การวดัและประเมนิผล แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัขิองครใูนการวดัและ

ประเมนิผล มคีวามเหมาะสมในระดบัตัง้แต่ 3.51

ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่
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ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

  แบบสมัภาษณ์ - ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์

 การบรหิารหลกัสตูร แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

การวางแผนการเตรยีมความพรอ้มและการ

ดาํเนินการบรหิารหลกัสตูร มคีวามเหมาะสม 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 

5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

  

  แบบสมัภาษณ์ - ผูบ้รหิาร - ใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์

4. ประสทิธผิล

(Effectiveness) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบสาํรวจขอ้มลู -  ฝา่ยวชิาการ 

โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ 

- นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มผีลการ

เรยีนเฉลีย่สะสม(4 ภาคเรยีน) ทุกรายวชิา 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จงึถอืว่าผ่านเกณฑ์

การประเมนิ 
 

ความสามารถของผูเ้รยีนดา้น

การอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละ

การเขยีน 

แบบสาํรวจขอ้มลู -  ฝา่ยวชิาการ 

โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ 

- นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนน

เฉลีย่ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอ่าน  

การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน ในระดบัตัง้แต่ 

3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  

จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง

ผูเ้รยีน 

แบบสาํรวจขอ้มลู -  ฝา่ยวชิาการ 

โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ 

- นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนน

เฉลีย่ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของผูเ้รยีนในระดบั ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จาก

มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑ์

การประเมนิ 

 คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายใน

การพฒันาผูเ้รยีน 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณ

คา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

5. ผลกระทบ(Impact) 5.1 ดา้นพฒันาครผููส้อน แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นพฒันาครผููส้อน 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณ

คา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 5.2 ดา้นสือ่การเรยีนรู้ แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นสือ่การเรยีนรู ้ใน

ระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 

5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

 5.3 ดา้นแหลง่การเรยีนรู้ แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นแหล่งการเรยีนรู ้

ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณ

คา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 5.4 ดา้นงบประมาณ แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

ผลกระทบดา้นงบประมาณ ในระดบัตัง้แต่  

3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  

จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 5.5 ดา้นการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นงบประมาณ ใน

ระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 

5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 5.6 ดา้นการวดัผลและ

ประเมนิผล 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นการวดัผลและ

ประเมนิผล ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จาก

มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑ์

การประเมนิ 
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ความมุง่หมาย 

ของการประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื/วธิกีาร แหล่งขอ้มลู เกณฑส์าํหรบัการประเมนิ 

 5.7 ดา้นการบรหิารจดัการ

หลกัสตูร 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

ผลกระทบดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณ

คา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 5.8 ดา้นความรูค้วามสามารถ

ของนกัเรยีน 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นความรู้

ความสามารถของนกัเรยีนในระดับตัง้แต่ 3.51 

ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  

จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 5.9 ดา้นคุณลกัษณะของ

นกัเรยีน 

แบบสอบถาม - ผูบ้รหิาร 

- ครผููส้อน 

- นกัเรยีน 

- ผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นคุณลกัษณะของ

นกัเรยีนในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตร

ประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์าร

ประเมนิ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เคร่ืองมือในการประเมิน 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี ม ี4 ชนิด  ไดแ้ก่ 

  1.  แบบวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูร  เพื่อประเมนิหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 โดยจดัหมวดหมูก่ารวเิคราะหเ์อกสาร หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนที ่1 แบบวเิคราะห์ เอกสารหลกัสตูร  โดยหาคา่ความถีต่าม ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ในประเดน็ความสอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไ ทย ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ จาํนวน 9 ขอ้ 

   ตอนที ่2 แบบวเิคราะห์เอกสารหลกัสตูร  โดยหาคา่ความถี่ ตามความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ความสอดคลอ้งของโครงสรา้งหลกัสตูรกบัจดุหมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 จาํนวน 6 ขอ้ 

   ตอนที ่3 แบบวเิคราะห์เอกสารหลกัสตูร  โดยหาคา่ความถี่ ตามความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ในประเดน็ความสอดคลอ้งของ เน้ือหารายวชิากบั จดุหมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 จาํนวน 21 ขอ้ 

  2.  แบบสอบถาม เกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิ ลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

ในดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล  และดา้นผลกระทบของหลกัสตูร  มจีาํนวน 

2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

   ฉบบัที ่1 แบบสอบถามผูบ้รหิารและครผููส้อน ต่อหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มลีกัษณะเป็นมาตร ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  โดยแบ่ง

ออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี  

    ตอนที ่1 สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที ่2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบัความพรอ้มและศกัยภาพ

ของครผููส้อน  มีจาํนวนคาํถาม  17 ขอ้ สือ่การเรยีนรู ้ มจีาํนวนคาํถาม  6 ขอ้ แหล่งการเรยีนรู ้  

มจีาํนวนคาํถาม 5 ขอ้  งบประมาณ มจีาํนวนคาํถาม 6 ขอ้ 

    ตอนที ่3 ดา้นกระบวนการ  ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

มจีาํนวนคาํถาม 12 ขอ้ การวดัผลและประเมนิผล มจีาํนวนคาํถาม 8 ขอ้ และการบรหิารหลกัสตูร มี

จาํนวนคาํถาม 10 ขอ้ 

        ตอนที ่4 ดา้นประสทิธผิล ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน มจีาํนวนคาํถาม 23 ขอ้ 

    ตอนที ่5 ดา้นผลกระทบ ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบั การพฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่

การเรยีนรู ้ดา้นแหลง่การเรยีนรู ้ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลแ ละ

ประเมนิผล ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน  และดา้น

คุณลกัษณะของนกัเรยีน มจีาํนวนคาํถาม 9 ขอ้ 
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    ตอนที ่6 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

   ฉบบัที ่2 แบบสอบถามนกัเรยีนต่อหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (Rating Scale)  5 ระดบั โดยแบ่ง ออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

    ตอนที ่1 สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที ่2  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบั ความพรอ้มและศกัยภาพ

ของครผููส้อน มจีาํนวนคาํถาม 7 ขอ้  สือ่การเรยีนรู ้มจีาํนวนคาํถาม 6 ขอ้ แหล่งการเรยีนรู ้มจีาํนวน

คาํถาม 5 ขอ้ 

    ตอนที ่3 ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบั การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

มจีาํนวนคาํถาม 10 ขอ้ การวดัผลประเมนิผล มจีาํนวนคาํถาม 7 ขอ้ 

    ตอนที ่4  ดา้นประสทิธิผล ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน มจีาํนวนคาํถาม 23 ขอ้   

    ตอนที ่5  ดา้นผลกระทบ ไดแ้ก่ คาํถามเกีย่วกบั พฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่การ

เรยีนรู ้ดา้นแหลง่การเรยีนรู้  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลและป ระเมนิผล ดา้น

ความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน  และดา้นคณุลกัษณะของนกัเรยีน มจีาํนวนคาํถามจาํนวน 7 ขอ้ 

  3.  แบบสมัภาษณ์ เป็นแบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน จาํนวน 3 ฉบบั 

   ฉบบัที ่ 1 แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ลกัษณะแบบสมัภาษณ์เป็นแบบมโีครงสรา้ง 

(Structured Interview) สมัภาษณ์เกีย่วกบั การสง่เสรมิ สนบัสนุนดา้นการพฒันาความรู ้ความ สามารถ 

ในการสอน การใชส้ือ่การเรยีนรูข้องครผููส้อน การปรบัปรงุพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ความเพยีงพอของ

งบประมาณ การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การนิเทศตดิตามการใชห้ลกัสตูร และการดาํเนิน การบรหิาร

หลกัสตูร 

   ฉบบัที ่2 แบบสมัภาษณ์ครผููส้อน ลกัษณะแบบสมัภาษณ์เป็นแบบมโีครง สรา้ง 

(Structured Interview) สมัภาษณ์เกีย่วกบั การอบรม /สมัมนา /ดงูาน ความพรอ้มของสิง่อาํนวย

ความสะดวก  สือ่การเรยีนรู ้วสัด ุอุปกรณ์ การพฒันาแหลง่การเรยีนรู ้วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ปญัหา และวธิกีารแกไ้ขปญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การสง่เสรมิความสามารถพเิศษของ

นกัเรยีน และวธิกีารวดัผลประเมนิผล 

   ฉบบัที ่ 3 แบบสมัภาษณ์นกัเรยีน ลกัษณะแบบสมัภาษณ์เป็นแบบมโีครงสรา้ง 

(Structured Interview) ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการสอนของครู  การมสีว่น

รว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การจดัทาํสือ่และใชส้ือ่ การใชแ้หลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน และแหลง่

เรยีนรูใ้นชุมชน การมสีว่นรว่มในการวดัและประเมนิผลการเรยีน 

  4.  แบบสาํรวจ เป็นแบบสาํรวจขอ้มลูจากฐานขอ้มลู โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ดา้น

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ดา้นความสามารถของผูเ้รยีน ดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน  

และดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืในการวจิยั โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. แบบวเิคราะหเ์อกสาร  

1.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

โครงสรา้งและเน้ือหารายวชิาของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 แนวทาง 

การจดัการศกึษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ   

แผนบรหิารราชกา รแผน่ดนิ 4 ปี (2551-2554) แผนปฏบิตังิานปี 2553 ของกระทรวงศกึษาธกิาร   

มาสรา้งแบบวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

1.2 สรา้งแบบวเิคราะหเ์อกสาร ใหข้อ้คาํถามครอบคลมุความมุง่หมายของการ

ประเมนิดา้นบรบิทของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

1.3 วพิากษ ์และปรบัแกไ้ขแบบวเิคราะหเ์อกสารกบัอาจารยผ์ูค้วบคมุปรญิญานิพนธ ์

เพือ่ใหข้อ้คาํถามมคีวามครอบคลมุ เทีย่งตรง และเหมาะสมของเน้ือหา 

1.4 นําแบบวเิคราะหเ์อกสารทีม่คีณุภาพนําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู กบัผูเ้ชีย่วชาญ

ต่อไป 

2.  แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์และแบบสาํรวจ 

2.1 ศกึษา ตาํรา เอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรือ่งการประเมนิหลกัสตูร 

และศกึษาลกัษณะของเครือ่งมอืแบบมาต รประมาณคา่ตามวธิกีารของลเิคริท์ (Likert)(วิเชยี ร  

เกตุสงิห์ . 2523:97-100) โดยกาํหนดขอ้คาํถามครอบคลมุความมุง่หมายของประเมนิหลกัสตูรใน

ดา้นบรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ ประสทิธผิล และผลกระทบของหลกัสตูร 

2.2 สรา้งแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์และแบบสาํรวจ ใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ

ในการประเมนิหลกัสตูรดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบของ

หลกัสตูร โดยใชแ้นวคาํถามของแบบสอบถามของ กรมวชิาการ (2548: 170-198), รชันี นามบณัฑติ 

(2546: 65-74), ฉรตั ไทยอุทศิ (2547: 347-455) และพรรณทพิย ์บวัชุม (2546: 165-178) 

   2.3 วพิากษ ์และปรบัแกไ้ขขอ้คาํถามกบัอาจารยผ์ูค้วบคมุปรญิญานิพนธ ์เพือ่ให้

ขอ้คาํถามมคีวามครอบคลมุ เทีย่งตรง และเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของแหล่งขอ้มลู 

   2.4 นําแบบประเมนิเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบและพจิารณา

ความถกูตอ้ง ความชดัเจนของภาษา ความเหมาะสมของรปูแบบการประเมนิ ในดา้นความเทีย่งตรง

เชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) พจิารณาหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม กบักจิกรรมแต่ละ

ดา้นเพือ่หาคา่ IOC (Index of Item Objective Congruence) (ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ .

2543: 248-249; อา้งองิจาก Rowinelli; & Hambleton. 1977) โดยคดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ดชันี

ความสอดคลอ้ง(IOC)ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป และนําแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ชีย่วชาญ 

   2.5 นําแบบสอบถามทีม่คีณุภาพนําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการจดักระทาํข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดักระทาํขอ้มลู ดงัน้ี 

 1.  ตดิต่อขอรบัหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการทาํวจิยั เรือ่ง การประเมนิ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 เพื่อขออนุญาตใหเ้กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยัไป

ยงัโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ เพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 2.  ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองดงัน้ี 

  2.1 กรณใีชแ้บบวเิคราะหเ์อกสารและแบบสอบถามเป็นเครือ่งมอื ผูว้จิยัดาํเนินการส่ง

และรบัจากแหล่งขอ้มลูดว้ยตนเอง 

  2.2 จาํนวนแบบวเิคราะหเ์อกสารทีส่ง่ถงึผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ฉบบั ไดร้บัคนืทัง้ 3 ฉบบั 

และแบบสอบถามทีส่ง่ถงึผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน จาํนวน 562 ฉบบั ไดร้บัคืน 329 ฉบบั คดิ

เป็นรอ้ยละ 58.54 ดงัแสดงในตาราง 6 

  2.3 กรณใีชก้ารสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอื ใชก้ารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง  มขีัน้ตอน

ดงัน้ี 

   2.3.1 สมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํนวน  13 ท่าน ผูว้จิยัเป็นผูส้มัภาษณ์เอง 

   2.3.2  สมัภาษณ์ครผููส้อน ผูว้จิยัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูเพือ่ใชใ้นการสมัภาษณ์แบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นครผููส้อนทีม่บีทบาทหน้าทีเ่ป็นครทูีป่รกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่4-5  จาํนวน 20 คน ซึง่การสมัภาษณ์ผูว้จิยัเป็นผูส้มัภาษณ์เอง 

   2.3.3  สมัภาษณ์นกัเรยีน ผูว้ ิจยัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูเพือ่ใชใ้นการสมัภาษณ์แบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีม่บีทบาทหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการนกัเรยีน จาํนวน 20 คน ซึง่การสมัภาษณ์ผูว้จิยัเป็นผูส้มัภาษณ์เอง 

  2.4 ขอ้มลูทีเ่ป็นผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถ

ของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  

ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวมรวมขอ้มลูหลงั จากนกัเรยีนไดท้าํการสอบปลายภาค ปีการศกึษา 2553 เรยีบรอ้ย

แลว้ โดยใชแ้บ บสาํรวจขอ้มลูดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยี นรวมทุกรายวชิา  แบบสาํรวจขอ้มลูดา้น

ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะห์ และการเขยีน และแบบสาํรวจขอ้มลูดา้น

ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โดยใช้

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

  2.5 นําขอ้มู ลจากแบบวเิคราะหเ์อกสารและแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนตามที่

กําหนด โดยวธิกีารทางสถติ ิโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS 
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ตาราง 6 จาํนวนแบบวเิคราะหเ์อกสารและแบบสอบถามทีส่ง่ไปและไดร้บัคนื จาํแนกตามสถานภาพ  

     ของผูต้อบ 

 

สถานภาพ 
แบบวเิคราะหเ์อกสาร แบบสอบถาม 

รอ้ยละ 
ส่ง คนื ส่ง คนื 

1. ผูเ้ชีย่วชาญ 3 3    

2. ผูบ้รหิาร   13 10 76.92 

3. ครผููส้อน   65 36 55.38 

4. นกัเรยีน   484 283 58.47 

รวม 3 3 562 329 58.54 

 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหด์งัน้ี 

 1.  การวเิคราะหข์อ้มลูเอกสารหลกัสตูรไดแ้ก่ 

  1.1 วเิคราะห์ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ ี ต่อความสอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  

ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และการวเิคราะห์ ความสอดคลอ้งของ

จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  โดยสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยใช้ ความคดิคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

  ผูเ้ชีย่วชาญ  มคีวามคดิเหน็ เกีย่วกบัความ สอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตามพระ

ราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และการวเิคราะห์ ความสอดคลอ้งของจดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปจากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

  2.1 การวเิคราะหข์อ้มลู ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยวเิคราะหส์ถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาคา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ 

  2.2 การวเิคราะหข์อ้มลู จากแบบสอบถาม ความคิ ดเหน็ของผูบ้รหิาร  ครผููส้อนและ

นกัเรยีน โดยหาค่าคะแนนเฉลีย่(x )  และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.)ดา้นภาพรวม และรายขอ้ 

แลว้นําค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 103) 
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   ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึระดบัมากทีสุ่ด หรอืเหมาะสมมากทีสุ่ด 

   ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถงึระดบัมาก หรอืเหมาะสมมาก 

   ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถงึระดบัปานกลาง หรอืเหมาะสมปานกลาง  

   ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึระดบัน้อย หรอืเหมาะสมน้อย 

   ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึระดบัน้อยทีส่ดุ หรอืเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 3. การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสาํรวจ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถของผูเ้รยีน

ดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน นําคะแนนมา

คาํนวณหาคา่สถติพิืน้ฐาน คา่รอ้ยละ (Percentage) และคา่คะแนนเฉลีย่ (x )   

 4. วเิคราะห์ เน้ือหาความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด และจากการให้

สมัภาษณ์  โดยจดัจาํแนกลาํดบั และนํามาประมวลใหเ้ป็นขอ้ความโดยสรปุ  

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 1.  ระดบัการประเมนิการใชห้ลกัสตูรในดา้นต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดย

ใชแ้บบวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรและแบบสอบถามพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีได้

แบ่งออกเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  

  5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด หรอืเหน็ดว้ยมากที่สดุ หรอืมกีารปฏบิตัมิากทีส่ดุ  

4 หมายถงึ เหมาะสมมาก หรอืเหน็ดว้ยมาก หรอืมกีารปฏบิตัมิาก  

3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง หรอืเหน็ดว้ยปานกลาง หรอืมกีารปฏบิตัปิานกลาง  

  2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย หรอืเหน็ดว้ยน้อย หรอืมกีารปฏบิตัน้ิอย 

  1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด หรอืเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ หรอืมกีารปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 

  เกณฑใ์นการพจิารณาค่าเฉลีย่ของแต่ละระดบัความคดิเหน็ ผูว้จิยักําหนดเกณฑใ์น

การแปลความหมายทัง้ดา้นภาพรวม และรายดา้น โดยใชค้ณุสมบตัเิรือ่งความต่อเน่ืองของคะแนน

ไวเ้ป็นแนวเทยีบผลการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 103)  โดยมคีะแนนเฉลีย่ของ

ความคดิเหน็สงูกว่า 3.50 แสดงวา่ประเดน็การประเมนิมคีวามเหมาะสม ดงัน้ี 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึระดบัมากทีสุ่ด หรอืเหมาะสมมากทีสุ่ด 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถงึระดบัมาก หรอืเหมาะสมมาก 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถงึระดบัปานกลาง หรอืเหมาะสมปานกลาง 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึระดบัน้อย หรอืเหมาะสมน้อย 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึระดบัน้อยทีส่ดุ หรอืเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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  ขอ้ความเชงินิเสธ แปลผล ดงัน้ี 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึระดบัมากทีสุ่ด หรอืเหมาะสมมากทีสุ่ด 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึระดบัมาก หรอืเหมาะสมมาก 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถงึระดบัปานกลาง หรอืเหมาะสมปานกลาง 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถงึระดบัน้อย หรอืเหมาะสมน้อย 

  ค่าเฉลีย่ ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึระดบัน้อยทีส่ดุ หรอืเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 2.  ระดบัการประเมนิหลกัสตูรในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รวมทุกรายวชิาของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปีการศกึษา 2553  วเิคราะหด์ว้ยการ

หาคา่รอ้ยละ โดยนกัเรยีนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม(4ภาคเรยีน) ทุกรายวชิา 

ในระดบัตัง้แต่ 3.51  จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ดงัน้ี 

  

  

คะแนน    4.00  หมายถงึ ผลการเรยีนระดบัดเียีย่ม 

  คะแนน   3.00  หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัด ี

คะแนน   3.50  หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัดมีาก 

  คะแนน   2.50 หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัคอ่นขา้งด ี

  คะแนน   2.00 หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัพอใช ้

  คะแนน   1.50  หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัตํ่า  

  คะแนน   1.00  หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

  คะแนน       0    หมายถงึ  ผลการเรยีนระดบัคอ่นขา้งตํ่ามาก  

 3.  ระดบัการประเมนิหลกัสตูรในดา้นความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิ

วเิคราะหแ์ละการเขยีน ของนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีที ่5  ปีการศกึษา2553  โดยใชผ้ลการประเมนิ

ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน โดยใชเ้กณฑข์องโรงเรยีนทีไ่ด้

กาํหนดขึน้ใชม้าตรประมาณคา่ 5 ระดบั วเิคราะหด์ว้ยการหาคา่เฉลีย่ และคา่รอ้ยละ โดยนกัเรยีนไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนนเฉลีย่ ผลการประเมนิ ความสามารถดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะห์ และ

การเขยีน  ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์าร

ประเมนิ 

 4. ระดบัการประเมนิหลกัสตูรในดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  ปีการศกึษา 2553 โดยใชผ้ลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง

ผูเ้รยีน  โดยใชเ้กณฑข์องโรงเรยีนทีไ่ดก้ําหนดขึน้ใชม้าตรประมาณคา่ 5 ระดบั วเิคราะหด์ว้ยการหา

คา่เฉ ลี่ย และคา่ รอ้ยละ โดย นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนนเฉลีย่ ผลการประเมนิ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนในระดบั ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึ

ถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

1.1 ค่าความถี ่(Frequency)  

  1.2 คา่รอ้ยละ (Percentage) 

  1.3 คา่เฉลีย่ (Arithmetic Mean) 

  1.4 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2.  สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 

  2.1 วเิคราะหค์า่ความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ โดยหาดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of 

Item Objective Congruence)  ใชส้ตูรของโรวเินลล ีและแฮมเบลตนั 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 การนําเสนอขอ้มลูผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชส้ญัลกัษณ์ ดงัน้ี 

 n  แทน จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 x   แทน ค่าเฉลีย่ 

 S.D.  แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

  

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์  

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในดา้น

ต่อไปน้ี 

  2.1 ดา้นบรบิท(Context)  ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของจดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของ

สงัคมไทย  ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์   และ การวเิคราะห์ ความ

สอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิาในหลั กสตูรโรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552   

  2.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ (Input) ประกอบดว้ย ผลการประเมนิความพรอ้มและศกัยภาพ

ของครผููส้อน  สือ่การเรยีนรู ้ แหลง่การเรยีนรู ้ และงบประมาณ  

  2.3 ดา้นกระบวนการ(Process) ประกอบดว้ย ผลการประเมนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

การวดัผลและประเมนิผล  และการบรหิารหลกัสตูร  

  2.4 ดา้นประสทิธผิล (Effectiveness) ประกอบดว้ย  ผลการประเมนิ ผลสมัฤทธิท์าง  

การเรยีน ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน  การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน คุณลกัษณะอนั     

พงึประสงคข์องผูเ้รยีน และคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

  2.5 ดา้นผลกระทบ  (Impact) ประกอบดว้ย ผลการประเมนิ ผลกระทบจากการใช้

หลกัสตูรดา้นพฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ดา้นแหล่งการเรยีนรู ้ ดา้นงบประมาณ  ดา้นการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ดา้นการบรหิา รจดัการหลกัสตูร ดา้นความรู้

ความสามารถของนกัเรยีน และดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม ปลายเปิด และจากการให้

สมัภาษณ์ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และผูใ้หก้าร สมัภาษณ์ ซึง่ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 

ครผููส้อน และนกัเรยีน  ได้ดาํเนินการวเิคราะห์ โดยแจกแจงความถี่ ของคาํตอบ และคาํนวณรอ้ยละ 

ผลปรากฏดงัน้ี 

 

ตาราง 7 ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิาร 

 

ข้อมลูสภาพทัว่ไป จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

 

6 

 

60 

หญงิ 4 40 

รวม 10 100 

วฒิุการศึกษา  

ปรญิญาตร ี

 

0 

 

0 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 10 100 

รวม 10 100 

ประสบการณ์การทาํงาน 

น้อยกวา่ 4 ปี 

 

0 

 

0 

4-6 ปี 0 0 

7-9 ปี 1 10 

10 ปีขึน้ไป 9 90 

รวม 10 100 

 

 จากตาราง  7 พบวา่ ผูบ้รหิาร ทีต่อบแบบสอบถามและใหก้ารสมัภาษณ์  มจีาํนวน 10 คน 

เป็นเพศชาย 6 คน (รอ้ยละ 60) และเป็นเพศหญงิ 4 คน (รอ้ยละ 40) ซึง่กลุ่มผูบ้รหิารทัง้หมดมี

การศกึษาสงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ100) ผูบ้รหิารสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ทาํงาน 10 ปีขึน้ไป 

จาํนวน 9 คน (รอ้ยละ 90) และมปีระสบการณ์ทาํงาน 7-9 ปี จาํนวน 1 คน (รอ้ยละ 10) 
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ตาราง 8  ขอ้มลูทัว่ไปของครผููส้อน 

 

ข้อมลูสภาพทัว่ไป จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

 

16 

 

44.4 

หญงิ 20 55.6 

รวม 36 100 

วฒิุการศึกษา  

ปรญิญาตร ี

 

8 

 

22.2 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 28 77.8 

รวม 36 100 

ประสบการณ์การทาํงาน 

น้อยกวา่ 4 ปี 

 

7 

 

19.4 

4-6 ปี 9 25.0 

7-9 ปี 9 25.0 

10 ปีขึน้ไป 11 36.6 

รวม 36 100 

สอนตรงตามวชิาเอก/โท 33 91.7 

สอนไมต่รงวชิาเอก/โท 3 8.3 

รวม 36 100 

สอนวชิาทีต่รงตามความถนดั 33 91.7 

สอนวชิาทีไ่มต่รงตามความถนดั 3 8.3 

รวม 36 100 

 

 จากตาราง  8 พบวา่ ครผููส้อน ทีต่อบแบบสอบถามและใหก้ารสมัภาษณ์  มจีาํนวน 36 คน 

เป็นเพศชาย 16 คน (รอ้ยละ 44.40) และเพศหญงิ 20 คน (รอ้ยละ 55.60) สว่นใหญ่มกีารศกึษาสงู

กวา่ระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 28 คน (รอ้ยละ 77.80) และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 8 คน 

(รอ้ยละ 22.20) 

 ครผููส้อนทีต่อบแบบสอบถามและใหก้ารสมัภาษณ์  มปีระสบการณ์การทาํงาน 10 ปีขึน้ไป 

จาํนวน 11 คน (รอ้ยละ 36.60) มปีระสบการณ์การทาํงาน 7-9 ปี จาํนวน 9 คน (รอ้ยละ 25.00)  

มปีระสบการณ์การทาํงาน 4-6 ปี จาํนวน 9 คน(รอ้ยละ 25.00) และมปีระสบการณ์การทาํงานน้อย

กว่า 4 ปี จาํนวน 7 คน (รอ้ยละ 19.40) 
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 ครผููส้อนทีส่อน วชิาที่ตรงตามวชิาเอก /โท จาํนวน 33 คน (รอ้ยละ 91.70) สอนวชิาที่ไม่

ตรงตามวชิาเอก/โท จาํนวน 3 คน (รอ้ยละ 8.30) และสอนวชิาที่ตรงตามความถนดั จาํนวน 33 คน 

(รอ้ยละ 91.70) สอนวชิาทีไ่มต่รงตามความถนดั 3 คน (รอ้ยละ 8.30) 

 

ตาราง 9 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีน 

 

ขอ้มลูสภาพทัว่ไป 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

มธัยมศกึษาปีที ่4 52 45.22 63 54.78 115 40.64 

มธัยมศกึษาปีที ่5 56 33.33 112 66.67 168 59.36 

รวม 108 38.16 175 61.84 283 100 

 

 จากตาราง 9 พบวา่ นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม มจีาํนวนทัง้สิน้ 283 คน แบ่งเป็น

นกัเรยีนชาย จาํนวน 108 คน (รอ้ยละ 38.16) และนกัเรยีนหญงิ จาํนวน 175 (รอ้ยละ 61.84) โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 จาํนวน 115 คน (รอ้ยละ 40.64) แบ่งเป็นนกัเรยีน

ชาย จาํนวน 52 คน (รอ้ยละ 45.22) นกัเรยีนหญงิ จาํนวน 63 คน (รอ้ยละ 54.78) และนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 5 จาํนวน 168 คน (รอ้ยละ 59.36) แบ่งเป็นนกัเรยีนชาย จาํนวน 56 คน (รอ้ยละ 

33.33) นกัเรยีนหญงิ จาํนวน 112 คน (รอ้ยละ 66.67) 

 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

 การนําเสนอ ผลการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

จาํแนกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

  

 2.1 ด้านบริบท ประกอบดว้ย ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ความสอดคลอ้ง

ของจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความ

ตอ้งการของสงัคมไทย ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และในประเดน็ความ

สอดคลอ้งของโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิา กบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

พทุธศกัราช 2552  โดยการวเิคราะห์ จาก เอกสาร หลกัสตูร ของ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ มี

รายละเอยีด ดงัน้ี 
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  2.1.1 ผลการประเมิน บริบทด้านจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  ผูเ้ชีย่วชาญไดศ้กึษา

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ทัง้ 9 ประการ จาก เอกสาร หลกัสตูร ของ

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  พทุธศกัราช 2552 เพือ่วเิคราะห์ว่าจดุมุง่หมายของหลกัสตูรแต่ละขอ้ มี

ความสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ ในระดบัใด ผลการวเิคราะหป์รากฏดงัแสดงในตาราง 10 

   

ตาราง 10 ผลการประเมนิ ของผูเ้ชีย่วชาญ ในประเดน็ความสอดคลอ้งของ จดุมุง่หมายของหลกัสตูร   

     โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตาม 

     พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
 

จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
  ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. เหน็คณุค่าของตนเอง มวีนิยัใน

ตนเอง ปฏบิตัติามหลกัธรรมของ 

พระพุทธ ศาสนาหรอืศาสนาทีต่น

นบัถอื มคุีณธรรม จรยิธรรม 

บุคลกิ ภาพดแีละมคีวามเป็นผูนํ้า 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

หลกัการพืน้ฐานดา้นคณิตศาสตร์

และวทิยาศาสตรอ์ย่างลกึซึง้เทยีบ

มาตรฐานโลกในระดบัเดยีวกนั 

จาํนวน 3 - - - - 5.00 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 100 - - - -   

3. มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์มจีติ

วญิญาณของความเป็นนกัวจิยั นกั

ประดษิฐ ์นกัคดิคน้และนกัพฒันา

ทีด่ดีา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยเีทยีบมาตร ฐาน

โลกในระดบัเดยีวกนั 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

 (N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

4. รกัการเรยีนรู ้รกัการอ่าน รกัการ

เขยีน รกัการคน้ควา้อยา่งเป็น

ระบบ มคีวามรอบรู ้รูร้อบ และ

สามารถบรูณาการความรูไ้ด ้

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

5. มคีวามรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษา 

ต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพเทยีบมาตรฐานโลก

ในระดบัเดยีวกนั 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

6. มจีติสาํนึกในเกยีรตภิมูขิองความ

เป็นไทย มคีวามเขา้ใจและภูมใิจ

ใน ประวตั ิศาสตรข์องชาตมิี

ความรกัและความภาคภูม ิใจใน

ชาตบิา้นเมอืงและทอ้งถิน่ เป็น

พลเมอืงด ียดึมัน่ในการปกครอง

ระบอบประชาธปิ ไตย อนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

7. มจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์

ภาษาไทย ศลิปวฒันธรรมไทย 

ประเพณีไทย และภูมปิญัญาไทย 

ตลอดจนอนุรกัษท์รพัยากรธรรม 

ชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มเีจตคตทิีด่ี

ต่อเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาต ิ

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

8. มจีติมุ่งทีจ่ะทาํประโยชน์และ 

สรา้งสิง่ทีด่งีามใหก้บัสงัคมมี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตอ้ง 

การตอบแทนบา้นเมอืงตามความ 

สามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

9. มสีขุภาพอนามยัทีด่ ีรกัการออก

กาํลงักาย รูจ้กัดแูลตนเองให้

เขม้แขง็ทัง้กายและใจ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

รวม รอ้ยละ 70.37 29.63    4.70 มากทีส่ดุ(ผ่าน) 

  

 จากตาราง  10 พบว่า ผู้ เชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  ในภาพรวมมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของ

สงัคมไทย ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ (x  = 4.70)  

 เมือ่พิ จารณาเป็นรายจดุมุง่หมายพบวา่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็วา่จดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตามพระ

ราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ ( x  = 4.67 - 5.00)  

สาํหรบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรทีม่คีะแนนการประเมนิสงูสดุ (x  = 5.00) ไดแ้ก่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้เทยีบมาตรฐานโลกในระดบั

เดยีวกนั  

  

  2.1.2  ผลการประเมินบริบทด้านโครงสร้างหลกัสตูร ผูเ้ชีย่วชาญได้วเิคราะหร์ะดบั

ความสอดคลอ้งของโครงสรา้ง หลกัสตูร กบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร จาก เอกสาร หลกัสตูร ของ

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ผลการวเิคราะหป์รากฏดงัแสดงในตาราง 11 

 

ตาราง 11 ผลการประเมนิของ ผูเ้ชีย่วชาญ ในประเดน็ความสอดคลอ้งของ โครงสรา้งหลกัสตูรกบั  

     จดุมุง่หมายของหลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร

ไมต่ํ่ากวา่ 85หน่วยกติ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2. จาํนวนหน่วยกติรายวชิาพืน้ฐาน 

41 หน่วยกติ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 11 (ต่อ)  

 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
  ความหมาย 

 (การตดัสนิใจ) 

2.1 จาํนวนรายวชิาภาษาไทย 6 

รายวชิา(จาํนวน 6หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.2 จาํนวนรายวชิาสงัคมศกึษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 10 

รายวชิา (8 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.3 จาํนวนรายวชิาศลิปะ  

5 รายวชิา (3หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.4 จาํนวนรายวชิาสขุศกึษาและพล 

     ศกึษา 6 รายวชิา (3 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.5 จาํนวนรายวชิาภาษาต่าง 

     ประเทศภาษาองักฤษ 3 รายวชิา  

     (6 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.6 จาํนวนรายวชิาคณิตศาสตร ์4  

     รายวชิา (6 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.7 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

-  จาํนวนรายวชิาคอมพวิเตอร ์

   2 รายวชิา(1.5หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1    4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

-  จาํนวนรายวชิาเทคโนโลย ี 

   1 รายวชิา(1.5หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2.8 วทิยาศาสตร ์

-  จาํนวนรายวชิาฟิสกิส ์1 

   รายวชิา (1.5 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 11 (ต่อ)  

 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

- จาํนวนรายวชิาเคม ี1 

รายวชิา (1.5 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

-  จาํนวนรายวชิาชวีวทิยา       

   1 รายวชิา(1.5 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาวทิยาศาสตร ์

   โลก2รายวชิา(1.0หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาดาราศาสตร์

1รายวชิา (0.5หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3. รายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 จาํนวน 

40 หน่วยกติ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3.1 จาํนวนรายวชิาคณิตศาสตร ์5    

 รายวชิา (8หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3.2  วทิยาศาสตร ์         

- จาํนวนรายวชิาฟิสกิส ์ 

   4 รายวชิา(6.5 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาเคม ี4   

   รายวชิา(5.5 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาชวีวทิยา 4  

   รายวชิา (5.5 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

-  จาํนวนรายวชิาธรรมชาติ

และการสบืเสาะอยา่ง

วทิยาศาสตร ์1 รายวชิา

(1.5หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาสมัมนา 

     ทางวทิยาศาสตร ์ 

     1รายวชิา (1 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาโครงงาน   

     วทิยาศาสตร ์1 รายวชิา 

     (2 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3.3 ภาษาต่างประเทศ 

- จาํนวนรายวชิาภาษาองักฤษ   

  3 รายวชิา (6 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

- จาํนวนรายวชิาภาษาต่าง   

  ประเทศภาษาที ่2 (เลอืก1 

  ภาษา)1รายวชิา(1.5หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3.4 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

- จาํนวนรายวชิาคอมพวิเตอร ์ 

  1 รายวชิา(1 หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3.5 จาํนวนรายวชิาทกัษะชวีติ 1  

     รายวชิา (1.5หน่วยกติ) 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

4. รายวชิาเลอืกตามศกัยภาพ ความ 

   ถนดัและความสนใจ อย่างตํ่า 4 

   หน่วยกติ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

    5.1 การศกึษาดงูานนอกสถานที ่

-    ดา้นคณิตศาสตรว์ทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีจาํนวนขัน้ตํ่าที่

นกัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ8 ครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

-   ดา้นสงัคมศกึษา ภาษา 

ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและ

โบราณคด ีจาํนวนขัน้ตํ่าที่

นกัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ3 ครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.2 การฟงับรรยายหรอืกจิกรรมอืน่ 

-   ดา้นคณิตศาสตร์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง

ปฏบิตั ิ8 ครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

-  ดา้นการพฒันาบคุลกิภาพ

และความฉลาดทางอารมณ์

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง

ปฏบิตั4ิครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

-   ดา้นสงัคมศกึษา ภาษา 

ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและ

ดนตร ี จาํนวนขัน้ตํ่าที่

นกัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ6 ครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.3 อ่านหนงัสอืจากรายการที่

โรงเรยีนกาํหนดให ้จาํนวนขัน้

ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ50 ชือ่

เรือ่ง 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.4 พบครทูีป่รกึษาประจาํชัน้หลงั

เขา้แถวเคารพธงชาต ินกัเรยีน

ตอ้งปฏบิตัไิม่รอ้ยละ 80 ของวนั

เปิดเรยีน 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 11 (ต่อ)  

 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

5.5  กจิกรรมค่ายวชิาการ จาํนวน 

 ขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั1ิครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.6  กจิกรรมค่ายปฏบิตัธิรรม    

 จาํนวน ขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง 

 ปฏบิตั ิ1ครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.7  กจิกรรมชมุนุมจาํนวนขัน้ตํ่าที ่

 นกัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ12 ครัง้ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.8  การออกกาํลงักายและเล่นกฬีา 

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง

ปฏบิตัไิม่น้อยกว่า 40 ชม 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.9  กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์

ใหก้บัโรงเรยีน จาํนวนขัน้ตํ่าที่

นกัเรยีนตอ้งปฏบิตัไิมน้่อย

กวา่ 40 ชม 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5.10  กจิกรรมบาํเพญ็สาธารณ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง

ปฏบิตัไิม่น้อยกว่า 40 ชม. 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

6. โครงสรา้งหลกัสตูรในภาพรวม จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

รวม รอ้ยละ 66.67 33.33 - - - 4.67 
มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 
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 จากตาราง 11 พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ วา่ โครงสรา้งหลกัสตูร  ในภาพรวมมี

ความสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x  

= 4.67)  

 เมือ่พจิารณาเป็นราย ขอ้พบวา่  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็วา่ โครงสรา้งหลกัสตูรมคีวาม

สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายหลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ (x  = 

4.67)   

 

  2.1.3 ผลการประเมิน บริบทด้านเน้ือหารายวิชา   ผูเ้ชีย่วชาญไดว้เิคราะหร์ะดบั

ความสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิากบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร จาก เอกสารหลกัสตูรของโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ผลการวเิคราะหป์รากฏดงัแสดงในตาราง 12 

 

ตาราง 12  ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ความสอดคลอ้ งของ เน้ือหารายวชิากบั  

     จดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

เน้ือหารายวชิา 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
  ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม  

 สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

2. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม 

   สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

3. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม  

   สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

4. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม 

   สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  

   ศาสนาและวฒันธรรม 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

5. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม 

   สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพละ 

   ศกึษา 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 12  (ต่อ) 

 

เน้ือหารายวชิา 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
  ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

6. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม 

   สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

7. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม 

   สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 

   และเทคโนโลย ี

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

8. เน้ือหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่ม 

   สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

9. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม1ใน 

   กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

10. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1  

     ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

     วทิยาศาสตร ์

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

11. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม

ศกึษาและวฒันธรรม 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

12. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิ 1 ใน

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพีและเทคโนโลย ี

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

13. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิ 1 ใน

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษา 

ต่างประเทศ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

14. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม2ใน

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   
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ตาราง 12  (ต่อ) 

 

เน้ือหารายวชิา 

ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 x  
  ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

15.เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2ใน

กลุ่มสาระการเรยีนรูณิ้ตศาสตร ์

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

16. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

17. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

18. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

สขุศกึษาและพลศกึษา 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

19. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

20. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพีและเทคโนโลย ี

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

21. เน้ือหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

จาํนวน 2 1 - - - 4.67 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

(N=3) รอ้ยละ 66.67 33.33 - - -   

รวม รอ้ยละ 66.67 33.33 - - - 4.67 
มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

 

 จากตาราง 12  พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ ว่าเน้ือหารายวชิา  ในภาพรวมมคีวาม

สอดคลอ้งกบั จดุมุง่หมายของ หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 อยูใ่นระดบั 

มากทีส่ดุ (x  = 4.67) 
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 เมือ่พจิารณาเป็นราย ขอ้ พบวา่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็วา่ เน้ือหารายวชิา มคีวาม

สอดคลอ้งกบั จดุมุง่หมายของหลกั สตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  พทุธศกัราช 2552 อยูใ่น

ระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ (x  = 4.67)   

  โดยสรปุผลการประเมนิดา้นบรบิท พบวา่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ดงัน้ี 

1. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวาม

สอดคลอ้ง กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตามพระราชกฤษฎี กาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ ในระดบัมากทีส่ดุ คอืมรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั  4.70 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว้ คอื

ระดบั 3.51 

2. โครงสรา้งหลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา 

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในระดบัมากทีส่ดุ  คอืมรีะดบัผลการปร ะเมนิเท่ากบั 4.67 สงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

3. เน้ือหารายวชิา มคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในระดบัมากทีส่ดุ  คอืมรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.67 สงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

 

2.2 ด้าน ปัจจยัเ บือ้งต้น  ผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และนกัเรยีน ไดป้ระเมนิดา้นปจัจยั

เบือ้งตน้ ในประเดน็ ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน   สือ่การเรยีนรู ้ แหลง่การเรยีนรู้  และ

งบประมาณ  เพือ่การจดัการเรยีนการสอน ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552  โดยการตอบแบบสอบถามทีม่มีาตรประเมนิคา่ 5 ระดบั ปรากฏผลดงัน้ี 

   2.2.1 ผลการประเมิน ปัจจยัเบือ้งต้น ด้าน ความพร้อมและศกัยภาพของ

ครผููส้อน ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนไดป้ระเมนิความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน เพือ่

สอนตามหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ย่ อย 17 รายการ  

ผลการประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 13 

 

ตาราง 13 ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีนในประเดน็ ความพรอ้มและศกัยภาพ  

     ของครผููส้อน 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ  

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1.  มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน  

  เน้ือหารายวชิาทีส่อน

อยา่งลกึซึง้ 

4.40 .52 มาก 

(ผ่าน) 

4.44 .56 มาก 

(ผ่าน) 

4.33 .60 มาก 

(ผ่าน) 



96 

 

ตาราง 13 (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ  

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

2. มคีวามสามารถในการ   

 จดัการเรยีนการสอนได ้

 อยา่งหลากหลาย 

4.10 .57 มาก 

(ผ่าน) 

4.19 .58 มาก 

(ผ่าน) 

4.16 .69 มาก 

(ผ่าน) 

3. มคีวามเชีย่วชาญและม ี 

 ประสบการณ์ในการสอน 

4.10 .74 มาก 

(ผ่าน) 

4.22 .59 มาก 

(ผ่าน) 

4.31 .68 มาก 

(ผ่าน) 

4. มคีวามรบัผดิชอบใน 

 การเรยีนการสอน 

4.80 .42 มาก 

(ผ่าน) 

4.78 .42 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.46 .63 มาก

(ผ่าน) 

5. มคีวามตรงต่อเวลาและ  

 เอาใจใสน่กัเรยีนเป็น 

 รายบุคคล 

4.50 .53 มาก 

(ผ่าน) 

4.53 .65 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.26 .69 มาก

(ผ่าน) 

6. มกีารเตรยีมพรอ้มใน 

 การสอนและตัง้ใจสอน 

4.80 .42 มากทีส่ดุ 4.67 .53 มากทีส่ดุ 4.46 .62 มาก

(ผ่าน) 

7. มกีารตรวจสอบงานที ่ 

 มอบหมายและใหข้อ้มลู 

 ยอ้นกลบัอยา่สมํ่าเสมอ 

4.00 .67 มาก 

(ผ่าน) 

4.31 .58 มาก 

(ผ่าน) 

4.14 .68 มาก

(ผ่าน) 

8. มคีวามรู ้ความเขา้ใจรู ้

 เป้าหมายของหลกัสตูร 

 โรงเรยีน 

4.70 .48 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.56 .61 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

- - - 

9. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  

 เกีย่วกบัการจดัทาํ 

 หลกัสตูรโรงเรยีน 

4.60 .70 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.36 .68 มาก 

(ผ่าน) 

- - - 

10. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  

   ตามหลกัสตูรโรงเรยีน 

   มหดิลวทิยานุสรณ์  

   พทุธศกัราช 2552 

4.80 .42 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.31 .89 มาก

(ผ่าน) 

- - - 

11. มคีวามสามารถในการ  

   วเิคราะหห์ลกัสตูร 

4.10 .57 มาก

(ผ่าน) 

4.08 .69 มาก

(ผ่าน) 

- - - 

12. มคีวามสามารถใน 

   การจดัประสบการณ์ 

   ทีเ่น้นนกัเรยีนเป็น 

   สาํคญั 

4.40 .52 มาก 

(ผ่าน) 

4.19 .71 มาก

(ผ่าน) 

- - - 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ  

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

13. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

   ในการทาํวจิยัในชัน้ 

   เรยีน 

3.90 .74 มาก 

(ผ่าน) 

3.86 .80 มาก 

(ผ่าน) 

- - - 

14. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

   ในการทาํโครงงาน 

4.50 .71 มาก 

(ผ่าน) 

4.42 .69 มาก 

(ผ่าน) 

- - - 

15. มคีวามรู ้ในดา้นการ 

  วดัผลและประเมนิผล 

  การเรยีน 

4.40 .70 มาก

(ผ่าน) 

4.56 .56 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

- - - 

16. มคีวามรูค้วามสามารถ  

  ในการจดัทาํและใชส้ือ่ 

  การเรยีนรู ้

4.50 .53 มาก

(ผ่าน) 

4.25 .69 มาก

(ผ่าน) 

- - - 

17. มคีวามสามารถใน 

  การใชเ้ทคโนโลยใีน 

  การพฒันาการเรยีนรู ้

  ของนกัเรยีน 

4.50 .71 มาก

(ผ่าน) 

4.22 .64 มาก

(ผ่าน) 

- - - 

รวม 4.42 .63 มาก(ผ่าน) 4.35 .68 มาก(ผ่าน) 4.30 .66 มาก(ผ่าน) 

 

 จากตาราง 13 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวมครผููส้อนมี ความพรอ้มและ

ศกัยภาพในการสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 อยูใ่นระดบั มาก 

(x  = 4.42)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 1)ครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ รูเ้ป้าหมายของหลั กสตูร 

2)มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัทาํหลกัสตูรโรงเรยีน   3)มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตามหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x  = 4.70, x  = 4.60, x  = 

4.80 ตามลาํดบั)  ส่วนดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวมเพือ่นครมูคีวามพรอ้มและศกัยภาพ ในการสอนตาม

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 อยูใ่นระดบั มาก ( x  = 4.35) และ เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 1)ครูมคีวามรบัผิดชอบในการเรยีนการสอน  2)มคีวามตรงต่อเวลาและ

เอาใจใสน่กัเรยีนเป็นรายบุคคล  3)มกีารเตรยีมพรอ้มในการสอนและตัง้ใจสอน  4)มคีวามรู ้ความ

เขา้ใจรูเ้ป้าหมายของหลกัสตูรโรงเรยีน 5)มคีวามรู ้ในดา้นการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน  อยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ (x  = 4.78 , x  = 4.53, x  = 4.67, x  = 4.56, x  = 4.56 ตามลาํดบั) สว่นดา้นอื่นอยู่

ในระดบัมาก 
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 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวมครผููส้อนมคีวามพรอ้มและศกัยภาพ ในการสอนตาม

หลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 อยูใ่นระดบั มาก ( x  = 4.30) และ เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 

  2.2.2 ผลการประเมินปัจจยัเบือ้งต้น ด้านส่ือการเรียนรู้   ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และ

นกัเรยีนไดป้ระเมนิ ความเหมาะสม  และความเพยีงพอ ดา้นสือ่การเรยีนรู้  เพื่อสอนตามหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ยอ่ย 6 รายการ ผลการประเมนิปรากฏดงั

แสดงในตาราง 14 
 

ตาราง 14 ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีนในประเดน็ ความเหมาะสม และความ    

     เพยีงพอของสือ่การเรยีนรู ้
 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. โรงเรยีนมสีือ่ธรรมชาต ิ

(พชื สตัว ์สิง่ของและ

อืน่ๆ) ทีเ่หมาะสมและ

เอือ้ต่อการเรยีนรู ้

4.10 .57 มาก

(ผ่าน) 

3.64 .93 มาก

(ผ่าน) 

3.98 .79 มาก

(ผ่าน) 

2. โรงเรยีนมสีือ่เทคโนโลยี

และอุปกรณ์ทีท่นัสมยัที่

เหมาะสม และเอือ้ต่อ  

การเรยีนรู ้

4.50 .71 มาก

(ผ่าน) 

4.44 .56 มาก

(ผ่าน) 

4.52 .64 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

3. สือ่ วสัดุ อุปกรณ์การสอน  

   เพยีงพอต่อจาํนวนนร. 

4.50 .48 มาก

(ผ่าน) 

4.36 .64 มาก

(ผ่าน) 

4.35 .70 มาก

(ผ่าน) 

4. หนงัสอื ตาํรา เอกสาร ที ่ 

 ใชป้ระกอบการสอนเพยีง 

 พอกบัจาํนวนนกัเรยีน 

4.60 .52 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.33 .79 มาก

(ผ่าน) 

4.13 .78 มาก

(ผ่าน) 

5. สือ่/วสัดุ/อุปกรณ์ทีใ่ชใ้น  

 การจดั กจิกรรมการเรยีนรู้ 

 เหมาะสม กบัเน้ือหาสาระ 

 การเรยีนรู ้

4.50 .53 มาก

(ผ่าน) 

4.39 .60 มาก

(ผ่าน) 

4.33 .62 มาก

(ผ่าน) 

6. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนม ี

 สว่นร่วมในการผลติและ 

 ใชส้ือ่ 

4.20 .79 มาก

(ผ่าน) 

3.94 .83 มาก

(ผ่าน) 

4.13 .71 มาก

(ผ่าน) 

รวม 4.40 .62 มาก(ผ่าน) 4.18 .79 มาก(ผ่าน) 4.24 .73 มาก(ผ่าน) 
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 จากตาราง 14 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม สือ่การเรยีนรู้ เพือ่การสอน

ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม  และความเพยีงพอ 

อยูใ่นระดบั มาก ( x  = 4.40)  และ เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ หนงัสอื ตาํรา เอกสาร ทีใ่ช้

ประกอบการสอนมคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน  อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x  = 

4.60)  สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม  สือ่การเรยีนรู้ เพือ่การสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม  และความเพยีงพอ  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 

4.18)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 ในขณะเดยีวกนั นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม  สือ่การ เรยีนรู้ เพือ่การสอนตาม

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอ อยูใ่น

ระดบัมาก ( x  = 4.24) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  โรงเรยีนมสีือ่เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ ที่

ทนัสมยัทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู้ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ(x  = 4.52)สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 

  2.2.3 ผลการประเมินปัจจยัเบือ้งต้นด้านแหล่งการเรียนรู้  ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และ

นกัเรยีนไดป้ระเมนิความหลากหลาย ความเพยีงพอ และ ความเหมาะสมของแหล่งการเรยีนรู้  เพือ่

สอนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ยอ่ย 5 รายการ ผลการ

ประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 15 

 

ตาราง  15 ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีนในประเดน็ ความหลากหลาย ความ  

     เพยีงพอ และความเหมาะสมของแหล่งการเรยีนรู ้

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. โรงเรยีนมแีหล่งการ 

   เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

4.70 .48 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.00 .93 มาก

(ผ่าน) 

4.39 .66 มาก

(ผ่าน) 

2. โรงเรยีนมแีหล่งการ 

    เรยีนรูท้ีเ่พยีงพอต่อ 

    จาํนวนนกัเรยีน 

4.70 .48 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.17 .88 มาก

(ผ่าน) 

4.27 .71 มาก

(ผ่าน) 

3. โรงเรยีนมแีหล่งการ 

    เรยีนรูท้ีช่่วยจุดประกาย 

    ความเป็น 

    นกัวทิยาศาสตร ์

4.60 .52 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

3.89 1.04 มาก

(ผ่าน) 

4.16 .74 มาก

(ผ่าน) 
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ตาราง 15 (ต่อ)  

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

4. โรงเรยีนจดัแหล่งการ 

    เรยีนรูส้อดคลอ้งกบั 

   กจิกรรมการเรยีนรูข้อง 

   นกัเรยีน 

4.60 .52 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.08 .81 มาก

(ผ่าน) 

4.21 .69 มาก

(ผ่าน) 

5. แหล่งการเรยีนรูน้อก 

   โรงเรยีนมคีวามเหมาะสม 

   ต่อการจดักจิกรรมการ 

   เรยีนรู ้

4.70 .48 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.22 .93 มาก

(ผ่าน) 

4.24 .74 มาก

(ผ่าน) 

รวม 4.66 .48 
มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 
4.07 .92 

มาก

(ผ่าน) 
4.25 .71 

มาก

(ผ่าน) 

 

 จากตาราง 15 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม แหล่งการเรยีนรู้ เพือ่การสอน

ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามหลากหลาย ความเพยีงพอ และ

ความเหมาะสม อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ ( x  = 4.66)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก

ทีสุ่ดทุกขอ้ 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม แหล่งการเรยีนรู้เพือ่การสอนตามหลกัสตูรโรงเรี ยน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามหลากหลาย ความเพยีงพอ และความเหมาะสม อยูใ่น

ระดบัมาก (x  = 4.07)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม แหลง่การเรยีนรู้ เพือ่การสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามหลากหลาย ความเพยีงพอ และความเหมาะสม อยูใ่น

ระดบัมาก (x  = 4.25) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

   

  2.2.4 ผลการประเมินปัจจยัเบือ้งต้น ด้านงบประมาณ  ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ได้

ประเมนิความเหมาะสม และความเพยีงพอของงบประมาณ เพือ่จดักจิกรรมการเรยีนการสอน ตาม

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ยอ่ย 6 รายการ ผลการประเมนิ

ปรากฏดงัแสดงในตาราง 16 
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ตาราง 16 ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร และครผููส้อนในประเดน็ความเหมาะสม และความเพยีงพ อ 

     ของงบประมาณ 
 

รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. โรงเรยีนวางแผนการจดัสรรงบประมาณ 

 ครอบคลุมภารกจิทกุดา้นอยา่งเหมาะสม 

4.80 .42 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.14 .87 มาก(ผ่าน) 

2. โรงเรยีนจดัสรรงบประมาณเพือ่ใชใ้นการจดั  

 กจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอ 

4.70 .48 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.28 .88 มาก(ผ่าน) 

3. โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุนในการจดัทาํ 

    สือ่การเรยีนรูอ้ยา่งเพยีงพอ 

4.80 .42 มากทีส่ดุ 4.36 .80 มาก(ผ่าน) 

4. โรงเรยีนมงีบประมาณในการปรบัปรุงพฒันา 

    แหล่งการเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอ 

4.70 .48 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.19 .89 มาก(ผ่าน) 

5. โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุนในการปรบัปรุง 

    และพฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนอยา่งเพยีงพอ 

4.80 .42 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.36 .80 มาก(ผ่าน) 

6. โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุน และพฒันา  

    ความรูค้วามสามารถของบคุลากรอยา่งเพยีงพอ 

4.70 .48 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.06 1.15 มาก(ผ่าน) 

รวม 
4.75 .44 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.23 .90 มาก(ผ่าน) 

 

 จากตาราง 16 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่  ในภาพรวม ของงบประมาณ เพื่อจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวาม

เหมาะสม และความเพยีงพอ  อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ (x  = 4.51)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยู่

ในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม ของงบประมาณเพือ่จดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม  และความเพยีงพอ 

อยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.26)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 โดยสรปุผลการประเมนิดา้น ปจัจยัเบือ้งตน้  พบวา่ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนมี ความ

คดิเหน็ดงัน้ี 

1.  ดา้นความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน พบวา่ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนมี

ความคดิเหน็วา่ ครู ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ มคีวามพรอ้ มและศกัยภาพ ในการสอนตาม

หลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  ในระดบัมาก  คือมรีะดบัผลการประเมนิของผูบ้รหิาร 

ครผููส้อน และนกัเรยีน เท่ากบั 4.42, 4.35, 4.30 ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว้ คอืระดบั 3.51 
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2.  ดา้นสือ่การเรยีนรู ้พบวา่ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็วา่ ครผููส้อน 

มคีวามพรอ้ มและศกัยภาพ  มคีวามเหมาะสม  และความเพยีงพอ ในระดบัมาก คอืมรีะดบัผลการ

ประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน เท่ากบั 4.40, 4.18, 4.24 ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

3.  ดา้นแหลง่การเรยีนรูพ้บวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ แหลง่การเรยีนรู ้มคีวามหลาก 

หลาย ความเพยีงพอ แล ะความเหมา ะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  สว่นครผููส้อน และนกัเรยีน  

มคีวามคดิเหน็วา่ ความหลากหลาย ความเพยีงพอ และ ความเหมา ะสมในระดบัมาก คอืมรีะดบัผล

การประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน เท่ากบั  4.66, 4.07, 4.25 ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่า

เกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

4.  ดา้นงบประมาณ พบวา่ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ งบประมาณ มคีวามเหมาะสม และ

ความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  สว่นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็วา่ความเหมาะสม และความ

เพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก คอืมรีะดบัผลการประเมนิของผูบ้รหิาร และครผููส้อน เท่ากบั 4.75, 4.23 

ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

  

 2.3 ด้านกระบวนการ  ผูบ้รหิาร ค รผููส้อน และนกัเรยีนไดป้ระเมนิ กระบวนการ จดัการ

เรยีนการสอนของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ทีจ่ดัตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 ทัง้ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้   การวดัผลและประเมนิผล และการบรหิาร

หลกัสตูร โดยการตอบแบบสอบถามทีม่มีาตรประเมนิคา่ 5 ระดบั ปรากฏผลดงัน้ี 
  

  2.3.1 ผลการประเมิน กระบวนการ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 

และนกัเรยีนไดป้ระเมนิ การปฏบิตัขิองครใูน ของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ใหก้บันกัเ รยีนตาม

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ยอ่ย 12 รายการ ผลการประเมนิ

ปรากฏดงัแสดงในตาราง 17 

 

ตาราง  17  ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และนกัเรยีนในประเดน็ ความเหมา ะสมในการ 

     ปฏบิตัขิองครใูนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. การจดักจิกรรมการ 

   เรยีนรูโ้ดยเน้น 

   นกัเรยีนเป็นสาํคญั 

4.60 .52 มากทีส่ดุ 4.39 .55 มาก 4.38 .68 มาก 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

2. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    โดยคาํนึงถงึความ  

    สามารถของ 

    นกัเรยีนเป็นรายบคุคล 

4.30 .48 มาก 

(ผ่าน) 

4.00 .79 มาก 

(ผ่าน) 

3.94 .81 มาก

(ผ่าน) 

3. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

   ทีส่อดคลอ้งกบัความ 

   ถนดัและความสนใจ 

   ของผูน้กัเรยีน 

4.40 .52 มาก

(ผ่าน) 

4.06 .71 มาก 

(ผ่าน) 

4.08 .77 มาก

(ผ่าน) 

4. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    โดยใชร้ปูแบบวธิกีาร 

    สอนทีห่ลากหลาย 

4.50 .53 มาก

(ผ่าน) 

4.36 .72 มาก 

(ผ่าน) 

4.09 .68 มาก

(ผ่าน) 

5. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    โดยใหน้กัเรยีนไดค้ดิ 

    วเิคราะห ์

4.40 .52 มาก

(ผ่าน) 

4.42 .60 มาก

(ผ่าน) 

4.32 .69 มาก

(ผ่าน) 

6. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    โดยใหน้กัเรยีนไดล้งมอื 

    ปฏบิตัจิรงิ 

4.70 .48 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.72 .45 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.29 .70 มาก

(ผ่าน) 

7. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    โดยสอดแทรกคุณธรรม 

    จรยิธรรม 

4.30 .48 มาก

(ผ่าน) 

4.25 .77 มาก 

ผ่าน) 

4.05 .81 มาก

(ผ่าน) 

8. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    โดยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวธิกีาร 

    แสวงหาความรูจ้าก 

    แหล่งเรยีนรูต่้างๆ 

4.50 .53 มาก

(ผ่าน) 

4.44 .61 มาก 

(ผ่าน) 

4.17 .71 มาก

(ผ่าน) 

9. สง่เสรมิความสามารถ 

   พเิศษของนกัเรยีนเตม็ 

   ตามศกัยภาพ 

4.90 .32 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.36 .59 มาก

(ผ่าน) 

4.07 .80 มาก

(ผ่าน) 

10. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีน 

     มสีว่นร่วมในการจดั 

     กจิกรรมการเรยีนรู ้

4.60 .52 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.50 .56 มาก

(ผ่าน) 

4.23 .72 มาก

(ผ่าน) 

11. มกีารทาํวจิยัในชัน้ 

     เรยีน 

3.90 .88 มาก

(ผ่าน) 

3.56 1.03 มาก

(ผ่าน) 

- - - 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

12. นําผลการวจิยัไป 

     ปรบัปรุงและพฒันา 

     กจิกรรมการเรยีนรู ้

3.90 .88 มาก

(ผ่าน) 

3.61 1.20 มาก

(ผ่าน) 

- - - 

รวม 4.42 1.21 
มาก

(ผ่าน) 
4.22 .81 

มาก 

(ผ่าน) 
4.16 .75 

มาก

(ผ่าน) 

  

 จากตาราง 17 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม การปฏบิตัขิองครใูน การจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ ใหก้บันกัเรยีนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มี

ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.42)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  1)การจดักจิกรรม

การเรยีนรูโ้ดยเน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั  2)จดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  

สง่เสรมิความสามารถพเิศษของนกัเรยีนเตม็ตามศกัยภาพ  3) เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มใน

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  (x  = 4.60 , x  = 4.70, x  = 4.90, 

x  = 4.60 ตามลาํดบั) สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม การปฏบิตัขิองครใูน การจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ใหก้บันกัเรยีนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม อยูใ่น

ระดบัมาก (x  = 4.22)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนได้

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x  = 4.72)  สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม การปฏบิตัขิองครใูนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ใหก้บั

นกัเรยีนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบั

มาก (x  = 4.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

  

  2.3.2 ผลการประเมินกระบวนการด้านการวดัผลและประเมินผล ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 

และนกัเรยีนไดป้ระเมนิความเหมาะสมในการการปฏบิตัขิองครใูนการวดัผลและประเมนิผล ทีจ่ดัตาม

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ยอ่ย 8 รายการ ผลการประเมนิ

ปรากฏดงัแสดงในตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีนในประเดน็ ความเหมาะสมการปฏบิตัิ 

     ของครใูนการวดัผลและประเมนิผล 
 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. มกีารแจง้วธิกีารวดัผล 

   และประเมนิผลแต่ละครัง้ 

   ใหน้กัเรยีนทราบล่วงหน้า 

4.80 .42 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.91 .28 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.40 .72 มาก 

(ผ่าน) 

2. มกีารแจง้เวลาการวดัผล 

   และประเมนิผลแต่ละครัง้ 

  ใหน้กัเรยีนทราบล่วงหน้า 

4.80 .42 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.89 .32 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.37 .75 มาก

(ผ่าน) 

3. มกีารวดัผลและประเมนิ  

   ผลอยา่งต่อเน่ืองควบคูไ่ป 

   กบัการเรยีนการสอน 

4.90 .32 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.67 .53 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.14 .75 มาก

(ผ่าน) 

4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนม ี

   สว่นร่วมในการวดัผลและ 

   ประเมนิผล 

4.20 .79 มาก

(ผ่าน) 

4.25 .65 มาก

(ผ่าน) 

4.12 .82 มาก

(ผ่าน) 

5. วดัผลและประเมนิผล 

    ครอบคลุมการเรยีนรูท้ ัง้ 

    ดา้นความรู ้เจตคตแิละ   

    การปฏบิตั ิ

4.50 .71 มาก

(ผ่าน) 

4.5 .56 มาก

(ผ่าน) 

4.20 .66 มาก

(ผ่าน) 

6. ใชว้ธิกีาร และเครือ่งมอื 

    หลายๆแบบในการประเมนิ 

    เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการ 

    ประเมนิอยา่งเพยีงพอ 

4.00 .47 มาก

(ผ่าน) 

4.39 .60 มาก

(ผ่าน) 

4.00 .82 มาก

(ผ่าน) 

7. วดัผลและประเมนิผล 

    ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน 

    และหลงัเรยีน เพือ่ 

    พฒันาความสามารถ 

    ของนกัเรยีน 

4.20 .92 มาก

(ผ่าน) 

4.00 .93 มาก

(ผ่าน) 

4.12 .82 มาก

(ผ่าน) 

8. นําผลการประเมนิมา 

   ปรบัใชใ้นการจดัการ 

   เรยีนการสอนเพือ่พฒันา 

   นกัเรยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

4.20 .63 มาก

(ผ่าน) 

4.31 .79 มาก

(ผ่าน) 

- -  

รวม 4.45 .67 
มาก

(ผ่าน) 
4.49 .68 

มาก

(ผ่าน) 
4.19 .78 

มาก

(ผ่าน) 
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 จากตาราง 18 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม การปฏบิตัขิองครใูนการวดัผล

และประเมนิผลตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสมอยูใ่น

ระดบั มาก (x  = 4.45) และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้ อพบวา่ 1)มกีารแจง้วธิกีารวดัผลและประเมนิผล

แต่ละครัง้ใหน้กัเรยีนทราบล่วงหน้า  2)มกีารแจง้เวลาการวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ใหน้กัเรยีน

ทราบลว่งหน้า  3)มกีารวดัผลและ ประเมนิ ผลอยา่งต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการเรยีนการสอน  มคีวาม

เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x  = 4.80 , x  = 4.80, x  = 4.90 ตามลาํดบั) สว่นดา้นอื่นอยูใ่น

ระดบัมาก 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม การปฏบิตัขิองครใูนการ การวดัผลและประเมนิผล

ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (x  = 

4.49) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 1)มกีารแจง้วธิกีารวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ใหน้กัเรยีน

ทราบลว่งหน้า  2)มกีารแจง้เวลาการวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ใหน้กัเรยีนทราบล่วงหน้า         

3)มกีารวดัผลและ ประเมนิ ผลอยา่งต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการเรยีนการสอน  มคีวามเหมาะสม  อยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ (x  = 4.91 , x  = 4.89, x  = 4.67 ตามลาํดบั)  สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม  การปฏบิตัขิอ งครใูนการการวดัผลและประเมนิผล

ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (x  = 

4.19)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 

  2.3.3 ผลการประเมินกระบวนการด้านการบริหารหลกัสตูร ผูบ้รหิาร และครผููส้อน 

ไดป้ระเมนิ ความเหมาะสมใน การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดาํเนินการ บรหิาร

หลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในประเดน็ยอ่ย 10 รายการ ผลการ

ประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 19 

 

ตาราง 19 ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในประเดน็ความเหมาะสมในการวางแผน การ  

     เตรยีมความพรอ้ม และการดาํเนินการบรหิารหลกัสตูร 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 

x  SD 
ความหมาย 
(การตดัสนิใจ) x  SD 

ความหมาย 
(การตดัสนิใจ) 

1.  โรงเรยีนมกีารดาํเนินการจดัประชมุเพือ่วาง

แผนการใชห้ลกัสตูรร่วมกบัสาขาวชิาและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.70 .48 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.25 .69 มาก 

(ผ่าน) 

2. โรงเรยีนกาํหนดปฏทินิปฏบิตังิานและ

ตารางการจดัการเรยีนการสอนและ

กจิกรรมต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

4.90 .32 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.47 .61 มาก 

(ผ่าน) 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 

x  SD 
ความหมาย 
(การตดัสนิใจ) x  SD 

ความหมาย 
(การตดัสนิใจ) 

3. โรงเรยีนมกีารกาํหนดใหค้รจูดัทาํแผนการ

จดัการเรยีนรู ้

4.90 .32 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.92 .28 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4. โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการ

เรยีนรู ้

4.90 .32 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.75 .50 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

5. โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนรู้

ตามแผนการทีเ่ตรยีมไว ้

4.70 .48 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.56 .73 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

6. โรงเรยีนมกีารนิเทศภายในเกีย่วกบัการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้

4.30 .48 มาก 

(ผ่าน) 

3.92 .94 มาก 

(ผ่าน) 

7. โรงเรยีนมกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

4.80 .42 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.33 .72 มาก 

(ผ่าน) 

8. โรงเรยีนมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรม

การเรยีนรูข้องครทูุกคนเป็นระยะๆอย่าง

ต่อเน่ือง 

4.40 .52 มาก 

(ผ่าน) 

3.94 .95 มาก 

(ผ่าน) 

9. โรงเรยีนจดัสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นสือ่

การเรยีนรูแ้ละเครือ่งมอืต่างๆ ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

4.70 .48 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.17 .91 มาก 

(ผ่าน) 

10. โรงเรยีนมกีารรวบรวมขอ้มลูผลการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูค้รเูป็นปจัจบุนั 

4.50 .53 มาก 

(ผ่าน) 

3.75 1.00 มาก 

(ผ่าน) 

รวม 4.68 .47 
มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 
4.31 .84 

มาก 

(ผ่าน) 

 

 จากตาราง 19 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม การบรหิารหลกัสตูร ของ

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มกีารวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการ

ดาํเนินการบรหิารหลกัสตูร มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x  = 4.68) เมือ่พจิารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ 1)โรงเรยีนมกีารนิเทศภายในเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  2)โรงเรยีนมกีาร

ประเมนิผลการจดักจิกรร มการเรยีนรูข้องครทุูกคนเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ือง  3)โรงเรยีนมกีาร

รวบรวมขอ้มลูผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รเูป็นปจัจบุนั  มคีวามเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมาก  (x  = 

4.30 , x  = 4.40, x  = 4.50)  สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ในภาพรวม การบรหิารหลกัสตูรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มกีารวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดาํเนินการ บรหิารหลกัสตูร         

มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.31) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 1)โรงเรยีนมกีารกาํหนดให้

ครจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู้  2)โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู้  3)โรงเรยีน

สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการทีเ่ตรยีมไว้  มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

(x  = 4.92 , x  = 4.75, x  = 4.56)  สว่นดา้นอื่นอยูใ่นระดบัมาก 
 

 โดยสรปุผลการประเมนิดา้น กระบวนการ  พบวา่ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนมี ความ

คดิเหน็ดงัน้ี 

1. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้บวา่ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวา ม

คดิเหน็วา่ การปฏบิตัขิองครใูนการ จดักจิกรรมการเรยีนรู้  มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก คอืมี

ระดบัผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน เท่ากบั 4.42, 4.22, 4.16 ตามลาํดบั ซึง่สงู

กว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

2. ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ผูบ้รหิาร ครผูู้ สอน และนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็วา่ 

การปฏบิตัขิองครใูน การวดัผลและประเมนิผล มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก คอืมรีะดบัผลการ

ประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน เท่ากบั 4.45, 4.49, 4.19 ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่า เกณฑท์ี่

กําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

3. ดา้นการบรหิารหลกัสตู รพบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ การบรหิารหลกัสตูร  

มกีารวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการดาํเนินการ บรหิารหลกัสตูร  มคีวามเหมาะสม อยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ  สว่นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็วา่ การวางแผน การเตรยีมความพรอ้ม และการ

ดาํเนินการบรหิารหลกัสตูร มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก คอืมรีะดบัผลการประเมนิของผูบ้รหิาร 

และครผููส้อน เท่ากบั 4.68, 4.31ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 
 

 2.4  ด้านประหทธิผล 

  การประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุ ธศกัราช 2552 

ครัง้น้ีไดป้ระเมนิจาก 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน (ผลการเรยีนสะสม) 2) ความสามารถ

ดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน ของนกัเรยีน   3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน   

โดยวเิคราะหข์อ้มลูของนกัเรยีน ซึง่มอียูใ่นฐานขอ้มลูของโรงเรยีน  และ4) คุณลกัษณะของผูเ้รยีน

ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน โดยวเิคราะหจ์ากผลการตอบแบบสอบถาม 

 ผลการประเมนิ ประสทิธผิลของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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2.4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรวมทุกรายวชิาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จากฐานขอ้มลูของ

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ปรากฏดงัแสดงในตาราง 20 
 

ตาราง 20  ผลสมัฤทธิท์า งการเรยีนของนกัเรยีน โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  

     ปีการศกึษา 2553 (ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) 
 

นกัเรยีน 

ผลการเรยีนสะสม 4 ภาคเรยีนรวมในทกุรายวชิา 

4.00 3.76-

3.99 

3.51-

3.75 

3.26-

3.50 

3.01-

3.25 

2.51-

3.00 

2.01-

2.50 

0-

2.00 

มธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 3 112 85 35 7 2 - - 

(N=244) รอ้ยละ 1.23 45.90 34.84 14.34 2.87 0.82 - - 

รอ้ยละสะสม 1.23 47.13 81.97 96.31 99.18 100 100 100 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ 3.71 

  

 จากตาราง  20 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เฉลีย่ของนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 เท่ากบั 3.71 และเมือ่พจิารณาจาํนวนรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน ระดบั 3.51 ขึน้ไป พบว่ามอียูร่อ้ยละ 81.97 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไวว้่านกัเรยีนไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 80  

 

  2.4.2 การประเมิน ความสามารถของผูเ้รียนด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะหแ์ล ะ  

การเขียน ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอ่าน  การคดิวเิคราะหแ์ละกา รเขยีนของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 จากฐานขอ้มลูของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ปรากฏดงัแสดงในตาราง 21 

 

ตาราง   21  ผลการประเมนิ ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน 

     ของนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ปีการศกึษา 2553 (ขอ้มลูจาก  

     ฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) 

 

ความสามารถ 
ระดบัผลการประเมนิ 

4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 1.51-2.50 1.00-1.50 

ดา้นการอ่าน 
จาํนวน 244 - - - - 

รอ้ยละ 100 - - - - 

ดา้นการคดิวเิคราะห ์
จาํนวน 244 - - - - 

รอ้ยละ 100 - - - - 
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ตาราง  21  (ต่อ) 

 

ความสามารถ 
ระดบัผลการประเมนิ 

4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 1.51-2.50 1.00-1.50 

ดา้นการเขยีน 
จาํนวน 244 - - - - 

รอ้ยละ 100 - - - - 

รวมทกุดา้น 
จาํนวน 244 - - - - 

รอ้ยละ 100 - - - - 

 

 จากตาราง 21  พบว่า นกัเรยีนทัง้หมด 244 คนหรอืรอ้ยละ 100  มผีลการประเมนิ

ความสามารถดา้นการ อ่าน การคดิวเิคราะห ์และการเขยีนอยูใ่นระดบั 4.51-5.00 ในทุกดา้น  ซึง่สงู

กว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว้ วา่นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิ  

ระดบั 3.51 ขึน้ไป  

  

  2.4.3 การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ผลการประเมนิคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 จากฐานขอ้มลูของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์   

ปรากฏดงัแสดงในตาราง 22 

 

ตาราง  22 ผลการประเมนิ คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  ของนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิล  

     วทิยานุสรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 (ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้น 
ระดบัผลการประเมนิ 

4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 2.51-2.50 1.00-1.50 

ความขยนัหมัน่เพยีร 
จาํนวน 242 1 1 - - 

รอ้ยละ 99.2 0.4 0.4 - - 

ความสามารถในการเรยีนรู ้
จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความมวีนิยัในตนเอง 
จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความรบัผดิชอบ 
จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความมมีนุษยส์มัพนัธ ์
จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้น 
ระดบัผลการประเมนิ 

4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 2.51-2.50 1.00-1.50 

รเิริม่ความคดิสรา้งสรรค ์
จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ื่น 

จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความสามารถในการวางแผน

และการบรหิารเวลา 

จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความสามารถใน 

การแกไ้ขปญัหา 

จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

ความสามารถใน 

การตดัสนิใจ 

จาํนวน 243 - 1 - - 

รอ้ยละ 99.6 - 0.4 - - 

รวม 
จาํนวน 2429 1 10 - - 

รอ้ยละ 99.55 0.04 0.41 - - 

 

 จากตาราง 22 พบวา่นกัเรยีนรอ้ยละ 99.55 มผีลการประเมนิคณุลกั ษณะอนัพงึประสงค ์  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบั 4.51-5.00 และเมือ่พจิารณาเป็นรายคุณลกัษณะพบวา่ ทุกคุณลกัษณะมผีล

การประเมนิอยูใ่นระดบั  3.51-5.00 คดิเหน็รอ้ยละ 99.59 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไวว้่า

นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิ ระดบั 3.51 ขึน้ไป  

 

 2.4.4 คณุลกัษณะของผูเ้รียนตามอดุมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน  

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนไดป้ระเมนิความ ระดบัของคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตา มอุดมการณ์

และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน ในประเดน็ยอ่ย 23 รายการ โดยการตอบแบบสอบถาม ผลการ

ประเมนิปรากฏดงัแสดงในตาราง 23 
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ตาราง 23 ระดบัของคุณลกัษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน  โดยการประเมนิ 

     ของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและนกัเรยีน  

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. การเหน็คุณค่าของตนเอง 4.60 .52 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.08 .73 มาก 

(ผ่าน) 

4.27 .71 มาก

(ผ่าน) 

2. การมวีนิยัในตนเอง 4.10 .88 มาก

(ผ่าน) 

3.31 1.14 ปานกลาง

(ผ่าน) 

4.08 .77 มาก

(ผ่าน) 

3. การปฏบิตัติามหลกัธรรม  

   ของพระพทุธศาสนาหรอื 

   ศาสนาทีต่นนบัถอื 

4.20 .42 มาก

(ผ่าน) 

4.06 1.01 มาก 

(ผ่าน) 

4.11 .76 มาก

(ผ่าน) 

4. การมคีณุธรรมจรยิธรรม 4.50 .71 มาก

(ผ่าน) 

3.97 1.02 มาก 

(ผ่าน) 

4.17 .72 มาก

(ผ่าน) 

5. การบคุลกิภาพด ีและม ี

   ความเป็นผูนํ้า 

4.30 .67 มาก

(ผ่าน) 

3.83 1.00 มาก 

(ผ่าน) 

4.06 .76 มาก

(ผ่าน) 

6.  การมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัหลกัการ

พืน้ฐานดา้นคณิตศาสตร์

และวทิยาศาสตรอ์ย่าง

ลกึซึง้เทยีบมาตรฐาน

โลกในระดบัเดยีวกนั 

4.10 .57 มาก

(ผ่าน) 

4.19 .71 มาก 

(ผ่าน) 

4.15 .74 มาก

(ผ่าน) 

7.  การความคดิรเิริ่ม

สรา้งสรรค ์

4.10 .74 มาก

(ผ่าน) 

4.08 .84 มาก 

(ผ่าน) 

4.15 .86 มาก

(ผ่าน) 

8.  การมจีติวญิญาณของ

ความเป็นนกัวจิยั นกั

ประดษิฐ ์นกัคดิคน้

นกัพฒันาทีด่ดีา้น

คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย ี

4.30 .67 มาก

(ผ่าน) 

3.86 .83 มาก 

(ผ่าน) 

4.10 .86 มาก

(ผ่าน) 

9.  การรกัการเรยีนรู ้รกัการ

อ่าน รกัการเขยีน 

4.30 .67 มาก

(ผ่าน) 

4.06 .86 มาก 

(ผ่าน) 

4.15 .77 มาก

(ผ่าน) 

10.การรกัการคน้ควา้อยา่ง

เป็นระบบ 

4.60 .70 มากทีส่ดุ 3.86 .93 มาก 

(ผ่าน) 

4.15 .78 มาก

(ผ่าน) 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

11. การมคีวามรอบรู ้รูร้อบ 

และสามารถบรูณาการ

ความรูไ้ด ้

4.20 .63 มาก

(ผ่าน) 

3.89 .89 มาก 

(ผ่าน) 

4.14 .73 มาก

(ผ่าน) 

12 การมคีวามรูแ้ละทกัษะ

การใชภ้าษาต่างประเทศ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.10 .57 มาก

(ผ่าน) 

4.36 .64 มาก 

(ผ่าน) 

4.02 .79 มาก

(ผ่าน) 

13. การมจีติสาํนึกในเกยีรต ิ

ภูมขิองความเป็นไทย  

4.30 .48 มาก 

(ผ่าน) 

3.86 .76 มาก 

(ผ่าน) 

4.18 .84 มาก 

(ผ่าน) 

14. การมคีวามเขา้ใจและ

ภูมใิจในประวตัศิาสตร์

ของชาต ิ

4.20 .42 มาก

(ผ่าน) 

3.75 .94 มาก 

(ผ่าน) 

3.94 .90 มาก 

(ผ่าน) 

15. การมคีวามรกัและความ

ภาคภูม ิใจในชาติ

บา้นเมอืงและทอ้งถิน่ 

4.20 .42 มาก

(ผ่าน) 

3.83 .91 มาก 

(ผ่าน) 

4.19 .86 มาก 

(ผ่าน) 

16. การเป็นพลเมอืงด ียดึ

มัน่ในการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิ์

เป็นประมุข 

4.50 .53 มาก

(ผ่าน) 

4.36 .80 มาก 

(ผ่าน) 

4.32 .70 มาก 

(ผ่าน) 

17. การมจีติสาํนกัในการ

อนุรกัษ์ภาษาไทย 

ศลิปวฒันธรรมไทย 

ประเพณีไทย และภูมิ

ปญัญาไทย 

4.60 .52 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.00 .89 มาก 

(ผ่าน) 

4.25 .77 มาก 

(ผ่าน) 

18. การอนุรกัษท์รพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4.40 .52 มาก 

(ผ่าน) 

3.86 .93 มาก 

(ผ่าน) 

4.28 .70 มาก 

(ผ่าน) 

19. การมเีจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่น

ร่วมโลกและธรรมชาต ิ

4.60 .52 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.06 .86 มาก 

(ผ่าน) 

4.33 .71 มาก 

(ผ่าน) 

20. การมจีติมุง่ทีจ่ะทาํ

ประโยชน์และสรา้งสิง่ที่

ดงีามใหก้บัสงัคม  

4.70 .48 มากทีส่ดุ 

(ผ่าน) 

4.08 .91 มาก 

(ผ่าน) 

4.36 .74 มาก 

(ผ่าน) 
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ตาราง 23 (ต่อ)  

 

รายการประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

21. การมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมตอ้งการตอบ

แทนบา้นเมอืงตาม

ความสามารถของตน 

4.70 .67 มากทีส่ดุ

(ผ่าน) 

4.00 .96 มาก

(ผ่าน) 

4.36 .77 มาก 

(ผ่าน) 

22. การมสีขุภาพอนามยั

ทีด่ ี 

รกัการออกกาํลงักาย 

4.30 .48 มาก

(ผ่าน) 

4.31 .71 มาก

(ผ่าน) 

4.24 .66 มาก 

(ผ่าน) 

23. การรูจ้กัดแูลตนเองให ้

เขม้แขง็ทัง้กายและใจ 

4.50 .71 มาก

(ผ่าน) 

4.06 .79 มาก

(ผ่าน) 

4.27 .68 มาก 

(ผ่าน) 

รวม 4.37 .60 มาก

(ผ่าน) 

3.99 .90 มาก

(ผ่าน) 

4.19 .77 มาก 

(ผ่าน) 

  

 จากตาราง 23 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม นกัเรยีนของโรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์มีคุณลกัษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน  อยูใ่นระดบั มาก (x  = 

4.37) เมือ่พจิารณาเป็นรายคณุลกัษณะ พบวา่ นกัเรยีนมคีณุลกัษณ  1)ดา้นรกัการคน้ควา้อยา่งเป็น

ระบบ 2)การมจีติสาํนกัในการอนุรกัษภ์าษาไทย ศลิปวฒันธรรมไทย ประเพณไีทย และภมูปิญัญา

ไทย 3)การมเีจตคตทิีด่ต่ีอเพื่อนรว่มโลกและธรรมชาติ  4)การมจีติมุง่ทีจ่ะทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ที่

ดงีามใหก้บัสงัคม  5)การมคีวามรบัผดิชอบต่ อสงัคมตอ้งการตอบแทนบา้นเมอืงตามความสามารถ

ของตน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x= 4.60 , x  = 4.60, x  = 4.60, x  = 4.70, x  = 4.70 ตามลาํดบั)  

ส่วนคุณลกัษณะอื่นอยูใ่นระดบัมาก 

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ในภาพรวม  นกัเรยีนของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มี

คณุลกัษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.99) เมือ่

พจิารณาเป็นรายคณุลกัษณะพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 นกัเรยีนความคดิเหน็ว่าในภาพรวมนกัเรยีนของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มี คุณลกัษณะ

ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.19) เมือ่พจิารณาเป็นราย

คุณลกัษณะพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
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 โดยสรปุผลการประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรโรงเ รยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 ปรากฏผลดงัน้ี 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน พบวา่มผีลการประเมนิอยู่ ในระดบัมากทีส่ดุ

คอืมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 81.97 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไวว้่านกัเรยีนไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิ ระดบั 3.51 ขึน้ไป  

2. ความสามารถดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน ของนกัเรยีน  พบว่ามี

ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอืนกัเรยีนรอ้ยละ 100  มรีะดบัผลการประเมนิ สงูกว่า 3.51 ซึง่

สงูกว่าเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไวว้่านกัเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 มรีะดบัผลการประเมนิ 3.51ขึน้ไป  

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบวา่มผีล

การประเมนิอยู่ ในระดบัมากทีส่ดุ คอืมรีะดบัผลการประเมนิ  เท่ากบั 99.55 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์าร

ประเมนิทีต่ ัง้ไวว้า่นกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มรีะดบัผลการประเมนิ 3.51 ขึน้ไป  

4. คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน  พบวา่ 

ผูบ้รหิาร  ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็วา่ คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และ

เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน  มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  คอืมรีะดบัผลการประเมนิของ

ผูบ้รหิาร ครู ผูส้อน และนกัเรยีน เท่ากบั 4.37,3.99, 4.19 ตามลาํดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว้  

คอืระดบั 3.51 

 

 2.5 ด้าน ผลกระทบ ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และนกัเรยีนในประเดน็

ผลกระทบ ของการใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ต่อดา้นการพฒันา

ครผููส้อน ดา้นสือ่การเรยีนรู้  ดา้นแหล่งการเรยีนรู้  ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  

ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร ดา้นความรูค้วามสามารถของ

นกัเรยีน และดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน  

 ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีนเหน็วา่การใชห้ลกัสตูรโร งเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มรีะดบัผลกระทบต่อการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ดงั

รายละเอยีดในตาราง 24 
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ตาราง 24  ผลการประเมนิของผูบ้รหิาร ครผููส้อน  และนกัเรยีน ในประเดน็ผลกระทบของการใช้  

     หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

ผลกระทบจากการใช้

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 ต่อ 

ระดบัผลกระทบ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) x  SD 
ความหมาย 

(การตดัสนิใจ) 

1. การพฒันาครผููส้อน 3.90 .88 มาก 

(ผ่าน) 

3.69 0.82 มาก 

(ผ่าน) 

3.75 0.99 มาก

(ผ่าน) 

2. สือ่การเรยีนรู ้ 3.60 1.07 มาก

(ผ่าน) 

3.08 1.02 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.69 0.91 มาก

(ผ่าน) 

3. แหล่งการเรยีนรู ้ 3.60 1.04 มาก

(ผ่าน) 

2.88 1.14 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.58 0.99 มาก

(ผ่าน) 

4. งบประมาณ 2.70 1.25 ปานกลาง 

(ผ่าน) 

2.86 1.08 ปานกลาง 

(ผ่าน) 

- - - 

5. การจดักจิกรรมการ 

   เรยีนรู ้

3.50 1.08 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.44 0.88 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.68 0.92 มาก

(ผ่าน) 

6. การวดัผลและประเมนิผล 2.80 1.40 ปานกลาง

(ผ่าน) 

2.97 1.13 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.60 0.97 มาก

(ผ่าน) 

7. การบรหิารจดัการ 

   หลกัสตูร 

3.00 1.33 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.16 1.04 ปานกลาง

(ผ่าน) 

- - - 

8. ความรูค้วามสามารถ 

   ของนกัเรยีน 

2.60 1.62 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.47 1.00 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.79 0.86 มาก

(ผ่าน) 

9. คณุลกัษณะของนกัเรยีน 3.40 1.17 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.44 1.03 ปานกลาง

(ผ่าน) 

3.65 0.98 มาก

(ผ่าน) 

 

 จากตาราง 24 พบวา่ ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  มผีลกระทบ อยูใ่นระดบัมากต่อการดาํเนินงาน  ในดา้นต่อไปน้ี  1)การ

พฒันาครผููส้อน 2)สือ่การเรยีนรู ้ และ 3)แหล่งการเรยีนรู ้  

 ส่วนผลกระทบในดา้นต่อไปน้ี มผีลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  1) งบประมาณ 2)การจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้  3)การวดัผลและประเมนิผล  4)การบรหิารจดัการหลกัสตูร  5)ความรูค้วาม  

สามารถของนกัเรยีน และ 6)คุณลกัษณะของนกัเรยีน  

 ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

มผีลกระทบอยูใ่นระดบัมากต่อการดาํเนินงาน ในดา้นการพฒันาครผููส้อน  
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 ส่วนผลกระทบใน ดา้นต่อไปน้ี มผีลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  1) สือ่การเรยีนรู้   2) 

แหล่งการเรยีนรู้   3)งบประมาณ   4)การจดักจิกรรมการเรยีนรู้   5)การวดัผลและป ระเมนิผล  6)การ

บรหิารจดัการหลกัสตูร 7)ความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน 8)คุณลกัษณะของนกัเรยีน  มผีลกระทบ

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 นกัเรยีนความคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบอยูใ่นระดบัมากต่อการเรยีน มผีลกระทบในระดบัมากทุกดา้น 

 

สรปุผลการประเมินหลกัสตูร 

 

ตาราง 25  สรปุผลการประเมนิหลกัสตูรดา้นบรบิท 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูเ้ชีย่วชาญ 

- จดุมุง่หมายของหลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  

ตามพระราชกฤษฎจีดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  

ในระดบัมากทีส่ดุ มผีลการประเมนิ 4.70  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- โครงสรา้งหลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

ในระดบัมากทีส่ดุระดบั มผีลการประเมนิ 4.67  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- เน้ือหารายวชิา มคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

ในระดบัมากทีส่ดุ มผีลการประเมนิ 4.67  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ตาราง 26  สรปุผลการประเมนิหลกัสตูรในดา้นปจัจยันําเขา้ 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

- ความพรอ้มและ 

    ศกัยภาพของ 

    ครผููส้อน 

ครผููส้อนมคีวามพรอ้ม

และศกัยภาพ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.42  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

ครผููส้อนมคีวามพรอ้ม

และศกัยภาพ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.35  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

ครผููส้อนมคีวามพรอ้ม

และศกัยภาพ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.30  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- สือ่การเรยีนรู ้ มคีวามเหมาะสม 

และความเพยีงพอ 

ของสือ่การเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.40  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มคีวามเหมาะสม 

และความเพยีงพอ 

ของสือ่การเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.18  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มคีวามเหมาะสม 

และความเพยีงพอ 

ของสือ่การเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.24  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- แหล่งการเรยีนรู ้ มคีวามหลากหลาย 

ความเพยีงพอ  

และความเหมาะสม 

ของแหล่งการเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.40  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มคีวามหลากหลาย 

ความเพยีงพอ  

และความเหมาะสม 

ของแหล่งการเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.18  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มคีวามหลากหลาย 

ความเพยีงพอ  

และความเหมาะสม 

ของแหล่งการเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.24  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- งบประมาณ มคีวามเหมาะสม 

และความเพยีงพอ 

ของงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

ผลการประเมนิ 4.66  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มคีวามเหมาะสม  

และความเพยีงพอ 

ของงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.07  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มคีวามเหมาะสม  

และความเพยีงพอ 

ของงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.25

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ตาราง 27  สรปุผลการประเมนิหลกัสตูรในดา้นกระบวนการ 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

- การจดักจิกรรม 

    การเรยีนรู ้

การปฏบิตัขิองครใูนการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรู้  

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.42  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

การปฏบิตัขิองครใูนการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรู้  

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.22  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

การปฏบิตัขิองครใูนการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรู้  

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.16  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- การวดัผลและ 

    ประเมนิผล 

การปฏบิตัขิองครใูนการ

วดัผลและประเมนิผล  

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.45  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

การปฏบิตัขิองครใูนการ

วดัผลและประเมนิผล 

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.49  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

การปฏบิตัขิองครใูนการ

วดัผลและประเมนิผล 

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.19  

ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

- การบรหิารหลกัสตูร มกีารวางแผน  

การเตรยีมความพรอ้ม

และการบรหิารหลกัสตูร  

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

ผลการประเมนิ 4.68  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

มกีารวางแผน  

การเตรยีมความพรอ้ม

และการบรหิารหลกัสตูร  

มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

ผลการประเมนิ 4.31  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- 
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ตาราง 28  สรปุผลการประเมนิหลกัสตูรในดา้นประสทิธผิล 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

- คุณลกัษณะของ

ผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และ

เป้าหมายในการ

พฒันาผูเ้รยีน 

นกัเรยีนมคีุณลกัษณะ

ตามอุดมการณ์ 

และเป้าหมาย 

ในการพฒันาผูเ้รยีน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.37  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

นกัเรยีนมคีุณลกัษณะ

ตามอุดมการณ์ 

และเป้าหมาย 

ในการพฒันาผูเ้รยีน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.39  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

นกัเรยีนมคีุณลกัษณะ

ตามอุดมการณ์ 

และเป้าหมาย 

ในการพฒันาผูเ้รยีน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 4.19 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- ผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีน 

นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระดบั 3.51 ขึน้ไป รอ้ยละ 81.97 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- ความสามารถของ

ผูเ้รยีนดา้นการอ่าน 

การคดิวเิคราะหแ์ละ

การเขยีน 

นกัเรยีนมผีลการประเมนิความสามารถของผูเ้รยีน 

ดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน 

ระดบั 3.51 ขึน้ไป รอ้ยละ 100 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

นกัเรยีนมผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  

ระดบั3.51 ขึน้ไป รอ้ยละ 99.59 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ตาราง 29  สรปุผลการประเมนิหลกัสตูรในดา้นผลกระทบ 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

- ดา้นพฒันาครผููส้อน หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อการ

พฒันาครผููส้อน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.90  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อการ

พฒันาครผููส้อน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.69  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อการ

พฒันาครผููส้อน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.75 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นสือ่การเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.60  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นสือ่การเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.08  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นสือ่การเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.69

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- ดา้นแหลง่การ 

    เรยีนรู ้

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นแหลง่การเรยีนรู้ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.60  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นแหลง่การเรยีนรู้ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 2.88  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นแหลง่การเรยีนรู้ 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.58

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ตาราง 29  (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

- ดา้นงบประมาณ หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 2.70  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 2.86  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- 

- ดา้นการจดั 

    กจิกรรมการเรยีนรู ้

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงานดา้นการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.50  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงานดา้นการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.44  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงานดา้นการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.68  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- ดา้นการวดัผล 

    ประเมนิผล 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงานดา้น 

การวดัผลประเมนิผล 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 2.80  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงานดา้น 

การวดัผลประเมนิผล 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 2.97  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงานดา้น 

การวดัผลประเมนิผล 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.60 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ตาราง 29  (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมนิ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน 

- ดา้นการบรหิาร

หลกัสตูร 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นการบรหิารหลกัสตูร 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.00  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

การดาํเนินงาน 

ดา้นการบรหิารหลกัสตูร 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.16 

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- 

- ดา้นความรู้

ความสามารถของ

นกัเรยีน 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

ความรูค้วามสามารถ

ของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 2.60  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

ความรูค้วามสามารถ

ของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.47  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

ความรูค้วามสามารถ

ของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.79  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

- ดา้นคุณลกัษณะ

ของนกัเรยีน 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

คุณลกัษณะของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.40  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

คุณลกัษณะของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการประเมนิ 3.44  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

หลกัสตูรโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552  

มผีลกระทบต่อ 

คุณลกัษณะของนกัเรยีน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิ 3.65  

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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ตอนท่ี 5  การวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดและจาก

การให้สมัภาษณ์ 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู นอกจากใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ ในมาตร

ประมาณคา่  5 ระดบัแลว้ ในทา้ยของแบบสอบถาม ยงัมขีอ้คาํถามในลกัษณะปลายเปิด ใหผู้ต้อบ

เขยีนแสดงความคดิเหน็ดว้ย นอกจ ากนัน้ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ผูบ้รหิาร ทีต่อบแบบสอบถามทุกคน 

สาํหรบัครู ผูส้อนไดส้มัภาษณ์ครทูีท่าํหน้าทีเ่ป็นครทูีป่รกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4-5 จาํนวน  

20 คน และสมัภาษณ์คณะกรรมการนกัเรยีน จาํนวน 20 คน ตามประเดน็ทีก่าํหนดในแบบ

สมัภาษณ์  

ผูว้จิยัไดศ้กึษา วเิคราะห์  คาํตอบของแบบสอบถามปลายเปิดและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

สมัภาษณ์ สรปุไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร ไดร้ะบุวา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ไดม้กีารดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 มกีาร ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รพูฒันาความรู ้ความสามารถใ นการสอนใหม้ี

ประสทิธภิาพโดยส่งครไูป เขา้ประชุม สมัมนาทางวชิาการ และ แลกเปลีย่นกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย ทัง้

ภายในและต่างประเทศ  สนบัสนุนใหค้รเูขา้รว่มอบรมทางวชิาการ ภายในและภายนอกโรงเรยีน  มี

การเชญิผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สู งทางสาขาวชิา

เฉพาะทางของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ มาประจาํในสาขาวชิาเพือ่ใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนํา 

1.2 มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รจูดัทาํสื่อ การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งเ สรมิใหค้รู

จดัทาํและพฒันาเวบ็ไซตเ์พือ่การเรยีนการสอน 

1.3 มกีารส่งเสรมิและ พฒันาใหค้รูแสวงหาแหล่งเรยีนรู้ บนเครอืข่ ายอนิเทอรเ์น็ต ให้

เขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู้ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ รวมทัง้ส่งเสรมิให้ หาจดัหาหนงัสอื  ตาํราทางวชิาการที่

ทนัสมยัทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษอื่น และวารสารเขา้หอ้งสมดุ 

1.4 มกีารจดัสรรงบประมาณในการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรมคีวามเพยีงพอ 

1.5 ผูบ้รหิารมคีวามมัน่ใจมากในการตดิตามการใชห้ลกัสตูร วา่ครไูดจ้ดักจิกรรมการ

เรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  

1.6 ผูบ้รหิารมกีารกระตุน้ ตดิตามใหค้รพูฒันาหลกัสตูรในแต่ละสาขาวชิาและ

รายวชิาต่าง ๆ รวมถงึการปรบัเปลีย่นรปูแบบการดาํเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และให้

ความรูเ้กีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

1.7 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ควรมคีวามหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการ

คดิของนกัเรยีน 

1.8 เป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนเฉพาะบุคคล  ใหน้กัเรยีนเลอืกรายวชิาต่าง ๆ 

ไดต้ามความถนดัของตนเอง 

1.9 ควรปลกูฝงัใหน้กัเรยีนรกัการทาํวจิยัควรใหเ้วลามากกวา่น้ี 
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1.10 การพัฒนาครมูคีวามสาํคญัมาก เพราครเูป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีน

โดยตรง 

1.11 มกีารพฒันาครทูัง้ดา้นเน้ือหาวชิาการดา้นการและปฏบิตักิารมากขึน้ เพือ่ให้

สามารถจดัการเรยีนการสอนตามความมุง่เน้นของหลกัสตูรได ้

1.12 ควรมปีรบัเปลีย่นสื่อและแหล่งการเรยีนรูใ้หม้คีวามเหมาะสมและสอด คลอ้งกบั

หลกัสตูรทีม่เีน้ือหาวชิากวา้งและลกึมากขึน้ 

1.13 ผูบ้รหิารมกีารทบทวน ตดิตามการใชห้ลกัสตูร โดยเชญิผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวาม

เชีย่วชาญเฉพาะดา้นเฉพาะทางซึง่เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั มาเป็นทีป่รกึษาประจาํสาขาวชิา

ต่าง ๆ 

 2. ครผููส้อน  ไดม้ขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัก ารเรยีนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ควรมกีารพฒันาครูอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ ทางดา้นวชิาการ  การสรา้งสือ่การสอน โดย

นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2.2 ควรจดัการอบรมครใูนเรื่ องใหม ่ๆ เพื่อเปิดโลกทศัน์ของครใูหพ้รอ้มกา้วสู่

มาตรฐานโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอบรมพฒันาครทูางภาษาองักฤษ 

2.3 ครคูวรตระหนกัดา้นคณุธรรมจรยิธรรมของคร ูและการปฏบิตันิใหเ้หมาะสมกบั

ความเป็นคร ู

2.4 การอนุมตังิบประมาณควรมคีวามคลอ่งตวัมากกวา่น้ี 

2.5 การวดัผลและประเมนิผลตอ้งมปี ระสทิธภิาพ ชดัเจน เป็นระบบและความ

หลากหลายมากขึน้ 

2.6 การวดัผลและประเมนิผลควรนําโปรแกรม MIS มาใชเ้พื่อความถูกตอ้งและ

สะดวกต่อการคน้หา 

2.7 บรรยากาศในการเรยีนการสอน ครไูดเ้พิม่เตมิในสว่นบรรยากาศของความเป็น

วทิยาศาสตรม์ากขึน้ 

2.8 ควรจดักจิกรรมเพิม่เตมิจากเดมิทีเ่คยทาํอยูแ่ลว้  โดยเน้นใหน้กัเรยีนมคีวาม

สภุาพ มวีนิยัในตนเอง มคีณุธรรมจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและมบุีคลกิภาพทีด่เีพิม่ขึน้   

2.9 ควรเพิม่ความเขม้ขน้ในกฎระเบยีบของโรงเรยีนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

รายวชิาทกัษะชวีติ 

2.10 ควรเน้นเน้ือหาและกจิกรรมเรือ่งจติวญิญาณของการเป็นนกัวจิยั นกัปร ะดษิฐ ์

นกัคดิคน้ รวมถงึความรอบรูใ้นสงัคมปจัจบุนั 

2.11 เน้ือหาในหลกัสตูรมคีวามเขม้ขน้เทยีบเท่าเน้ือหาของสอวน. ทาํใหค้รผููส้อนตอ้ง

มพีฒันาตนเองเพือ่จดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมและความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
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2.12 การจดัการเรยีนการสอน วธิกีารสอน ตอ้งพฒันาเน้ือหาใหม้คีวามทนัสมั ย 

สอดคลอ้งกบักา้วหน้าทางวชิาการ 

2.13 ดา้นวชิาการมกีารพฒันามากอยูแ่ลว้ แต่ดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รยีนตอ้งมกีาร

พฒันาเพิม่ขึน้จากเดมิ 

2.14 นกัเรยีนควรสรา้งเสรมินิสยัการมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ มี

คณุธรรมจรยิธรรม 

 3.  นักเรียน  ไดม้ขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการเ รยีนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ครมูคีวามรู้  ความสามารถ และเขา้ใจในเน้ือหา วชิาการ ทีท่าํการสอน ได้อยา่ง

ลกึซึง้ ซึง่เป็นผูท้ีส่ามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.2 ครมูคีวามพรอ้ม มกีารเตรยีมการสอน เป็นอยา่งด ี และสามารถตอบขอ้ซกัถาม

ของนกัเรยีนไดอ้ยา่งลกึซึง้ 

3.3 สือ่การสอน ทีค่รใูช้ ประกอบ การเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ เป็นอยา่งยิง่ มี

ความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ทีท่นัสมยั เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

3.4 สือ่การสอน สว่นใหญ่จะเป็น Powerpoint ซึง่มเีน้ือหาวชิาการทีช่ดัเจนเป็นอยา่ง

มาก 

3.5 แหลง่การเรยีนรูม้คีวามหลากหลายเหมาะสมกบัการพฒันา ศกัยภาพนกัเรยีน

มาก โดยฉพาะอยา่งยิง่หนงัสอืทางวทิยาศาสตรใ์นหอ้งสมดุมปีรมิาณเพยีงพอ 

3.6 กจิกรรมคา่ยวชิาการ การบรรยายจากผูท้รงคณุวฒุ ิและการศกึษาดงูาน นอก

สถานที ่เพือ่เพิม่ประสบการณ์และมมุมองใหม ่ๆ  

3.7 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ทีม่คีวามหลากหลายและ

สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเน้ือหาทางวชิาการและผูเ้รยีนมาก 

3.8 เน้ือหาหลกัสตูรมมีากเกนิไป 

3.9 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการกาํหนดและใชว้ธิกีาร เครือ่งมอืในการวดัและ

ประเมนิผลกจิกรรมต่าง ๆ และผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนกัเรยีนมาก 

3.10 ครผููส้อนมกีารพฒันาความสามารถทางวชิาการและในการสอน ทาํใหเ้รยีนแลว้

มคีวามเขา้ใจในเน้ือหาวชิาเพิม่มากยิง่ขึน้ 

3.11 นกัเรยีนควรมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาการของตนเองใหม้ี

ศกัยภาพสงูสดุ 

3.12 นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นวชิาการและมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ากขึน้ 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ซึง่

มุง่ประเมนิใน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และ

ดา้นผลกระทบของหลกัสตูร 

 การเสนอผลสรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ขอบเขตของการวจิยั 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู 

3. สรปุผลการศกึษาวจิยั 

4. อภปิรายผล 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 

1.  ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การประเมนิครัง้น้ีมุง่ประเมนิใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้น

กระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ 

  1.1 ดา้นบรบิทประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

   1.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 

   1.1.3 เน้ือหารายวชิา 

  1.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี  

   1.2.1 ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน  

   1.2.2 สือ่การเรยีนรู ้

   1.2.3 แหล่งการเรยีนรู ้

   1.2.4 งบประมาณ 

  1.3 ดา้นกระบวนการประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.3.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

   1.3.2 การวดัผลและประเมนิผล 

   1.3.3 การบรหิารหลกัสตูร 

  1.4 ดา้นประสทิธผิลประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   1.4.2 ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน  

   1.4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

   1.4.4 คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 
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  1.5 ดา้นผลกระทบประกอบดว้ยการประเมนิดงัน้ี 

   1.5.1 ดา้นพฒันาครผููส้อน  

   1.5.2 ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ 

   1.5.3 ดา้นแหลง่การเรยีนรู ้ 

   1.5.4 ดา้นงบประมาณ  

   1.5.5 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

   1.5.6 ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  

   1.5.7 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  

   1.5.8 ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน   

   1.5.9 ดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน 

 2. แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้น้ีประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 คน ผูบ้รหิาร

จาํนวน 13 คน ครผููส้อน จาํนวน 65 คน นกัเรยีน จาํนวน 484 คน รวม 565 คน  

 

ตาราง 30 แหล่งขอ้มลู  

 

แหล่งผูใ้ห้ข้อมลู 

จาํนวน

แหล่งผูใ้ห้

ข้อมลู 

จาํนวน

ตวัอย่าง 

จาํนวน

ตวัอย่างท่ี

เกบ็ได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ผูเ้ชีย่วชาญ 3 3 3 100 

2. ผูบ้รหิาร 13 13 10 76.92 

3. ครผููส้อน 65 65 36 55.38 

4. นกัเรยีน 484 484 283 58.47 

 

2.  การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

จดุมุง่หมายของการวจิยั ดงัน้ี 

 1. วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความสอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย 

ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของ

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 โดยสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชค้วามคดิคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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  ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของจดุมุง่หม ายของหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 กบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตาม     

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  และการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของจดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งและเน้ือหารายวชิาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 ในระดบัตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปจากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จงึถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 2.  การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

  2.1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวเิคราะหส์ถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาคา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ 

  2.2  การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและ

นกัเรยีน โดยหาคา่คะแนนเฉลีย่ (x ) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)ดา้นภาพรวม และรายขอ้ 

แลว้นําค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 103) 

   คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึระดบัมากทีสุ่ด หรอืเหมาะสมมากทีสุ่ด 

   คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถงึระดบัมาก หรอืเหมาะสมมาก 

   คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถงึระดบัปานกลาง หรอืเหมาะสมปานกลาง  

   คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึระดบัน้อย หรอืเหมาะสมน้อย 

   คา่เฉลีย่ ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึระดบัน้อยทีส่ดุ หรอืเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 3.  การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสาํรวจผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถของผูเ้รยีน

ดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน นํา คะแนนมา

คาํนวณหาคา่สถติพิืน้ฐาน คา่รอ้ยละ (Percentage) และคา่คะแนนเฉลีย่(x )   

 4.  วเิคราะหเ์น้ือหาความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด และจากการใหส้มัภาษณ์  

โดยจดัจาํแนกลาํดบั และนํามาประมวลใหเ้ป็นขอ้ความโดยสรปุ  

 

3. สรปุผลการศึกษาวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ซึง่

มุง่ประเมนิใน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และ

ดา้นผลกระทบของหลกัสตูร สรปุผลได ้ดงัน้ี 

 1.  ผลการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิย านุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นบรบิท  

โดยผูเ้ชีย่วชาญสรปุไดด้งัน้ี 

1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวาม

สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของสงัคมไทย  ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ ในระดบัมากทีส่ดุ คอืมรีะดบัผลการประ เมนิเท่ากบั 4.70 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว้  คอื

ระดบั 3.51 
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1.2 โครงสรา้งหลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในระดบัมากทีส่ดุ  คอืมรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั  4.67 สงูกว่า

เกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

1.3 เน้ือหารายวชิา  มคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในระดบัมากทีส่ดุ  คอืมรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั  4.67 สงูกว่า

เกณฑท์ีก่ําหนดไว ้คอืระดบั 3.51 

 2.  ผลการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นปจัจยั

เบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และดา้นผลกระทบ  โดยผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน  

สรปุผลได ้ดงัน้ี 

  2.1 ผลการประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 

   2.1.1 ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ ความพรอ้มและศกัยภาพ ของครผููส้อน และสือ่

การเรยีนรูท้ีใ่ช้ ในการจดัการเรยีนการสอน  มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  มรีะดบัผลการประเมนิ

เท่ากบั 4.42 และ4.40 ตามลาํดบั 

   สาํหรบั ดา้นแหล่งการเรยีนรู้  และงบประมาณผูบ้รหิารมคีวามเหน็วา่ มี ความ

หลากหลาย ความเพยีงพอ และความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 

4.66 และ4.75 ตามลาํดบั 

   2.1.2  ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน  สือ่การ

เรยีนรู ้แหล่งการเรยีนรู ้ และงบประมาณ มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก  มี

ระดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.35 ,4.18 ,4.07 และ4.23 ตามลาํดบั 

   2.1.3  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่า ความพรอ้มและศั กยภาพของครผููส้อน  สือ่การ

เรยีนรู ้และแหล่งการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก  มรีะดบัผลการ

ประเมนิเท่ากบั 4.30 ,4.24 และ4.25 ตามลาํดบั 

 

  2.2 ผลการประเมนิดา้นกระบวนการ 

   2.2.1  ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่  การปฏบิตัขิองครใูน ดา้นการจดักจิกรร มการ

เรยีนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมนิผล มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  มรีะดบัผลการประเมนิ

เท่ากบั 4.42 และ4.45 ตามลาํดบั 

   สาํหรบัดา้นการวางแผนการเตรยีมความพรอ้มและการบรหิารหลกัสตูร ผูบ้รหิารมี

ความเหน็วา่ มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.68 

   2.2.2  ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ การปฏบิตัขิองครใูนดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ดา้นการวดัผลและประเมนิผล และดา้นการวางแผนการเตรยีมความพรอ้มและการบรหิารหลกัสตูร  

มคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 4.22 ,4.49 และ4.31 ตามลาํดบั 
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   2.2.3  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ การปฏบิตัขิองครใูนดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

และดา้นการวดัผลและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 

4.16 และ4.19 ตามลาํดบั 

 

  2.3 ผลการประเมนิดา้นประสทิธผิล 

   จากฐานขอ้มลูของโรงเรยีนมหดิลวิ ทยานุสรณ์ นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ปี

การศกึษา 2553 ของโรงเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน อยูใ่นระดบัสงูมาก  โดยนกัเรยีน รอ้ยละ 

81.97 มคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่ 3.50  

   สาํหรบั ความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์รอ้ยละ 100 ไดร้บั

การประเมนิวา่มคีวามสามารถในการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน อยูใ่นระดบัสงูกว่า 3.50 ใน

ทุกดา้น ในขณะเดยีวกนันกัเรยีนรอ้ยละ 99.59 มผีลการประเมนิ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  สงูกว่า 

3.50 ในทุกดา้นเช่นเดยีวกนั ซึง่ทัง้หมดสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวค้อืรอ้ยละ 80 

   การประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน  

และการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนดงักล่าว เป็นการประเมนิเพื่อการจบหลกัสตูร

ตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

   นอกจากนัน้ในงานวจิยัน้ียงัไดใ้หผู้บ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ประเมนิเกีย่วกบั

คุณลกัษณะของนกัเรยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีน โดยการตอบ

แบบสอบถามทีม่มีาตรประเมนิคา่ 5 ระดบั พบวา่ทัง้ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ความคดิเหน็วา่  

นกัเรยีนของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มคีณุลกัษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันา

นกัเรยีนทัง้ 23 ขอ้ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยมรีะดบั การประเมนิ เฉลีย่รวมของผูบ้รหิาร ครผููส้อนและ

นกัเรยีนเท่ากบั 4.37 , 3.99 และ 4.19 ตามลาํดบั 

   

  2.4 ผลการประเมนิดา้นผลกระทบของหลกัสตูร 

   2.4.1  ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มผีลกระทบ ต่อดา้นการพฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่การเรยีนรู ้และ ดา้นแหล่งการ

เรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 3.90, 3.60 และ 3.60 ตามลาํดบั 

   สาํหรบัดา้น งบประมาณ   ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  ดา้นการวดัผลและ

ประเมนิผล  ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน  และดา้น

คุณลกัษณะของนกัเรยีน  มผีลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 2.70, 

3.50 , 2.80, 3.00, 2.60 และ 3.40 ตามลาํดบั 

   2.4.2  ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มผีลกระทบต่อ ดา้นการพฒันาครผููส้อน อยูใ่นระดบัมาก มรีะดบัผลการประเมนิ

เท่ากบั 3.69 
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   สาํหรบัดา้น สือ่การเรยีนรู้   ดา้นแหล่งการเรยีนรู ้  ดา้นงบประมาณ  ดา้นการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้ ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  ดา้นความรู้

ความสามารถของนกัเรยีน และดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน ครผููส้อนเหน็วา่มผีลกระทบอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 3.08, 2.88 , 2.86, 3.44, 2.97 ,3.16 , 3.47 และ 3.44

ตามลาํดบั 

   2.4.3  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่ การใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 มผีลกระทบอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มรีะดบัผลการประเมนิเท่ากบั 3.75, 3.69, 

3.58, 3.68, 3.60 ,3.79 และ 3.65 ตามลาํดบั 

  

4. อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ซึง่

มุง่ประเมนิใน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นประสทิธผิล และ

ดา้นผลกระทบของหลกัสตูร ผูว้จิยัขอเสนอการอภปิรายผลได ้ดงัน้ี  

1. ดา้นบรบิท จดุมุง่หมายของหลกัสตูร  ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็ว่า จดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

บรบิทของสงัคมไทย ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

กล่าวไดว้่าจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรี ยนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผลของการจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระ

ราชกฤษฎกีาการจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2543 ไดร้ะบุเหตุผลของประกาศ

พระราชกฤษฎกีาฉบบัน้ีไว ้ดงัน้ี โดยทีป่จัจบุนัประเทศไทยขาดแคลนนกัวจิยัพฒันาและนกัประดษิฐ์

คดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจงึไดม้กีารสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตรใ์นโรงเรยีน ตลอดจนมกีารจดัตัง้โรงเรยีน มหดิลวทิยานุสรณ์และโรงเรยีนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั ซึง่เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนเฉพาะสายวทิยาศาสต รเ์ท่านัน้ โดยไมม่กีารสอนสายศลิป์และ

สายอื่น จาํนวน 13 แห่งขึน้ เพื่อจดัการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน แต่หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการ

สอนกย็ั งคงเป็นเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนทัว่ไป ขณะน้ีรฐับาลมนีโยบายทีจ่ะใหเ้ดก็และเยาวชนทีม่ ี

ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรไ์ด้ พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ซึง่จาํเป็นตอ้งมี

วธิกีารและหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะพเิศษ อนัแตกต่างไปจากการเรยีนการสอนในโรงเรยีนปกต ิ ดงันัน้  

สมควรใหม้กีารจดัใหม้โีรงเรยีนวทิยาศาสตรข์ึน้โดย 1เฉพาะ เพือ่ใหเ้ป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตรอ์ยา่งเขม้ขน้ใหแ้ก่นกัเรยีน ทีม่คีวามสามารถพเิศษในทางวทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร ์เพือ่เป็นการเตรยีมพืน้ฐานสาํหรบับุคคลทีม่คีณุภาพสงูเพือ่การศกึษาในระดบัอุมศกึษา

ในการทีจ่ะสรา้งนกัวชิาการอนัยอดเยีย่มของประเทศและเพือ่ทีจ่ะใหโ้รงเรยีนไดจ้ดัตัง้ขึน้มกีาร

บรหิารและการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามเ ป็นอสิระ คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพ  สมควร

กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน จงึไดนํ้าโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์มาจดัตัง้เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรเ์พือ่เป็นตน้แบบแก่โรงเรยีนลกัษณะดงักลา่วจงึจาํเป็นตอ้ง

ตราพระราชกฤษฎกีา1  
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 นอกจากนัน้หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ยงัเป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้น

การพฒันานกัเรยีนรอบดา้น ทัง้พทุธศิกึษา จรยิศกึษา พลศกึษา และหตัถศกึษา มกีารจดัสาระการ

เรยีนรูใ้นรายวชิาพืน้ฐานใหค้รอบคลมุหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร มกีาร จดัสาระการเรยีนรูร้ายวชิาเพิม่เตมิใหห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกเรยีน

รายวชิาต่าง ๆ ตามศกัยภาพ ความถนดั และความสนใจ สง่เสรมิการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ศีกัยภาพ อกีดว้ย สอดคลอ้งกบัคาํกลา่วของ สบุนิ ป่ินขยนั 

(2530: 3-7) ทีว่า่ หลกัสตูรทีด่จีะตอ้งมลีกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั

และวฒุภิาวะของผูเ้รยีน เปลีย่ นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลตามทีส่งัคมพงึประสงค ์ และของ วชิยั 

แหวนเพชร (2530: 70-71) ทีก่ล่าวว่า การกําหนดความมุง่หมายของหลกัสตูร ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และคาํนึงถงึการพฒันาของตวัผูเ้รยีนดว้ย 

1.1. โครงสรา้งหลกัสตูร ผูเ้ชีย่วชาญให้ มคีวามคดิเหน็วา่ มคีวาม สอดคลอ้งกบั

จดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่เป็นไป

ตามจดุเน้นของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในการจดัสาระการเรยีนรู้

รายวชิาพืน้ฐานใหค้รอบคลมุหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ทีก่าํหนดใหเ้รี ยนไมต่ํ่ากวา่ 81.0 หน่วยกติ โดยโครงสรา้งของหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 จดัใหน้กัเรยีนเรยีนไมต่ํ่ากว่า 85.0 หน่วยกติ 

แบ่งเป็นรายวชิาพืน้ฐาน จาํนวน 41.0 หน่วยกติ รายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 ซึง่เป็นรายวชิาทีต่่อยอด

และเสรมิรายวชิาพืน้ฐาน นอกจาก จะครอบคลมุสาระการเรยีนรูห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร สาระการเรยีนรูข้องการสอบแบบทดสอบ

ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) การสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) การวดัศกัยภาพทาง

คณติศาสตร ์ (PAT1) และการวดัศกัยภาพทางวทิยาศา สตร ์ (PAT2) ของสถาบนัทดสอบทาง

การศกึษาแหง่ชาต ิ(สมศ.) แลว้ ยงัไดเ้พิม่เตมิสาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ตามศกัยภาพ ความถนดั และ

ความสนใจของนกัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์

ไดร้บัการพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ จาํนวน 40.0 หน่วยกติ และรายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 

นกัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนไดไ้มต่ํ่ากว่า 4.0 หน่วยกติ รวมทัง้ยงัมกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพือ่

พฒันานกัเรยีนใหม้คีณุลกัษณะเป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของ

โรงเรยีน และบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั บุญชม ศรสีะอาด (2546: 11-16) 

ทีก่ลา่ววา่ โครงสรา้งของหลกัสตูรเป็นการกาํหนดกลุม่วชิาหรอืรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร กรณี

หลกัสตูรทีเ่ป็นโปรแกรมการศกึษามกักําหนดสดัส่วนทีบ่งัคบั ส่วนทีใ่หเ้ลอืกเรยีนตามถนดั และส่วน

ทีใ่หเ้ลอืกเรยีนอยา่งเสร ี
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1.2. เน้ือหารายวชิา ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็วา่ เน้ือหารายวชิากบัจดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มคีวามสอดคลอ้งกนัในระดบัมากทีส่ดุ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร และโครงสรา้ง

ของหลกัสตูรขา้งตน้ทีก่ล่าวมา 

 

2. ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 

2.1. ความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน  

มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็น

เพราะโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มรีะบบการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีณุภาพ และมี การ

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ซึง่โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ตัง้เป้าไวว้า่ ครขูองโรงเรยีนรอ้ยละ 90 

จะมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท ในสาขาวชิาทีส่อนภายในปีงบประมาณ 2553  และรอ้ยละ 20 จะ

มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภายในปีงบประมาณ 2560 โรงเรยีนจงึสนบัสนุนใหค้รขู อง

โรงเรยีนไดม้โีอกาสศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัพฒันาบุคลากรโดยการจดัประชุม

ระดมความคดิภายในโรงเรยีน จดัใหม้รีะบบการนิเทศภายในสาขาวชิา จดัใหม้คีรพูีเ่ลีย้งดแูลครู

บรรจใุหม ่ตลอดจนเชญิผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมาฝึกอบรมบุคลากรทีโ่รงเรยีน รวมทัง้การสง่บุคลากร

เขา้รว่มฝึกอบรมสมัมนาเกีย่วกบัสาขาวชิาทีส่อน และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ซึง่จดัโดยหน่วยงานภายนอก รวมถงึการจดักจิกรรมใหบุ้คลากรของโรงเรยีนไดไ้ปศกึษาดงูานทัง้ใน

และต่างประเทศดว้ย (รายงานประจาํปีโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 2552) 

2.2. สือ่การเรยีนรู ้ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสือ่

การเรยีนรูใ้นภาพรวม มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพอของสื่อการเรยีนรู ้ อยูใ่นระดบัมาก อาจ

เป็นเพราะวา่โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนได้

ฝึกปฎบิตั ิคน้ควา้ ทดลอง  สบืเสาะ แสวงหาคาํตอบในสิง่ทีส่งสยั รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีน

สรา้งสรรคผ์ลงานตามความสนใจ โรงเรยีนจงึจดัใหม้หีอ้งปฎบิตักิารเฉพาะสาขาวชิาทีไ่ดม้าตรฐาน 

และทนัสมยั มศีนูยว์ทิยบรกิารหรอืหอ้งสมดุทีม่สี ือ่ความรูห้ลากหลายรปูแบบ มรีะบบสายสญัญาณ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ชือ่มโยงทุกอาคารภายในโรงเรยีนมจีดุเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์(computer outler) 

มากกวา่ 400 จดุ มรีะบบสญัญาณเครอืขา่ยไรส้าย (wireless) ทัว่บรเิวณโรงเรยีน เพือ่อาํนวยความ

สะดวกแก่นกัเรยีนใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อการศกึษาเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา (รายงานประจาํปี

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 2552) อกีทัง้โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมอบรมการใช ้ ICT ใหก้บับุคลากร

ของโรงเรยีน ส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหค้รผููส้อนทุกคนมเีวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรว ม และพฒันาสือ่การเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ใหก้บันกัเรยีน และมกีารมอบรางวลั

สาํหรบัครผููพ้ฒันาเวบ็ไซตเ์พือ่การเรยีนการสอนดเีดน่ ทีผ่า่นการประเมนิจากคณะกรรมการ ICT ใน

แต่ละปีอกีดว้ย  
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2.3. แหล่งการเรยีนรู ้ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
แหลง่การเรยีนรูใ้นภาพรวม มคีวามหลากหลาย ความเพยีงพอ และความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  
อาจเ ป็นเพราะโรงเรยีนมศีนูยว์ทิยบรกิารหรอืหอ้งสมดุทีเ่ปิดใหบ้รกิารสนบัสนุนและสง่เสรมิ
การศกึษาเรยีนรู ้การคน้ควา้วจิยัจนถงึเวลา 22.00 น. ทุกวนัในช่วงเปิดภาคเรยีน สามารถให้
นกัเรยีนเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูเพื่อการศกึษาเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตค วามเรว็
สงู ผา่นสือ่ความรูห้ลากหลายรปูแบบ นอกจากน้ีโรงเรยีนยงัไดจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนไดส้มัผสักบัแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การศกึษาดู
งานในศนูยว์จิยัดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีการศกึษาดงูานด้ านสงัคมศกึษา 
ภาษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและโบราณคด ีการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม คา่ย
วชิาการ การฝึกประสบการณ์ในศนูยว์จิยั การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการกบันกัเรยีนนานาชาต ิและ
การเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นนกัเรยีนกบัโรงเรยีนเครอืขา่ยต่างประเทศ (รายงานประจาํ ปี
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 2552) 

2.4. งบประมาณ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบังบประมาณใน
ภาพรวม มคีวามเหมาะสม และความเพยีงพออยูใ่นระดบัมาก  อาจเป็นเพราะโรงเรยีนดาํเนินการใน
ลกัษณะขององคก์ารมหาชน ตามเหตุผลการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิล วทิยา
นุสรณ์ พ.ศ. 2543 ทีว่า่ “เพือ่ทีจ่ะใหโ้รงเรยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้มกีารบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนทีม่ ี
ความเป็นอสิระคลอ่งตวั และมปีระสทิธภิาพ สมควรกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่
ดว้ยองคก์ารมหาชน ” (หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552) ทาํใหโ้รงเรยีน
สามารถจดัสรรงบประมาณสาํหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และการบรหิารจดัการดา้นอื่นๆ 
ไดอ้ยา่งคลอ่งตวั และมปีระสทิธภิาพ  
 

3. ดา้นกระบวนการ 
3.1. การจดักจิกรรมการเรยีนรู้  ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ประเมนิระดบั

การปฎบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นภาพรวม มคีวามเห มาะสม อยูใ่นระดบัมาก ซึง่เป็นไปตาม
จดุมุง่หมาย และจดุเน้นของหลกัสตูร ทีมุ่ง่เน้นการจดัสาระการเรยีนรูใ้นรายวชิาพืน้ฐานให้
ครอบคลมุหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
มุง่เน้นการจดัสาระการเรยีนรูร้ายวชิาเพิม่เตมิใหห้ลากหลาย ส อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความถนดัและ
ความสนใจของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกเรยีนรายวชิาต่าง ๆ ตามศกัยภาพ 
ความถนดัและความสนใจ รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฎบิตั ิและมี
ประสบการณ์ตรงดา้นต่าง ๆ ดว้ยตวันกัเรยีนเอง ผา่นกจิกรรมพฒันาผู้ เรยีนทีท่างโรงเรยีนจดัให้
ตามโครงสรา้งของหลกัสตูร  

3.2. การวดัผลและประเมนิผล ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ประเมนิระดบั
การปฎบิตัใินการวดัผลและประเมนิผลในภาพรวม มคีวาเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  อาจเป็นเพราะ
โรงเรยีนชีแ้จงเกณฑก์ารวดัผลและประเมนิผลทีช่ดัเจนไวใ้นหลกัสู ตร และมกีารแจง้เวลาการวดัผล
และประเมนิใหก้บันกัเรยีนทราบลว่งหน้าในปฎทินิปฎบิตังิานประจาํปีของโรงเรยีน มเีครือ่งมอืใน
การวดัผลและประเมนิผลทีห่ลากหลาย 
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3.3. การบรหิารหลกัสตูร ผูบ้รหิารและครผููส้อน ประเมนิระดบั การวางแผนการ

เตรยีมความพรอ้ม และการดาํเนินงาน บรหิารหลกัสตูร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะ

โรงเรยีนดาํเนินการจดักจิกรรมและบรหิารหลกัสตูรในแต่ละฉบบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารกาํหนด

ปฎทินิปฎบิตังิานและตารางการจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีช่ดัเจนและดาํเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ ตามปฎทินิ

อยา่งครบถว้น รวมทัง้มกีารดาํเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นหลกัสตูร ของการประเมนิ

คณุภาพการศกึษา โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์อกีดว้ย 

4. ดา้นประสทิธผิล 

4.1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  นกัเรยีนของโรงเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ตามเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร โดย นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู

กว่าเกณฑ ์อาจเป็นเพราะวา่นกัเรยีนของโรงเรยีนเป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดา้นคณติศาสตร ์

และวทิยาศาสตร ์ซึง่ผา่นกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ และโรงเรยีนจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

4.2. ความสามารถข องผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีน  

นกัเรยีนมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั 4.51-5.00 ในทุกดา้น ซึง่สงูกวา่เกณฑก์ารประเมนิ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีน ทีป่ระสงคจ์ะพฒันาใหน้กัเรยีนรกัการเรยีนรู ้รกั

การอ่าน รกัการเขยีน รกัการคน้ควา้อยา่งมรีะบบ มคีวามรอบรู ้รูร้อบ และสามารถบรูณาการความรู้

ได ้(หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552) 

4.3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน  พบว่า ทุกคุณลกัษณะมผีลการ

ประเมนิอยูใ่นระดบั 3.51-5.00 คดิเป็นรอ้ยละ 99.59 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์ารประเมนิ  ซึง่สอดคลอ้งกบั

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีน ทีป่ระสงคจ์ะพฒันาใหน้กัเรยีนเหน็คณุคา่ของตนเอง 

มวีนิยัในตนเอง มคีณุธรรม จรยิธรรม บุคลกิภาพด ีมคีวามเป็นผูนํ้า มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และ

มคีวามผดิชอบต่อสงัคม และสอดคลอ้งกบัจดุประสงคห์ลกัของรายวชิาทกัษะชี วติทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้

นกัเรยีนมทีกัษะในการปรบัตวั ทัง้เพื่ ออยูร่ว่มกนัในหอพกัและการดาํรงชวีติในสงัคมทัว่ไป มทีกัษะ

การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น มทีกัษะการบรหิารความขดัแยง้ มวีนิยัในตนเอง และมคีวามเป็นผูนํ้า  

(หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552) 

4.4. คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน  

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ใหผ้ลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะนกัเรยีนอยู่

โรงเรยีนประจาํ ซึง่โรงเรยีนสามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอน กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ

กจิกรรมเสรมิอื่น ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนไดต้ลอดเวลา และ

สามารถจดัสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ตามมาตรฐาน ดา้น

ทรพัยากรการเรยีนรูข้องการประเมนิคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์อกีดว้ย 
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5. ผลกระทบ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และนกัเรยีน ป ระเมนิผลกระทบเฉลีย่ทีเ่กดิจากการใช้

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสภาพความเป็นจรงิทีว่า่  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนสาํหรบั

ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์  และจดัทาํหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบั

ศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจของนกัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนเหลา่น้ีไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็

ศกัยภาพ ดงันัน้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ คอื ครผููส้อน ตอ้งมกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ให้

สามารถสอนนกัเรยีนผูม้คีวามสามารถเหลา่น้ีไดอ้ยา่ง มปีระสทิธภิาพ ดา้นผูเ้รยีน ตอ้งมกีารพฒันา

ความรูค้วามสามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลา เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจบทเรยีน และกจิกรรมการเรยีน

การสอนตามหลกัสตูรทีจ่ดัใหอ้ยา่งเขม้ขน้ได ้ดา้นกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรู ้โรงเรยีนตอ้ง

วางแผนการจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย มสีื่ อการเรยีนรูห้ลากหลายรปูแบบ และสอดคลอ้งกบัความรู้

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีน สว่นดา้นงบประมาณซึง่มผีลกระทบจากการใช้

หลกัสตูรอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะโรงเรยีนบรหิารงานในรปูแบบขององคก์ารมหาชน  

ทาํใหม้คีวามเป็นอสิระและคลอ่งตวัในการบรหิารจดัก ารดา้นงบประมาณ จงึทาํใหไ้ดร้บัผลกระทบ

จากการใชห้ลกัสตูรน้อยทีส่ดุ 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 การประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มขีอ้เสนอแนะใน

ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ผลการประเมนิหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ในดา้นต่าง ๆ 

ทัง้ดา้นบรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ ประสทิธผิล และผลกระทบ พบวา่ ทุกดา้นมรีะดบัความ

คดิเหน็โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่ดแูยกตามกลุม่ผูป้ระเมนิจะพบวา่ในบางรายการมรีะดบั

ความคดิเหน็เฉลีย่แตกต่างกนัอยา่งน่าสนใจ หากมกีารวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องระดบัความ

คดิเหน็ระห วา่งกลุม่ผูป้ระเมนิ อาจจะไดข้อ้มลู สารสนเทศ ทีน่่าสนใจและมปีระโยชน์ต่อการนํา

ผลการวจิยัไปใชเ้พิม่มากขึน้ 

2. ในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป น่าจะมกีารเพิม่กลุม่ผูต้อบแบบประเมนิในสว่นของกลุม่

เจา้หน้าทีป่ฎบิตักิารฝา่ยต่าง ๆ  ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้ง และช่วยสนบัสนุนใหก้ารจดักิ จกรรมการเรยีน

การสอน กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนดาํเนินไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

3. ในการทาํวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัอาจใชจ้าํนวนผูเ้ชีย่วชาญในการวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิล วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 น้อยเกนิไป ในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป น่าจะมกีารเพิม่

จาํนวนกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญในการวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรใหม้ากขึน้  เพื่อจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูของผลการ

วเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

- หนังสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

- หนังสือขอความอนุเคราะหเ์พ่ือการวิจยั 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัและวิเคราะหเ์อกสารหลกัสตูร  
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 
1. ชือ่ – สกุล ดร.เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ ์

   ตําแหน่ง ขา้ราชการบาํนาญ 

   สงักดั        สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 

2. ชือ่ – สกุล อาจารยส์ถาพร  วรรณธนวจิารณ์ 

   ตําแหน่ง ครเูชีย่วชาญ 

   สงักดั        สาขาวชิาชวีวทิยา  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

 

3. ชือ่ – สกุล นางสาวธวชนีิ  โรจนาว ี

   ตําแหน่ง ผูช้าํนาญการ 

   สงักดั        หวัหน้างานวชิาการ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญวิเคราะหเ์อกสาร 

หลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 
1. ชือ่ – สกุล ดร.เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ ์

   ตําแหน่ง ขา้ราชการบาํนาญ 

   สงักดั        สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 

2. ชือ่ – สกุล อาจารยไ์พรชั วงศน์าถกุล 

   ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั นครศรธีรรมราช 

   สงักดั        สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

3. ชือ่ – สกุล ดร.สมุาล ี นาคประดา 

   ตําแหน่ง อาจารย ์

   สงักดั        คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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ภาคผนวก ค 

ค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) ของแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์  

เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 
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ตาราง 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

     วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ฉบบัผูบ้รหิารและครผููส้อน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 16 1.00 คดัเลอืกไว ้ 31 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 17 1.00 คดัเลอืกไว ้ 32 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 18 0.33 ตดัทิง้ 33 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 19 0.33 ตดัทิง้ 34 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 20 0.33 ตดัทิง้ 35 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 0.33 ตดัทิง้ 21 0.33 ตดัทิง้ 36 1.00 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 22 0.33 ตดัทิง้ 37 1.00 คดัเลอืกไว ้

8 1.00 คดัเลอืกไว ้ 23 0.33 ตดัทิง้ 38 1.00 คดัเลอืกไว ้

9 1.00 คดัเลอืกไว ้ 24 0.33 ตดัทิง้ 39 1.00 คดัเลอืกไว ้

10 1.00 คดัเลอืกไว ้ 25 0.33 ตดัทิง้ 40 1.00 คดัเลอืกไว ้

11 1.00 คดัเลอืกไว ้ 26 0.33 ตดัทิง้ 41 1.00 คดัเลอืกไว ้

12 1.00 คดัเลอืกไว ้ 27 1.00 คดัเลอืกไว ้ 42 1.00 คดัเลอืกไว ้

13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 28 1.00 คดัเลอืกไว ้ 43 1.00 คดัเลอืกไว ้

14 0.33 ตดัทิง้ 29 0.33 ตดัทิง้ 44 1.00 คดัเลอืกไว ้

15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 30 1.00 คดัเลอืกไว ้    

 

 

ตาราง 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

     วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นกระบวนการ ฉบบัผูบ้รหิารและครผูู้สอน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 11 0.33 ตดัทิง้ 21 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 12 1.00 คดัเลอืกไว ้ 22 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 23 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 14 1.00 คดัเลอืกไว ้ 24 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 25 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 16 1.00 คดัเลอืกไว ้ 26 1.00 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 32 (ต่อ)  
 
ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 17 1.00 คดัเลอืกไว ้ 27 1.00 คดัเลอืกไว ้

8 1.00 คดัเลอืกไว ้ 18 1.00 คดัเลอืกไว ้ 28 1.00 คดัเลอืกไว ้

9 1.00 คดัเลอืกไว ้ 19 1.00 คดัเลอืกไว ้ 29 1.00 คดัเลอืกไว ้

10 1.00 คดัเลอืกไว ้ 20 1.00 คดัเลอืกไว ้ 30 1.00 คดัเลอืกไว ้

 

 

ตาราง 33  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นประสทิธผิล ฉบบัผูบ้รหิารและครผููส้อน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 9 1.00 คดัเลอืกไว ้ 17 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 10 1.00 คดัเลอืกไว ้ 18 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 11 1.00 คดัเลอืกไว ้ 19 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 12 1.00 คดัเลอืกไว ้ 20 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 21 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 14 1.00 คดัเลอืกไว ้ 22 1.00 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 23 1.00 คดัเลอืกไว ้

8 1.00 คดัเลอืกไว ้ 16 1.00 คดัเลอืกไว ้    

 

 

ตาราง 34 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นผลกระทบ ฉบบัผูบ้รหิารและครผููส้อน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 7 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 8 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 9 1.00 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ฉบบันกัเรยีน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 11 0.33 ตดัทิง้ 21 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 12 0.33 ตดัทิง้ 22 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 0.33 ตดัทิง้ 23 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 14 0.33 ตดัทิง้ 24 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 0.33 ตดัทิง้ 25 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 0.33 ตดัทิง้ 16 0.33 ตดัทิง้ 26 1.00 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 17 0.33 ตดัทิง้ 27 1.00 คดัเลอืกไว ้

8 0.33 ตดัทิง้ 18 1.00 คดัเลอืกไว ้ 28 1.00 คดัเลอืกไว ้

9 0.33 ตดัทิง้ 19 1.00 คดัเลอืกไว ้ 29 1.00 คดัเลอืกไว ้

10 0.33 ตดัทิง้ 20 0.33 ตดัทิง้    

 

ตาราง 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นกระบวนการ ฉบบันกัเรยีน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 8 1.00 คดัเลอืกไว ้ 14 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 9 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 10 1.00 คดัเลอืกไว ้ 16 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 11 1.00 คดัเลอืกไว ้ 17 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 12 1.00 คดัเลอืกไว ้    
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ตาราง 37 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นประสทิธผิล ฉบบันกัเรยีน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 9 1.00 คดัเลอืกไว ้ 17 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 10 1.00 คดัเลอืกไว ้ 18 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 11 1.00 คดัเลอืกไว ้ 19 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 12 1.00 คดัเลอืกไว ้ 20 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 21 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 14 1.00 คดัเลอืกไว ้ 22 1.00 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 23 1.00 คดัเลอืกไว ้

8 1.00 คดัเลอืกไว ้ 16 1.00 คดัเลอืกไว ้    

 

 

ตาราง 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ดา้นผลกระทบ ฉบบันกัเรยีน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 6 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 7 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้       
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ตาราง 39  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 ฉบบัผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน 

 

ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา ขอ้ที ่ IOC การพจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 1 1.00 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 2 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 3 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 4 0.33 ตดัทิง้ 4 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 5 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 6 1.00 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 7 1.00 คดัเลอืกไว ้

   8 1.00 คดัเลอืกไว ้    

   9 1.00 คดัเลอืกไว ้    

   10 1.00 คดัเลอืกไว ้    

   11 1.00 คดัเลอืกไว ้    

   12 1.00 คดัเลอืกไว ้    
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ภาคผนวก ง 

แบบวิเคราะหเ์อกสารหลกัสตูร แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์และแบบสาํรวจ 
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แบบวิเคราะหเ์อกสารหลกัสตูร 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

1. วตัถุประสงคข์องการประเมนิ 

การวเิคราะหเ์อกสาร หลกัสตูร น้ีมวีตั ถุประสงคเ์พือ่ประเมนิหลกัสตูร โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์

พุทธศกัราช 2552  โดยจดัหมวดหมูก่ารวเิคราะหเ์อกสารเป็น 3 ตอน ขอใหท่้านวเิคราะหเ์อกสารทัง้ 3 

ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พทุธศกัราช 2552 กบัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบรบิทของสงัคมไทย 

ตอนท่ี 2  วเิคราะห์ความสอดคลอ้งของ โครงสรา้งหลกัสตูรกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

ตอนท่ี  3  วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิากบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิล 

วทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

2. โปรดวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง โดยทาํเครือ่งหมาย √ ในช่องระดบัความสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมาย 

ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านทีสุ่ด โดยมคีะแนนดงัน้ี 

 5  หมายถงึ สอดคลอ้ง หรอืเพยีงพอหรอืเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรมากทีสุ่ด 

 4  หมายถงึ สอดคลอ้ง หรอืเพยีงพอหรอืเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรมาก 

3  หมายถงึ สอดคลอ้ง หรอืเพยีงพอหรอืเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรปานกลาง 

2  หมายถงึ สอดคลอ้ง หรอืเพยีงพอหรอืเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรน้อย 

1  หมายถงึ สอดคลอ้ง หรอืเพยีงพอหรอืเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรน้อยทีส่ดุ 

 

 

◊◊ขอขอบพระคณุในความกรณุาของท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบวเิคราะหเ์อกสาร◊◊ 

 

 

 

 

สุภา  นิลพงษ์ 

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยั 
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ตอนที ่1  วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 

2552 กบัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบรบิทของสงัคมไทย 

 

คาํช้ีแจง

 

  ท่านคดิว่าจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มสีอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและบรบิทของสงัคมไทยมากน้อยเพยีงใด กรณุาทาํเครือ่งหมาย √ ในช่องตวัเลขทีต่รง

กบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
ระดบัความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

1. เหน็คณุคา่ของตนเอง มวีนิยัในตนเอง ปฏบิตัติามหลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื มคีณุธรรม 
จรยิธรรม บุคลกิภาพดแีละมคีวามเป็นผูนํ้า........................ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 
2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานดา้น

คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้เทยีบมาตรฐานโลก
ในระดบัเดยีวกนั……………………………………………... 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 
3. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มจีติวญิญาณของความเป็น

นกัวจิยั นกัประดษิฐ ์นกัคดิคน้และนกัพฒันาทีด่ดีา้น
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีทยีบมาตรฐาน
โลกในระดบัเดยีวกนั ................................... ................... 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 
4. รกัการเรยีนรู ้ รกัการอ่าน  รกัการเขยีน  รกัการคน้ควา้

อยา่งเป็นระบบ  มคีวามรอบรู ้รูร้อบ และสามารถ 
บรูณาการความรูไ้ด้ .............................................. ..........  

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 
5. มคีวามรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเทยีบมาตรฐานโลกใน
ระดบัเดยีวกนั ................................... ............................. 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 
6. มจีติสาํนึกในเกี ยรตภิมูขิองความเป็นไทย มคีวามเขา้ใจ

และภมูใิจในประวตัศิาสตรข์องชาต ิมคีวามรกัและความ
ภาคภมูใิจในชาตบิา้นเมอืงและทอ้งถิน่ เป็นพลเมอืงด ียดึ
มัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ ……………………….............  

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 
7. มจีติสาํนึกในการอนุรกัษภ์าษาไทย ศลิปวฒันธรรมไทย 

ประเพณไีทย และภมูปิญัญาไทย ตลอดจนอนุรกัษ์
ทรพัยากร  ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพื่อน
รว่มโลกและธรรมชาติ ……………………………………….. 

 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 
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8. มจีติมุง่ทีจ่ะทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหก้บัสงัคม  
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมตอ้งการตอบแทนบา้นเมอืงตาม
ความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง ............................ ......  

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 
9. มสีขุภาพอนามั ยทีด่ ีรกัการออกกําลงักาย รูจ้กัดแูลตนเอง

ใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ .................................................. ... 
 

........ 
 

........ 
 

........ 
 

........ 
 

........ 

 

ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ความสอดคล้องของ โครงสร้างหลกัสตูร กบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

คาํช้ีแจง

 

  ท่านคดิว่าโครงสรา้งหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  มคีวามสอดคลอ้งกบั จดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มากน้อยเพยีงใด กรณุาทาํเครือ่งหมาย √ ในช่อง

ตวัเลขทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

โครงสร้างหลกัสตูร 
ระดบัความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

1. จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร ไมต่ํ่ากว่า 85 หน่วยกติ…….... ....... ....... ....... ....... ....... 

2. จาํนวนหน่วยกติรายวชิาพืน้ฐาน 41หน่วยกติ............................. ....... ....... ....... ....... ....... 

2.1 จาํนวนรายวชิาภาษาไทย 6 รายวชิา(จาํนวน 6หน่วยกติ)............ ....... ....... ....... ....... ....... 

2.2 จาํนวนรายวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  

10 รายวชิา (8 หน่วยกติ).......................................................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

....... 

2.3 จาํนวนรายวชิาศลิปะ 5 รายวชิา (3หน่วยกติ)............................. ....... ....... ....... ....... ....... 

2.4 จาํนวนรายวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา 6 รายวชิา (3 หน่วยกติ)... ....... ....... ....... ....... ....... 

2.5 จาํนวนรายวชิาภาษาต่างประเทศภาษาองักฤษ 3 รายวชิา  

(6 หน่วยกติ)..…………………………………………………..... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

2.6 จาํนวนรายวชิาคณิตศาสตร ์4 รายวชิา (6 หน่วยกติ)................. ....... ....... ....... ....... ....... 

2.7 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

-  จาํนวนรายวชิาคอมพวิเตอร2์รายวชิา(1.5หน่วยกติ)................ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

     -  จาํนวนรายวชิาเทคโนโลย ี1รายวชิา(1.5หน่วยกติ).................. ....... ....... ....... ....... ....... 

2.8  วทิยาศาสตร ์      

- จาํนวนรายวชิาฟิสกิส ์1รายวชิา (1.5 หน่วยกติ)................... ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาเคม ี1รายวชิา (1.5 หน่วยกติ)....................... ....... ....... ....... ....... ....... 

-    จาํนวนรายวชิาชวีวทิยา 1รายวชิา (1.5 หน่วยกติ)............... ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาวทิยาศาสตรโ์ลก 2รายวชิา(1.0หน่วยกติ)....... ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาดาราศาสตร ์1รายวชิา(0.5หน่วยกติ)............ ...... ...... ...... ...... ...... 

3. รายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม1 จาํนวน 40 หน่วยกติ.............................. ...... ...... ...... ...... ...... 

3.1 จาํนวนรายวชิาคณิตศาสตร ์5 รายวชิา (8หน่วยกติ).................. ...... ...... ...... ...... ...... 
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โครงสร้างหลกัสตูร 
ระดบัความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

3.2 วทิยาศาสตร ์      

- จาํนวนรายวชิาฟิสกิส ์4 รายวชิา(6.5 หน่วยกติ)................... ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาเคม ี4 รายวชิา(5.5 หน่วยกติ)...................... ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาชวีวทิยา 4 รายวชิา (5.5 หน่วยกติ).............. ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาธรรมชาตแิละการสบืเสาะอยา่งวทิยาศาสตร ์

1 รายวชิา(1.5หน่วยกติ)..................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

- จาํนวนรายวชิาสมัมนาทางวทิยาศาสตร ์1รายวชิา 

(1 หน่วยกติ)..................................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

- จาํนวนรายวชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์1 รายวชิา 

(2 หน่วยกติ)...................................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

3.3 ภาษาต่างประเทศ       

- จาํนวนรายวชิาภาษาองักฤษ 3 รายวชิา (6 หน่วยกติ).......... ....... ....... ....... ....... ....... 

- จาํนวนรายวชิาภาษาต่างประเทศภาษาที ่2  

(เลอืก 1 ภาษา)1รายวชิา (1.5 หน่วยกติ)............................ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

3.4 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี      

     -    จาํนวนรายวชิาคอมพวิเตอร ์1 รายวชิา(1 หน่วยกติ)............ ....... ....... ....... ....... ....... 

3.5 จาํนวนรายวชิาทกัษะชวีติ 1 รายวชิา (1.5หน่วยกติ).................. ....... ....... ....... ....... ....... 

4. รายวชิาเลอืกตามศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจ  

อยา่งตํ่า 4 หน่วยกติ.................................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      

5.1 การศกึษาดงูานนอกสถานที ่      

     -   ดา้นคณิตศาสตรว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 

ขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ8 ครัง้............................................ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

     -   ดา้นสงัคมศกึษา ภาษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและโบราณคด ี

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ3 ครัง้................................. 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5.2  การฟงับรรยายหรอืกจิกรรมอืน่      

     -   ดา้นคณิตศาสตรว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 

ขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ8 ครัง้............................................ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

     -   ดา้นการพฒันาบุคลกิภาพและความฉลาดทางอารมณ์  

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ4 ครัง้.................................. 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

     -   ดา้นสงัคมศกึษา ภาษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและดนตร ี 

จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ6 ครัง้................................. 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 
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โครงสร้างหลกัสตูร 
ระดบัความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

5.3  อา่นหนงัสอืจากรายการทีโ่รงเรยีนกาํหนดให ้จาํนวนขัน้ตํ่า 

 ทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ50 ชือ่เรือ่ง.............................................. 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5.4   พบครทูีป่รกึษาประจาํชัน้หลงัเขา้แถวเคารพธงชาต ินกัเรยีน

ตอ้งปฏบิตัไิมร่อ้ยละ 80 ของวนัเปิดเรยีน................................ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5.5  กจิกรรมคา่ยวชิาการจาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ1ครัง้..... ....... ....... ....... ....... ....... 

5.6  กจิกรรมคา่ยปฏบิตัธิรรม  จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง 

      ปฏบิตั ิ1 ครัง้.......................................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5.7  กจิกรรมชมุนุมจาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตั ิ12 ครัง้......... ...... ...... ...... ...... ...... 

5.8  การออกกาํลงักายและเล่นกฬีา จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้ง 

      ปฏบิตัไิมน้่อยกวา่ 40 ชม......................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5.9  กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรยีน จาํนวนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีน

ตอ้งปฏบิตัไิมน้่อยกว่า 40 ชม.................................................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5.10  กจิกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมจาํนวน

ขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัไิมน้่อยกวา่ 40 ชม.......................... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

6. โครงสรา้งหลกัสตูรในภาพรวม.................................................... ......... ......... ......... ......... ....... 

 

ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี  3  วิเคราะหค์วามสอดคล้องของเน้ือหารายวิชากบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

คาํช้ีแจง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

  ท่านคดิวา่เน้ือหารายวชิาของหลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 มากน้อยเพยีงใด กรณุาทาํเครือ่งหมาย √ ในช่องตวัเลขทีต่รงกบั

ความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

(6 รายวชิา)...................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

2. เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

(4 รายวชิา)...................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

3. เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

(6 รายวชิา)...................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

...................................................................................................................................................................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

4. เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา

และวฒันธรรม(10 รายวชิา)............................................................ ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

5. เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพละ

ศกึษา(6 รายวชิา)............................................................................. ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

6.เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

(5 รายวชิา).................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

7. เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย(ี3 รายวชิา)..................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 
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(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………..…………………………………………………………………………………….......... 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

8.เนื้อหารายวชิาพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่าง ประเทศ 

(3 รายวชิา)..................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

9.เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

(5 รายวชิา)...................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

10. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร(์15 รายวชิา)................................................................ ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

....................................................................................................................................................................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

11. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 1 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา

และวฒันธรรม (1 รายวชิา)..................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

12. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิ 1ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลย(ี 1 รายวชิา)............................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

13. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิ 1 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ(3 รายวชิา)........................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

14. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

(10 รายวชิา).................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 
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(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

15.เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

(18 รายวชิา)................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา)................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

16. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร(์57 รายวชิา)................................................................ ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

17. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนาและวฒันธรรม(10 รายวชิา)................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

....................................................................................................................................................................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

18. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา

และพลศกึษา(10 รายวชิา).............................................................. ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

19. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

(14 รายวชิา).................................................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

20. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพีและเทคโนโลย(ี12 รายวชิา).................................................... ....... ....... ....... ....... ....... 

(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัความสอดคล้องกบั

จดุมุ่งหมาย 

5 4 3 2 1 

21. เนื้อหารายวชิาเพิม่เตมิกลุ่ม 2 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ(31 รายวชิา)........................................................ ....... ....... ....... ....... ....... 
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(กรณีมคีวามสอดคลอ้งระดบั 2 ลงไป กรณุาระบุรายวชิา).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............

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

 

ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคณุทุกท่านเป็นอย่างสงู 
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แบบสอบถามผูบ้ริหารและครผููส้อน 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 
 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามผูบ้รหิารและครผููส้อนเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์พทุธศกัราช 

2552 ม ี 6  ตอน    

  ตอนที ่1 สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้  ไดแ้ก่ การสอบถามเกี่ ยวกบัความพรอ้มและศกัยภาพของ

ครผููส้อน  สือ่การเรยีนรู ้แหลง่การเรยีนรู ้และงบประมาณ 

  ตอนที ่ 3 ดา้นกระบวนการ  ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบั การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  

การวดัผลและประเมนิผล  และการบรหิารหลกัสตูร  

  ตอนที ่ 4 ดา้นประสทิธผิล ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบั คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

  ตอนที ่ 5 ดา้นผลกระทบ ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ดา้นแหลง่การ

เรยีนรู ้ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ดา้นการบรหิาร

จดัการหลกัสตูร ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน  และดา้นคณุลกัษณะของนกัเรยีน 

  ตอนที ่ 6 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 2. โปรดอ่านขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย √ ในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านทีสุ่ด โดย

มคีะแนนดงัน้ี 

  5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด หรอืเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด หรอืมกีารปฏบิตัมิากทีสุ่ด 

  4 หมายถงึ เหมาะสมมาก หรอืเหน็ดว้ยมาก หรอืมกีารปฏบิตัมิาก 

  3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง หรอืเหน็ดว้ยปานกลาง หรอืมกีารปฏบิตัปิานกลาง 

  2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย หรอืเหน็ดว้ยน้อย หรอืมกีารปฏบิตัน้ิอย 

  1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ หรอืเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ หรอืมกีารปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 

◊◊ขอขอบพระคณุในความกรณุาของท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม◊◊ 
 
 

สุภา  นิลพงษ์ 

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดอา่นขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย √ ลงใน        ทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่น 

      1. เพศ            1. หญงิ               2. ชาย 

สาํหรบัผูบ้ริหาร 

      2. อาย.ุ....................ปี 

      3. วุฒกิารศกึษา            1. ปรญิญาตร ี            2. สงูกว่าปรญิญาตร ี  

      4. ประสบการณ์การทาํงานทีโ่รงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

    1. น้อยกว่า 3 ปี            2. 4 – 6 ปี           3. 7 - 9 ปี           4. 10 ปีขึน้ไป 

      5. ประสบการณ์การเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์...........................ปี 

      1. เพศ            1. หญงิ             2. ชาย 

สาํหรบัครผููส้อน 

      2. อาย.ุ....................ปี 

      3. วุฒกิารศกึษา            1. ปรญิญาตร ี            2. สงูกว่าปรญิญาตร ี  

      4. ประสบการณ์การทาํงานทีโ่รงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

     1. น้อยกว่า 3 ปี             2. 4 – 6 ปี          3. 7 - 9 ปี            4. 10 ปีขึน้ไป 

      5. สอนตรงตามวชิาเอก/โท           1. ตรงวชิาเอก/โท               2. ไมต่รงวชิาเอก/โท 

      6. สอนตรงตามความถนดั             1. ตรงความถนดั             2. ไมต่รงความถนดั 

      7. ระดบัชัน้ทีส่อน           1. ม.4            2. ม.5           3. ม.6 

      8. จาํนวนชัว่โมงทีส่อน/สปัดาห…์………………………………………………….…………………… 

      9. ภาระงานอืน่ ๆ (โปรดระบุ )......................................................................................................                        

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

   …........................................................................................................................................... 

      10. สาขาวชิา ทีท่า่นรบัผดิชอบสอน 

                  1. คณิตศาสตร ์                 2. ฟิสกิส ์                     3. เคม ี            

      4. ชวีวทิยา                       5. สงัคมศกึษาและศลิปะ           6. ภาษาต่างประเทศ 

                  7. ภาษาไทย                     8. พลานามยั                   9. คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี
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ตอนท่ี 2   ด้านปัจจยัเบือ้งต้น  

คาํช้ีแจง โปรดอา่นขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ แลว้ทาํเครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ

ทา่นทีส่ดุ 

รายการประเมนิ 

ความพร้อมและศกัยภาพของครผููส้อน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 ครผูู้สอน     

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในเนื้อหารายวชิาทีส่อนอยา่งลกึซึง้ .......... .......... .......... .......... .......... 

2.มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง

หลากหลาย....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

3.มคีวามเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ในการสอน.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

4.มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนการสอน.......................... .......... .......... .......... .......... .......... 

5.มคีวามตรงต่อเวลาและเอาใจใสน่กัเรยีนเป็นรายบุคคล.. .......... .......... .......... .......... .......... 

6.มกีารเตรยีมพรอ้มในการสอนและตัง้ใจสอน............... .......... .......... .......... .......... .......... 

7.มกีารตรวจสอบงานทีม่อบหมายและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

อยา่งสมํ่าเสมอ................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

8.มคีวามรู ้ความเขา้ใจรูเ้ป้าหมายของหลกัสตูรโรงเรยีน.... .......... .......... .......... .......... .......... 

9.มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัทาํหลกัสตูร........ .......... .......... .......... .......... .......... 

10.มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตามหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

11.มคีวามสามารถในการวเิคราะหห์ลกัสตูร...................... .......... .......... .......... .......... .......... 

12.มคีวามสามารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นนกัเรยีน

เป็นสาํคญั........................................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

13.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน.............. .......... .......... .......... .......... .......... 

14.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการทาํโครงงาน....................... .......... .......... .......... .......... .......... 

15.มคีวามรู ้ในดา้นการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน…... .......... .......... .......... .......... .......... 

16.มคีวามรู ้ความสามารถในการจดัทาํและใชส้ือ่การเรยีนรู ้ .......... .......... .......... .......... .......... 

17.มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน............................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

 
ด้านส่ือการเรียนรู ้

    

18.โรงเรยีนมสีือ่ธรรมชาต ิ(พชื สตัว ์สิง่ของและอืน่ๆ)  

ทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู.้..................................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

19.โรงเรยีนมสีือ่เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีท่นัสมยัที่

เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู.้........................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

20.สือ่ วสัดุ อปุกรณ์การสอนเพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน.. .......... .......... .......... .......... .......... 

21.หนงัสอื ตาํรา เอกสาร ทีใ่ชป้ระกอบการสอนเพยีงพอ

กบัจาํนวนนกัเรยีน............................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

22.สือ่/วสัด/ุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม

กบัเนื้อหาสาระการเรยีนรู.้................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

23.เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการผลติและใชส้ือ่... .......... .......... .......... .......... .......... 

 แหล่งการเรียนรู ้     

24.โรงเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย....................... .......... .......... .......... .......... .......... 

25.โรงเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน .......... .......... .......... .......... .......... 

26.โรงเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูท้ีช่ว่ยจุดประกายความเป็น

นกัวทิยาศาสตร์................................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

27.โรงเรยีนจดัแหล่งการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบักจิกรรมการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน........................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

28.แหล่งการเรยีนรูน้อกโรงเรยีนมคีวามเหมาะสมต่อการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู.้....................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

 ด้านงบประมาณ     

29.โรงเรยีนวางแผนการจดัสรรงบประมาณครอบคลุม

ภารกจิทกุดา้นอยา่งเหมาะสม............................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

30.โรงเรยีนจดัสรรงบประมาณเพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรม

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอ................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

31.โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุนในการจดัทาํสือ่การ

เรยีนรูอ้ยา่งเพยีงพอ......................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

32.โรงเรยีนมงีบประมาณในการปรบัปรงุพฒันาแหล่งการ

เรยีนรูอ้ยา่งเพยีงพอ......................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

33.โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุนในการปรบัปรงุและ

พฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนอยา่งเพยีงพอ.............................. .......... .......... .......... .......... .......... 

34.โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุน และพฒันาความรู้

ความสามารถของบคุลากรอยา่งเพยีงพอ........................... ......... .......... .......... .......... .......... 
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ตอนท่ี 3   ด้านกระบวนการ 

คาํช้ีแจง

รายการประเมนิ 

  โปรดพจิารณาระดบัการปฏบิตัขิองครผููส้อนในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัและประเมนิผล 

แลว้ทาํเครือ่งหมาย  √ ลงในชอ่งว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ 5 ระดบั 

ระดบัการปฏบิตั ิ

5 4 3 2 1 

 ด้านจดักิจกรรมการเรียนรู้     

1.การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั...... .......... .......... .......... .......... .......... 

2.จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยคาํนึงถงึความสามารถของ

นกัเรยีนเป็นรายบุคคล..................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

3.จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความถนดัและความ

สนใจของผูน้กัเรยีน.......................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

4.จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบวธิกีารสอนที่

หลากหลาย...................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

5.จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะห.์...... .......... .......... .......... .......... .......... 

6.จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ.. .......... .......... .......... .......... .......... 

7.จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม.. .......... .......... .......... .......... .......... 

8.จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวธิกีารแสวงหา

ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ............................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

9.สง่เสรมิความสามารถพเิศษของนกัเรยีนเตม็ตาม

ศกัยภาพ.......................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

10.เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู.้............................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

11. มกีารทาํวจิยัในชัน้เรยีน.............................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

12.นําผลการวจิยัไปปรบัปรงุ และพฒันากจิกรรมการ

เรยีนรู.้............................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

 ด้านการวดัผลและประเมินผล     

13.มกีารแจง้วธิกีารวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ให้

นกัเรยีนทราบล่วงหน้า...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

14.มกีารแจง้เวลาการวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ให้

นกัเรยีนทราบล่วงหน้า...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

15.มกีารวดัผลและประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องควบคูไ่ปกบั

การเรยีนการสอน............................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

16.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการวดัผลและ

ประเมนิผล...................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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รายการประเมนิ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

5 4 3 2 1 

17.วดัผลและประเมนิผลครอบคลุมการเรยีนรูท้ ัง้ดา้น

ความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตั.ิ.......................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

18.ใชว้ธิกีาร และเครือ่งมอืหลายๆ แบบในการประเมนิ

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการประเมนิอยา่งเพยีงพอ..................... .......... .......... .......... .......... .......... 

19.วดัผลและประเมนิผลกอ่นเรยีน ระหว่างเรยีนและหลงั

เรยีน เพือ่พฒันาความสามารถของนกัเรยีน....................... .......... .......... .......... .......... .......... 

20.นําผลการประเมนิมาปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน

เพือ่พฒันานกัเรยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ............................ .......... .......... .......... .......... .......... 

 

 โปรดอา่นขอ้ความในชอ่งรายการประเมนิ ดา้นการบรหิารหลกัสตูร แลว้ทาํเครือ่งหมาย  √  ลงในชอ่งวา่ง         

ทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ 5 ระดบั 

รายการประเมนิ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

5 4 3 2 1 

 ด้านการบริหารหลกัสตูร     

21.โรงเรยีนมกีารดาํเนินการจดัประชมุเพือ่วางแผนการใช้

หลกัสตูรรว่มกบัสาขาวชิาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

22.โรงเรยีนกาํหนดปฏทินิปฏบิตังิานและตารางการจดัการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมต่าง ๆ อยา่งชดัเจน................... .......... .......... .......... .......... .......... 

23.โรงเรยีนมกีารกาํหนดใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู.้ .......... .......... .......... .......... .......... 

24.โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู.้........ .......... .......... .......... .......... .......... 

25.โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แผนการทีเ่ตรยีมไว.้.......................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

26.โรงเรยีนมกีารนิเทศภายในเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู.้............................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

27.โรงเรยีนมกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนการจดักจิกรรม

การเรยีนรู.้....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

28.โรงเรยีนมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้อง

ครทูกุคนเป็นระยะๆอยา่งต่อเนื่อง..................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

29.โรงเรยีนจดัสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นสือ่การเรยีนรู้

และเครือ่งมอืต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู.้............................................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

30.โรงเรยีนมกีารรวบรวมขอ้มลูผลการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูค้รเูป็นปจัจุบนั......................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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ตอนท่ี 4   ด้านประสิทธิผล 

คาํช้ีแจง

คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอดุมการณ์ 

และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

 ทา่นเหน็ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 นี้ มคีณุลกัษณะ     

ของผูเ้รยีนตามอดุมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนของหลกัสตูรในดา้นต่อไปนี้หรอืไม ่แลว้ทาํ

เครือ่งหมาย  √ ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ 5 ระดบั 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1.เหน็คณุคา่ของตนเอง..................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

2.มวีนิยัในตนเอง............................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

3.ปฏบิตัติามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนา 

ทีต่นนบัถอื...................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

4.มคีณุธรรม จรยิธรรม...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

5.บุคลกิภาพด ีและมคีวามเป็นผูนํ้า.................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

6.มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานดา้น

คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้เทยีบมาตรฐาน

โลกในระดบัเดยีวกนั......................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

7.มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค.์............................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

8.มจีติวญิญาณของความเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐ ์ 

นกัคดิคน้นกัพฒันาทีด่ดีา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย.ี....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

9.รกัการเรยีนรู ้รกัการอา่น  รกัการเขยีน........................... .......... .......... .......... .......... .......... 

10.รกัการคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ....................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

11.มคีวามรอบรู ้รูร้อบ และสามารถบรูณาการความรูไ้ด.้... .......... .......... .......... .......... .......... 

12.มคีวามรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ..................... .......... .......... .......... .......... .......... 

13.มจีติสาํนึกในเกยีรตภิมูขิองความเป็นไทย .................... .......... .......... .......... .......... .......... 

14.มคีวามเขา้ใจและภมูใิจในประวตัศิาสตรข์องชาต.ิ.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

15.มคีวามรกัและความภาคภมูใิจในชาตบิา้นเมอืงและ

ทอ้งถิ่น............................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

16.เป็นพลเมอืงด ียดึมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ................. .......... .......... .......... .......... .......... 

17.มจีติสาํนกัในการอนุรกัษ์ภาษาไทย ศลิปวฒันธรรมไทย 

ประเพณีไทย และภมูปิญัญาไทย............................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอดุมการณ์ 

และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

18.อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม................... .......... .......... .......... .......... .......... 

19.มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่นรว่มโลกและธรรมชาต.ิ................... .......... .......... .......... .......... .......... 

20.มจีติมุ่งทีจ่ะทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหก้บัสงัคม. .......... .......... .......... .......... .......... 

21.มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมตอ้งการตอบแทนบา้นเมอืง

ตามความสามารถของตน.................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

22.มสีขุภาพอนามยัทีด่ ีรกัการออกกาํลงักาย..................... .......... .......... .......... .......... .......... 

23. รูจ้กัดแูลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ..................... .......... .......... .......... .......... .......... 

 

ตอนท่ี 5   ด้านผลกระทบ 

คาํช้ีแจง

1. ผลกระทบด้านการพฒันาครผููส้อน 

  ทา่นเหน็ว่าทา่น ไดร้บัผลกระทบในแต่ละดา้นมากน้อยเพยีงใดและอยา่งไร จากการใชห้ลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  และทาํเครือ่งหมาย  √ ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัระดบัความ

คดิเหน็ของทา่นทีส่ดุ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

 

2. ผลกระทบด้านส่ือการเรียนรู ้

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

......................................................................................................................................................................... 
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3. ผลกระทบด้านแหล่งการเรียนรู ้

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

4. ผลกระทบด้านงบประมาณ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

5. ผลกระทบด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

6. ผลกระทบด้านการวดัผลและประเมินผล 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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7. ผลกระทบด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

 

8. ผลกระทบด้านความรูค้วามสามารถของนักเรียน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

 

9. ผลกระทบด้านคณุลกัษณะของนักเรียน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 6  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสตูร 

คาํช้ีแจง

 

 โปรดทาํเครือ่งหมาย  √ ลงในชอ่งว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่นทีส่ดุและโปรดใหข้อ้เสนอแนะในการ

ปรบัปรงุแต่ละดา้น 

1. ด้านปัจจยัเบือ้งต้น 

1.1 ความเหมาะสมของดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ (ดา้นความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน  สือ่การเรยีนรู ้

แหล่งการเรยีนรูแ้ละงบประมาณ) 

ระดบัความเหมาะสมดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

1.2 ถา้ควรปรบัปรงุควรปรบัปรงุดา้นใด โดยวธิใีด 

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

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

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

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

 

 

2.   ด้านกระบวนการ 

 2.1 ความเหมาะสมของดา้นกระบวนการ (ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การวดัผลและประเมนิผล 

การบรหิารหลกัสตูร) 

ระดบัความเหมาะสมดา้นกระบวนการ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

 2.2 ถา้ควรปรบัปรงุควรปรบัปรงุดา้นใด โดยวธิใีด 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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3.   ด้านประสิทธิผล 

 3.1 ความเหมาะสมของดา้นประสทิธผิล (ดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอดุมการณ์และเป้าหมายใน

การพฒันาผูเ้รยีน) 

ระดบัความเหมาะสมดา้นประสทิธผิล 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

 3.2 ถา้ควรปรบัปรงุควรปรบัปรงุดา้นใด โดยวธิใีด 

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

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

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

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถามนักเรียน 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนกัเรยีนเกีย่วกบัหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์พทุธศกัราช 2552  

ม ี5 ตอน    

  ตอนที ่1 สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบั ความพรอ้มและศกัยภาพของ

ครผููส้อน สือ่การเรยีนรู ้และแหลง่การเรยีนรู ้

  ตอนที ่3 ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่วกบั การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการ

วดัผลและประเมนิผล 

  ตอนที ่ 4 ดา้นประสทิธผิล  ไดแ้ก่ การสอบถามเกีย่ว กบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

  ตอนที ่5 ดา้นผลกระทบ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาครผููส้อน ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ดา้นแหลง่การ

เรยีนรู ้ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 

ดา้นความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน และดา้นคุณลกัษณะของนกัเรยีน 

 2. โปรดอ่านขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย √ ในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีสุ่ด 

โดยมคีะแนนดงัน้ี 

  5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด หรอืเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด หรอืมกีารปฏบิตัมิากทีสุ่ด 

  4 หมายถงึ เหมาะสมมาก หรอืเหน็ดว้ยมาก หรอืมกีารปฏบิตัมิาก 

  3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง หรอืเหน็ดว้ยปานกลาง หรอืมกีารปฏบิตัปิานกลาง 

  2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย หรอืเหน็ดว้ยน้อย หรอืมกีารปฏบิตัน้ิอย 

  1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ หรอืเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ หรอืมกีารปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 

 3. ขอ้มลูในแบบสอบถามฉบบัน้ีจะไมเ่กดิผลกระทบต่อผลการเรยีนของนกัเรยีนแต่อยา่งใด 

 

◊◊ขอขอบพระคณุในความกรณุาทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม◊◊ 

 

 

สุภา  นิลพงษ์ 

นิสติปรญิญาโท  สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง

      1. เพศ            1. หญงิ               2. ชาย 

 โปรดอา่นขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย √ ลงใน            ทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 

      2. ชัน้              1. ม.4                2. ม.5 

ตอนท่ี 2   ด้านปัจจยัเบือ้งต้น  

คาํช้ีแจง

รายการประเมนิ 

 โปรดอา่นขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีส่ดุ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 ความพร้อมและศกัยภาพของครผููส้อน     

1.ครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในเนื้อหารายวชิาทีส่อนอยา่ง

ลกึซึง้............................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

2.ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง

หลากหลาย....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

3.ครมูคีวามเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ในสอน.............. .......... .......... .......... .......... .......... 

4.ครมูคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนการสอน....................... .......... .......... .......... .......... .......... 

5.ครมูคีวามตรงต่อเวลาและเอาใจใสผู่เ้รยีนเป็นรายบุคคล .......... .......... .......... .......... .......... 

6.ครมูกีารเตรยีมพรอ้มในการสอนและตัง้ใจสอน............... .......... .......... .......... .......... .......... 

7.ครมูกีารตรวจสอบงานทีม่อบหมายและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

อยา่งสมํ่าเสมอ.................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

 ด้านส่ือการเรียนรู ้     

8.โรงเรยีนมสีือ่ธรรมชาต ิ(พชื สตัว ์สิง่ของและอืน่ๆ)  

ทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู.้..................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

9.โรงเรยีนมสีือ่เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีท่นัสมยัทีเ่หมาะสม

และเอือ้ต่อการเรยีนรู.้....................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

10.สือ่ วสัดุ อปุกรณ์การสอนเพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน.. .......... .......... .......... .......... .......... 

11.หนงัสอื ตาํรา เอกสาร ทีใ่ชป้ระกอบการสอนเพยีงพอ

กบัจาํนวนนกัเรยีน........................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

12.สือ่/วสัด/ุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม

กบัเนื้อหาสาระการเรยีนรู.้................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

13.ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการผลติและใชส้ือ่... .......... .......... .......... .......... .......... 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 แหล่งการเรียนรู ้     

14.โรงเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย........................ .......... .......... .......... .......... .......... 

15.โรงเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน…. .......... .......... .......... .......... .......... 

16.โรงเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูท้ีช่ว่ยจุดประกายความเป็น

นกัวทิยาศาสตร์................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

17.โรงเรยีนจดัแหล่งการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบักจิกรรมการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน............................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

18.แหล่งการเรยีนรูน้อกโรงเรยีนมคีวามเหมาะสมต่อการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู.้...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

 

ตอนท่ี 3   ด้านกระบวนการ 

คาํช้ีแจง

รายการประเมนิ 

     ในฐานะทีน่กัเรยีนไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน ใหน้กัเรยีนพจิารณาการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้และการวดัผลและประเมนิผลของคร ูแลว้ทาํเครือ่งหมาย  √ ลงในชอ่งวา่ง 

ทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุในการปฏบิตัขิองคร ู 

ระดบัการปฏบิตั ิ

5 4 3 2 1 

 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้     

1.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั........ .......... .......... .......... .......... .......... 

2.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยคาํนึงถงึความสามารถของ

นกัเรยีนเป็นรายบคุคล...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

3.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความถนดัและ

ความสนใจของนกัเรยีน..................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

4.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบวธิกีารสอนที่

หลากหลาย....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

5.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะห ์ .......... .......... .......... .......... .......... 

6.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ .......... .......... .......... .......... .......... 

7.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยสอดแทรกคณุธรรม

จรยิธรรม.......................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

8.ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนรูจ้กัวธิกีาร

แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

9.ครสูง่เสรมิความสามารถพเิศษของนกัเรยีนเตม็ตาม

ศกัยภาพ......................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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รายการประเมนิ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

5 4 3 2 1 

10.ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม

การเรยีนรู.้........................................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

 ด้านการวดัผลและประเมินผล     

11.ครแูจง้วธิกีารวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ใหน้กัเรยีน

ทราบล่วงหน้า...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

12.ครแูจง้เวลาการวดัผลและประเมนิผลแต่ละครัง้ให้

นกัเรยีนทราบล่วงหน้า...................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

13.ครวูดัผลและประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องควบคูไ่ปกบัการ

เรยีนการสอน.................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

14.ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการวดัผลและ

ประเมนิผล....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

15.ครวูดัผลและประเมนิผลครอบคลุมการเรยีนรูท้ ัง้ดา้น

ความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตั.ิ.......................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

16.ครมูกีารวดัผลและประเมนิผลโดยใชว้ธิกีารที่

หลากหลาย..................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

17.ครวูดัผลและประเมนิผลกอ่นเรยีน ระหว่างเรยีนและ

หลงัเรยีน.......................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

 

ตอนท่ี 4

 นกัเรยีนเหน็ว่าตนเองมคีณุลกัษณะตามอดุมการณ์และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูร

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ในดา้นต่อไปนี้หรอืไม ่ขอใหน้กัเรยีนตอบตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชน์ในการ

พฒันานกัเรยีนต่อไป 

   ด้านประสิทธิผล 

คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอดุมการณ์ 

และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1.เหน็คณุคา่ของตนเอง..................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

2.มวีนิยัในตนเอง.............................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

3.ปฏบิตัติามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนา 

ทีต่นนบัถอื....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

4.มคีณุธรรม จรยิธรรม..................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

5.บุคลกิภาพด ีและมคีวามเป็นผูนํ้า................................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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คณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามอดุมการณ์ 

และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

6.มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานดา้น

คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้เทยีบมาตรฐาน

โลกในระดบัเดยีวกนั....................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

7.มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค.์............................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

8.มจีติวญิญาณของความเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐ ์ 

นกัคดิคน้นกัพฒันาทีด่ดีา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย.ี....................................................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

9.รกัการเรยีนรู ้รกัการอา่น  รกัการเขยีน.......................... .......... .......... .......... .......... .......... 

10.รกัการคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ....................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

11.มคีวามรอบรู ้รูร้อบ และสามารถบรูณาการความรูไ้ด.้.... .......... .......... .......... .......... .......... 

12.มคีวามรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ..................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

13.มจีติสาํนึกในเกยีรตภิมูขิองความเป็นไทย ................... .......... .......... .......... .......... .......... 

14.มคีวามเขา้ใจและภมูใิจในประวตัศิาสตรข์องชาต.ิ.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

15.มคีวามรกัและความภาคภมูใิจในชาตบิา้นเมอืงและ

ทอ้งถิ่น............................................................................ .......... .......... .......... .......... .......... 

16.เป็นพลเมอืงด ียดึมัน่ในการปกครองระบอบ.................

ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ............... .......... .......... .......... .......... .......... 

17.มจีติสาํนกัในการอนุรกัษ์ภาษาไทย ศลิปวฒันธรรมไทย 

ประเพณีไทย และภมูปิญัญาไทย..................................... .......... .......... .......... .......... .......... 

18.อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม................. .......... .......... .......... .......... .......... 

19.มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่นรว่มโลกและธรรมชาต.ิ................ .......... .......... .......... .......... .......... 

20.มจีติมุง่ทีจ่ะทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหก้บัสงัคม. .......... .......... .......... .......... .......... 

21.มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมตอ้งการตอบแทนบา้นเมอืง

ตามความสามารถของตน................................................. .......... .......... .......... .......... .......... 

22.มสีขุภาพอนามยัทีด่ ีรกัการออกกาํลงักาย.................... .......... .......... .......... .......... .......... 

23. รูจ้กัดแูลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ...................... .......... .......... .......... .......... .......... 
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ตอนท่ี 5   ด้านผลกระทบ 

คาํช้ีแจง

1. ผลกระทบด้านการพฒันาครผููส้อน 

  นกัเรยีนไดร้บัผลกระทบในแต่ละดา้นมากน้อยเพยีงใดและอยา่งไร จากหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  และทาํเครือ่งหมาย  √ ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีส่ดุ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

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

2. ผลกระทบด้านส่ือการเรียนรู ้

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

             อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

3. ผลกระทบด้านแหล่งการเรียนรู ้

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

......................................................................................................................................................................... 
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4. ผลกระทบด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

5. ผลกระทบด้านการวดัผลและประเมินผล 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

6. ผลกระทบด้านความรูค้วามสามารถของนักเรียน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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7. ผลกระทบด้านคณุลกัษณะของนักเรียน 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ 

     

 

อยา่งไร................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

       ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

ส่วนท่ี 1

      1. ชือ่ผูใ้หส้มัภาษณ์.............................................................ตาํแหน่ง..................................... 

  ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 

      2. เพศ            1. หญงิ               2. ชาย 

      3. อาย ุ …………………ปี  ประสบการณ์การเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน..........................ปี 

      4. วุฒกิารศกึษา            1. ปรญิญาตร ี            2. สงูกว่าปรญิญาตร ี  

ส่วนท่ี 2

1. ทา่นมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รพูฒันาความรู ้ความสามารถในการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่อยา่งไร 

   ข้อมลูการสมัภาษณ์เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

            1. ม ี                   2. ไมม่ ี

อยา่งไร……….................................................................................................................................................

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

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

2. ทา่นมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุนในดา้นสือ่การเรยีนรูอ้ยา่งไร 

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

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

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

3. ทา่นไดม้กีารปรบัปรงุ พฒันาและแสวงหา แหล่งเรยีนรูใ้นและนอก โรงเรยีนอยา่งไร 

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

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

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

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

4. งบประมาณรวมของการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรเพยีงพอหรอืไม ่ถา้ไมเ่พยีงพอ เพราะเหตุใดจงึไมเ่พยีงพอ 

แลว้ใชง้บประมาณจากทีไ่หน อยา่งไร 

            1. เพยีงพอ                 2. ไมเ่พยีงพอ 

เพราะเหตุใดจงึไมเ่พยีงพอ……………………………………………………………............................................ 

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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แลว้ใชง้บประมาณจากทีไ่หน(กรณีไมเ่พยีงพอ).……………………………….……........................................... 

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

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

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

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

5. ขอใหท้า่นระบุ ความถีข่องการนิเทศตดิตามการใชห้ลกัสตูร อยา่งไร 

            1. ทกุภาคเรยีน                    2. ทกุปีการศกึษา                3. อืน่ๆ ระบ.ุ...................................... 

โดยวธิกีารอยา่งไร 

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

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

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

6. จากการทีท่า่นตดิตามการใชห้ลกัสตูร ทา่นทีม่คีวามมัน่ใจเพยีงใดว่าครไูดจ้ดักจิกรรมการเรยีนโดยเน้นผูเ้รยีน

เป็นสาํคญั เพราะเหตุใด 

   

       1.มัน่ใจมากทีส่ดุ         2. มัน่ใจมาก         3.มัน่ใจปานกลาง        4. มัน่ใจน้อย        5.มัน่ใจน้อยทีส่ดุ    

เพราะเหตุใด...……………………………………………................................................................................... 

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

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

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

7. ทา่นมกีารดาํเนินงานบรหิารหลกัสตูรอยา่งไร 

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

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

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

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

ผลการดาํเนินงานเป็นอยา่งไร 

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

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

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

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

 

 

ลงชือ่.......................................................(ผูใ้หส้มัภาษณ์) 

ลงชือ่...........................................................(ผูส้มัภาษณ์) 

สถานทีส่มัภาษณ์............................................................. 

วนัที.่............................................เวลา............................. 
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แบบสมัภาษณ์ครผููส้อน 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 

 

ส่วนท่ี 1

      1. ชือ่ผูใ้หส้มัภาษณ์.............................................................ตาํแหน่ง..................................... 

  ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 

      2. เพศ            1. หญงิ               2. ชาย 

      3. อาย ุ …………………ปี  ประสบการณ์การทาํงาน..........................ปี 

      4. วุฒกิารศกึษา            1. ปรญิญาตร ี            2. ปรญิญาโท              3.ปรญิญาเอก   

ส่วนท่ี 2

1. โรงเรยีนเอือ้อาํนวยความสะดวกในการจดัหา สือ่การเรยีนรู ้วสัดุ อปุกรณ์ ในการจดักจิกรรมการเรยีน 

การสอน ตรงตามความตอ้งการของผูส้อน มากน้อยเพยีงใด มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอยา่งไร 

   ข้อมลูการสมัภาษณ์เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

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

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

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

2. ทา่นคดิว่า แหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน มคีวามหลากหลายและเหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รยีน

มากน้อยเพยีงใด และทา่นมแีนวทางในการพฒันาอยา่งไร 

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

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

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

3. ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ทา่นมคีวามคดิและวธิกีารอยา่งไร เพือ่ใหม้คีณุลกัษณะตาม

เป้าหมายและอดุมการณ์ของโรงเรยีน 

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

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

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

4. ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ทา่นประสบปญัหาอะไรบา้ง และแกไ้ขปญัหาอยา่งไร 

ปญัหา 

(1) .................................................................................................................................................................. 

(2) .................................................................................................................................................................. 

(3) .................................................................................................................................................................. 

5. นกัเรยีนทีเ่รยีนชา้ไมท่นัเพือ่น ทา่นทาํอยา่งไร 

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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6.นกัเรยีนทีเ่รยีนเด่นกว่าเพือ่น ทา่นทาํอยา่งไร 

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

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

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

7.ทา่นมวีธิกีารวดัผลแลประเมนิผลนกัเรยีนอยา่งไร 

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

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

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

8.ทา่นคดิว่า ตวัทา่นควรตอ้งเขา้รบัการพฒันาศกัยภาพทางดา้นใดบา้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

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

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

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

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

9. ทา่นไดร้บัการอบรม/สมัมนา/ดงูาน อะไรบา้ง 

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

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

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

10. ทา่นไดไ้ปอบรม/สมัมนา/ดงูาน ในเรือ่งทีท่า่นตอ้งการมากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

    

       1. มากทีส่ดุ           2. มาก          3.ปานกลาง         4. น้อย         5.น้อยทีส่ดุ    

เพราะเหตุใด

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

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

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

11. ทา่นไดนํ้าความรูจ้ากการอบรม/สมัมนา/ดงูาน ไปใชใ้นการพฒันางานมากน้อยเพยีงใดและอยา่งไร 

       1. มากทีส่ดุ            2. มาก           3.ปานกลาง           4. น้อย         5.น้อยทีส่ดุ    

อยา่งไร............................................................................................................................................................ 

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

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

 

ลงชือ่.......................................................(ผูใ้หส้มัภาษณ์) 

ลงชือ่...........................................................(ผูส้มัภาษณ์) 

สถานทีส่มัภาษณ์............................................................. 

วนัที.่............................................เวลา............................. 
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แบบสมัภาษณ์นักเรียน 

เร่ือง การประเมินหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 
 

ส่วนท่ี 1

      1. ชือ่ผูใ้หส้มัภาษณ์.............................................................ชัน้..................................... 

  ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 

      2. เพศ            1. หญงิ               2. ชาย 

ส่วนท่ี 2

1. โดยภาพรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ ในดา้นความพรอ้มและศกัยภาพของครผููส้อน มากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

   ข้อมลูการสมัภาษณ์เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552  

            1. มากทีส่ดุ          2. มาก        3.ปานกลาง          4. น้อย          5.น้อยทีส่ดุ    

เพราะเหตุใด.................................................................................................................................................... 

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

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

2. ในภาพรวม นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเลอืก เตรยีม และใชส้ือ่การเรยีนรู ้โสตทศันูปกรณ์ คูม่อื หนงัสอื

อา้งองิ เอกสารประกอบการสอน   software และนวตักรรมอืน่ ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน มากน้อยเพยีงใด 

เพราะเหตุใด 

           1. มากทีส่ดุ          2. มาก          3.ปานกลาง         4. น้อย          5.น้อยทีส่ดุ    

เพราะเหตุใด.................................................................................................................................................... 

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

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

3. ในภาพรวมแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน มคีวามหลากหลายและเหมาะสมต่อการพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรยีนดา้นวทิยาศาสตร ์มากน้อย เพยีงใด มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง 

        1. มากทีส่ดุ             2. มาก           3.ปานกลาง         4. น้อย            5.น้อยทีส่ดุ    

อยา่งไร........................................................................................................................................................... 

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

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

4. โดยภาพรวมนกัเรยีนพงึพอใจ การจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามหลากหลายและเหมาะสมกบัธรรมชาตขิอง

เนื้อหาวชิาและผูเ้รยีนมากน้อยเพยีงใด มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอยา่งไร 

        1. มากทีส่ดุ            2. มาก            3.ปานกลาง         4. น้อย            5.น้อยทีส่ดุ    

อยา่งไร…........................................................................................................................................................ 

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

....................................................................................................................................................................... 
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5. โดยภาพรวมนกัเรยีนพงึพอใจ ในการกาํหนดและใชว้ธิกีาร เครือ่งมอื ในการวดัและประเมนิผลกจิกรรมต่าง ๆ 

และผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนกัเรยีนมากน้อยเพยีงใด และมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอยา่งไร 

        1. มากทีส่ดุ            2. มาก            3.ปานกลาง          4. น้อย           5.น้อยทีส่ดุ    

อยา่งไร........................................................................................................................................................... 

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

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

6. จากการทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พทุธศกัราช 2552 นกัเรยีนคดิว่าตนเองเหน็

ความสาํคญัของตนเองทีจ่ะนําเอาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไปชว่ยในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิมาก

น้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

        1. มากทีส่ดุ             2. มาก           3.ปานกลาง          4. น้อย           5.น้อยทีส่ดุ    

เพราะเหตุใด.................................................................................................................................................... 

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

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

7. นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการวดัและประเมนิผลการเรยีนของตนเอง/เพือ่น หรอืไม ่อยา่งไร 

                1. ม ี                    2. ไมม่ ี

อยา่งไร…………............................................................................................................................................. 

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

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

 

 

 

ลงชือ่.......................................................(ผูใ้หส้มัภาษณ์) 

ลงชือ่...........................................................(ผูส้มัภาษณ์) 

สถานทีส่มัภาษณ์............................................................. 

วนัที.่............................................เวลา............................. 

 

 

 



 

แบบสาํรวจข้อมลูด้านความสามารถของผูเ้รียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะหแ์ละการเขียน 
 

โรงเรยีน    มหดิลวทิยานุสรณ์        ระดบัชัน้  ...........................  ภาคเรยีนที ่             ปีการศกึษา   2553  ด    

เลขประจาํตวั

นกัเรยีน 
ชือ่-สกุลนกัเรยีน 

ผลการประเมนิความสามารถของผูเ้รยีน 

การอ่าน การคดิวเิคราะห์ การเขยีน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

00001                 

00002                 

00003                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

รวม                

คดิเป็นรอ้ยละ                

 

  ลงชื่อ...................................................................ผูใ้หข้อ้มลู 

วนัที.่............./................./............... เวลา.................. 
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แบบสาํรวจข้อมลูด้านความสามารถของผูเ้รียนด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 

โรงเรยีน    มหดิลวทิยานุสรณ์        ระดบัชัน้  ...........................  ภาคเรยีนที ่             ปีการศกึษา   2553  ด    

เลข

ประจาํตวั 
ชือ่-สกุลนกัเรยีน 

ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

00001                           

00002                           

00003                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

รวม                          

คดิเป็นรอ้ยละ                          

 

ลงชื่อ...................................................................ผูใ้หข้อ้มลู 

วนัที.่............./................./............... เวลา.................. 
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แบบสาํรวจข้อมลูด้านความสามารถของผูเ้รียนด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 

โรงเรยีน    มหดิลวทิยานุสรณ์        ระดบัชัน้  ...........................  ภาคเรยีนที ่             ปีการศกึษา   2553  ด    

เลข

ประจาํตวั 
ชือ่-สกุลนกัเรยีน 

ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

00001                           

00002                           

00003                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

รวม                          

คดิเป็นรอ้ยละ                          

 

ลงชื่อ...................................................................ผูใ้หข้อ้มลู 

วนัที.่............./................./............... เวลา.................. 
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