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บทคัดย่อ
การดำ�เนินการวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมาย เพือ่ ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP Model ซึ่งได้ดำ�เนินการ
ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำ�นวน
15 คน ครู จำ�นวน 23 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำ�นวน 140 คน และผู้ปกครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำ�นวน 140 คน รวมจำ�นวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1) ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
2) ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านบริบท โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิสัย
ทัศน์ของสถานศึกษา ด้านพันธกิจหลักของสถานศึกษา ด้านวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และด้าน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
3) ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านปัจจัยนำ�เข้า โดยภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์
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4) ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และมี
2 ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
5) ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่ามีเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน และด้านสมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน ส่วนด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
คำ�สำ�คัญ
การประเมินการใช้หลักสูตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Abstrat
The purpose of this research was to evaluate the implementation of school
curriculum of Demonstration School Buriram Rajabhat University through CIPPA Model
which conducting 4 aspects including context, input, process and product. The participants
consisted of 9 school administrators, 15 school committee, 23 teachers, 140 primary
school students (Year 4-6) and 140 parents, totally 327 people. The instrument used
in this research were questionnaires and recording forms. The data were analyzed by
frequency, percentage, means and standard deviation.
The research results were as follows:
1) The results indicated that an evaluation of school curriculum Implementation of Demonstration School Buriram Rajabhat University, the aspect of context,
input, process and product, all of them were at high level.
2) The results of an evaluation of school curriculum implementation, the
appropriateness of context was evaluated at the highest level, and when considering
each aspect, it was found that all of them were the highest including vision of the
school, main mission, objectives and curriculum construction.
3) The results of an evaluation of school curriculum implementation in
the aspect of input, overall indicated that the appropriateness was at high level and
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considering each aspect, all of them were evaluated at high level including budget,
personnel, buildings, facilities division and teaching aids respectively.
4) The results of an evaluation of school curriculum in the aspect of process
overall indicated that the appropriateness was at highest level. When considering each
aspect, 3 of them were rated at the highest including learning management design,
learning management, curriculum administration, and there were 2 aspects evaluated
at high level including measurement and evaluation and teaching aids implementation
respectively.
5) The results of an evaluation of school curriculum in the aspect of product
indicated that the appropriateness was at high level and considering each aspect, there
were 2 aspects rated at high level included desired characteristics and competencies
of learners. However, learning achievement was evaluated at good level.
Keywords
Evaluation of Curriculum Implementation, Demonstration School Buriram
Rajabht University
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ หนึง่ ในปัจจัยสำ�คัญต่อการพัฒนา คือ
ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการพัฒนาประเทศทีถ่ กู ต้อง จะต้องเริม่ ต้นด้วยการพัฒนาประชากร
ให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์มคี ณ
ุ ค่า การศึกษาจึงมีความสำ�คัญอย่างมากในการพัฒนากับทุกระบบ และเป็น
กลไกการขับเคลือ่ นประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นพลวัต ทีแ่ ต่ละประเทศทัว่ โลกต่างให้
ความสำ�คัญและทุม่ เทกับการพัฒนาการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มสี ามารถก้าวทันการ
เปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการ
ศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคนอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กำ�หนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพือ่ พัฒนาระบบ
และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี
มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ กั สามัคคี และร่วมมือผนึกกำ�ลังมุง่ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำ�ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 1-11)
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นหัวใจสำ�คัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการติดตาม กำ�กับดูแล
คุณภาพการจัดทำ�หลักสูตร และการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งครบวงจร และนำ�ผลจากการ
ติดตามกำ�กับดูแลคุณภาพนัน้ มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ
โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ฝึกหัดครู และเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาในการวิจัยการเรียน
การสอน สาธิต ทดลอง พัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา สามารถอยูร่ ว่ มกันในสังคม
อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558, น. 3) เนื่องจาก
สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนในเมือง จึงมีโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล หลายๆ โรงเรียน
ซึ่งในแต่ละโรงเรียนมีการแข่งขันการรับนักเรียนเข้าเรียนที่สูงมาก ทำ�ให้จำ�นวนผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา โดยผูป้ กครองจะพิจารณาการเลือกโรงเรียนจากคุณภาพในการจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และผลผลิตของนักเรียนทีส่ �ำ เร็จการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ โรงเรียนควรหาแนวทางในการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการเชือ่ มโยงการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สถานศึกษาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพการจัดการศึกษา และเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา (สำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557, น. 10)
การประเมินหลักสูตรจึงเป็นวิธีการที่สำ�คัญยิ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการควบคุมคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพือ่ เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ กุ ประเภท และเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กำ�หนดไว้
ซึ่งการประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสบผลสำ�เร็จ
การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่าหลักสูตรนั้นๆ
มีประสิทธิภาพเพียงใด เมือ่ นำ�ไปใช้แล้วบรรลุจดุ มุง่ หมายทีก่ �ำ หนดไว้หรือไม่ มีอะไรทีต่ อ้ งแก้ไขปรับปรุง
ให้ดยี งิ่ ขึน้ หลักสูตรจึงต้องมีการวิเคราะห์ตวั หลักสูตร ตัง้ แต่วเิ คราะห์กระบวนการของการนำ�หลักสูตร
ไปใช้ วิเคราะห์สมั ฤทธิผ์ ลในการเรียนของนักเรียน (สายหยุด ภูปยุ , 2555, น. 143) ทัง้ นีเ้ พือ่ จะนำ�ข้อมูล
ดังกล่าว มาใช้ปรับปรุงหลักสูตรนัน้ ให้ดขี นึ้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินหลักสูตรถือเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ณ
ุ ค่าสูงขึน้ อันจะเป็นแนวทางในการนำ�หลักสูตรไปสูค่ วามสำ�เร็จ
และการประเมินหลักสูตรยังทำ�ให้ทราบว่าหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดด้อยที่ใด
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถกู จุด สามารถวางแผนการเรียนการสอนในอนาคตได้ ผลของ
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การประเมินหลักสูตรจะทำ�ให้สถานศึกษาได้หลักสูตรทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ สร้างความน่าเชือ่ ถือ ความมัน่ ใจ และ
ค่านิยมที่ดีต่อโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (บุญเลี้ยง ทุมทอง,
2557, น. 322-323) โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP ของ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นแนวทางของการศึกษาวิจัย เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังไม่เคยได้รับการประเมินการใช้หลักสูตรว่ามีปัญหาที่จะ
ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสำ�คัญของการประเมินการใช้หลักสูตรดังกล่าว และจาก
การประเมินหลักสูตรจะทำ�ให้ทราบผลการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริง ข้อดี ข้อบกพร่องต่างๆ
ของการนำ�หลักสูตรไปใช้ ว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรคในการนำ�หลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง มีสงิ่ ใดทีต่ อ้ งแก้ไข
นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรยังใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาและผูเ้ รียน ทำ�ให้สถานศึกษาได้หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และทันสมัย มีความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียนและชุมชน เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ในยุคปัจจุบันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนือ้ หาการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม
(Stufflebeam) มีขอบเขตการประเมินหลักสูตรใน 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำ�เข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 473 คน จำ�แนกได้ ดังนี้
1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 9 คน
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1.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จำ�นวน 15 คน
1.1.3 ครู จำ�นวน 23 คน
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จำ�นวน 213 คน
1.1.5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำ�นวน 213 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) มีราย
ละเอียด ดังนี้
1.2.1 กรณีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู ใช้ประชากร
ดังนั้น จึงประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำ�นวน 15 คน
และครู จำ�นวน 23 คน
1.2.2 กรณีนักเรียน ได้จากการสุ่มจากประชากร ซึ่งมีจำ�นวน 213 ได้กำ�หนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำ�เร็จรูปของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  (บุญชม
ครีสะอาด, 2554, น.43) ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 140 คน แล้วทำ�การสุ่มให้กระจายไปตามระดับชั้น
เรียนต่างๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก
1.2.3 กรณีผู้ปกครองจะเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ปกครองของนักเรียนที่สุ่มได้
ตามข้อ 2.2 ซึ่งมีจำ�นวน 140 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 327 คน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำ�นวน 4 ฉบับ และแบบบันทึก
ข้อมูล ดังนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำ�หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จำ�นวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู ทีม่ ตี อ่ การใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
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Scale) 5 ระดับ โดยการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จำ�นวน 108 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ หลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) จำ�นวน 2 ข้อ
1.2 แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำ�หรับคณะกรรมการสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)  จำ�นวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ จำ�นวน 85 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ หลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) จำ�นวน 2 ข้อ
1.3 แบบสอบถามฉบับที่ 3 สำ�หรับนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จำ�นวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ในด้านผลผลิต จำ�นวน 23 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ หลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) จำ�นวน 1 ข้อ
1.4 แบบสอบถามฉบับที่ 4 สำ�หรับผู้ปกครองนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จำ�นวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ในด้านผลผลิต จำ�นวน 23 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ หลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) จำ�นวน 1 ข้อ
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ดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วนำ�มาคำ�นวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC)
มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูงทุกฉบับ
2. แบบบันทึกข้อมูล เป็นแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2558-2560 โดยใช้ขอ้ มูลฝ่ายวิชาการจากฐานข้อมูลของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เพือ่ ให้ได้รบั ความร่วมมือ และเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลตามความเป็นจริงในการตอบแบบสอบถาม ได้ด�ำ เนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผู้วิจัยดำ�เนินการติดต่อประสานกับสำ�นักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพื่อทำ�หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ขออนุญาต
ทดลองใช้เครื่องมือ และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยในครั้งนี้
1.2 ผู้วิจัยนำ�หนังสือราชการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไปประสานงานขอความอนุเคราะห์
จากผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกำ�หนดวันเวลาที่จะขอเข้าไป
เก็บข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า
1.3 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการนำ�แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดในการกรอกข้อมูล
1.4. ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้แบบสอบถามครบตามจำ�นวนทีต่ อ้ งการ
แบบสอบถามมีจำ�นวน 327 ฉบับ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 319 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 97.55
1.5 นำ�แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ และนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอนัดหมายกำ�หนดเวลา
ในการไปขอข้อมูลจากฐานข้อมูลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ และดำ�เนินการบันทึก
ข้อมูลด้วยตนเอง
2.2 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผล
การเรียนรวมทุกรายวิชาโดยวิธีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้นำ�มาจัดแบ่งกลุ่มเป็นระดับชั้น และปีการศึกษา
แล้วนำ�ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนมาบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล
2.3 ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบคุณภาพ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2558-2560 โดยใช้
ข้อมูลฝ่ายวิชาการจากฐานข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้นำ�มาจัดแบ่งกลุ่ม
แยกเป็นปีการศึกษาแล้วนำ�มาบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
จากคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. นำ�แบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม
แล้วนำ�ข้อมูลมาจัดระบบ เพื่อนำ�มาวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูล
2. ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาร้อย
ละ แล้วนำ�เสนอในรูปแบบตารางประกอบคำ�บรรยาย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการประเมินการใช้หลักสูตรตามรูปแบบ CIPP Model ทั้ง
4 ด้าน นำ�มาวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แล้วนำ�เสนอในรูปแบบตารางประกอบ
คำ�บรรยาย
4. สรุปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตร และข้อเสนอแนะ มาบรรยายเป็น
ความเรียง และความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ โดยสรุปในแต่ละด้าน
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ผลการวิจัย
จากการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง
ได้ดำ�เนินการประเมินหลักสูตร 4 ด้านได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ของผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดย
ภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณารายด้านย่อย พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน ในระดับมาก 2 ด้าน โดยด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบริบท ( X = 4.61)
และด้านกระบวนการ ( X = 4.52) ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านปัจจัยนำ�เข้า ( X = 4.44) และ
ด้านผลผลิต ( X = 4.34)
1. ด้านบริบท
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านบริบท โดยภาพรวมพบว่า มีเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง
4 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลำ�ดับ คือ ด้านวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ( X = 4.64)
ด้านพันธกิจหลักของสถานศึกษา ( X = 4.61) ด้านวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา ( X = 4.61) และด้าน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ( X = 4.58)
2. ด้านปัจจัยนำ�เข้า
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านปัจจัยนำ�เข้า โดยภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง
4 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลำ�ดับ คือ ด้านงบประมาณ ( X = 4.50) ด้านบุคลากร
( X = 4.48) ด้านอาคารสถานที่ ( X = 4.42) และด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ( X = 4.36)
3. ด้านกระบวนการ
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวมพบว่ามี
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้ง 3 ด้าน ระดับมาก 2 ด้าน ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
( X = 4.60) ด้านการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.57) และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ( X = 4.56) ด้านที่
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวัดและประเมินผล ( X = 4.45) และด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
( X = 4.40)
4. ด้านผลผลิต
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่ามีความ
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เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าอยูใ่ นระดับมากทัง้ 2 ด้าน
ดังนี้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ( X = 4.43) และด้านสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
( X = 4.24) ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
( X = 3.55)

อภิปรายผลการวิจัย
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งนี้ ได้
ใช้วิธีการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ซึ่งได้
ดำ�เนินการประเมินหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต จากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
ผูป้ กครองนักเรียน ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประเด็นที่นำ�มาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านบริบท
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านบริบท โดยภาพรวมจากความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
เพราะโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่สะท้อนถึง อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ สามารถแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในอนาคตอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
และสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของชาติ ด้านพันธกิจของสถานศึกษา
และด้านวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของสังคม สถานศึกษามีการกำ�หนดกรอบนโยบาย
และแนวทางในการดำ�เนินงาน การปฏิบตั งิ าน สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เพือ่ ทำ�ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา และในด้านโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มีการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มีการจัดเวลาเรียนครบถ้วนเหมาะสม สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับจุฬาลักษณ์ บุปผาวาส
(2558, น. 144) ซึ่งทำ�วิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า พบว่าหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบนั
สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง มีการกำ�หนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ มีองค์
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ประกอบทีส่ อดคล้อง ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ คุณภาพของบุคลากร แหล่งเรียนรู้
2. ด้านปัจจัยนำ�เข้า
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านปัจจัยนำ�เข้า โดยภาพรวมจากความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะสถานศึกษามีความพร้อมในด้านงบประมาณ และใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ อาคารสถานที่มีความ
เหมาะสม เพียงพอ สะดวกในการจัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ มีความปลอดภัย
และสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง
และครูมคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ บุญเลีย้ ง ทุมทอง
(2557, น. 281) ทีก่ ล่าวว่า การนำ�หลักสูตรไปใช้ เป็นการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจ่ ะทำ�ให้
หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ ดำ�เนินไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย นับแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่
วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.1 ด้านบุคลากร โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เพราะว่าบุคลากร
มีความสำ�คัญในการนำ�หลักสูตรไปใช้ให้ประสบผลสำ�เร็จ สถานศึกษามีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเพียงพอ
บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการกระบวนการดำ�เนินงานในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยมีเป้า
หมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ สถานศึกษามีผบู้ ริหารทีส่ ง่ เสริมสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสบการณ์และความชำ�นาญในการสอนเอาใจใส่ตอ่ ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล และมีความ
รับผิดชอบในการเรียนการสอน สอดคล้องกับ จันทิวา เตจ๊ะ (2559, น. 99-107) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่องการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำ�เภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย พบว่าครูผู้สอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการพัฒนาโรงเรียน มีความเป็นผู้นำ�ด้านวิชาการ และครูผู้สอนมีวฒ
ุ ิ
การศึกษา และทักษะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีประสบการณ์มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.2 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม พบว่ามีความคิดเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะ สถานศึกษาได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ใช้งบประมาณมีความคุม้ ค่า ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
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และมีการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ สถานศึกษามีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็น
ไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำ�หนด สอดคล้องกับ สุภา นิลพงษ์ (2554, น. 129-132) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่อง
การประเมินหลักสูตรโรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 พบว่าโรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ ใช้ในการจัดการศึกษามีความเหมาะสมและเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก โรงเรียนสามารถ
จัดสรรงบประมาณสำ�หรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารจัดการด้านอืน่ ๆ ได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะ สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมเพียงพอสำ�หรับการบริการ และการจัดการเรียนรู้ของครู
และนักเรียน อาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการจัดแต่งสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีห้องสมุดที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการการเรียนการสอน เพื่อเป็นการนำ�หลักสูตรไปใช้ให้ประสบ
ผลสำ�เร็จ สอดคล้องกับ จีรนันท์ ตรีพรหม (2558, น. 144-148) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่องการประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า
สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสามารถเอื้ออำ�นวยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนบรรลุตามเป้าหมาย
2.4 ด้านสือ่ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
เป็นเพราะสถานศึกษามี หนังสือ ตำ�รา เอกสาร สื่อ วัสดุ วัสดุอุปกรณ์เพื่อดำ�เนินการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเพียงพอและผู้สอนใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ของแต่ละรายวิชา และสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับ  สมศักดิ์ โกลากุล  (2556, น. 147-160)
ทีไ่ ด้ท�ำ วิจยั เรือ่ ง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจยั พบว่าสือ่ การเรียนรูท้ ใี่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สือ่ การ
เรียนรู้ ตำ�รา เอกสารประกอบการการสอนทีผ่ สู้ อนใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาของแต่ละรายวิชา มีการส่งเสริมพัฒนาด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับทุกโรงเรียนพอเพียง
ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
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3. ด้านกระบวนการ
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในด้านกระบวนการ  จากความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
มีการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนไปสูม่ าตรฐานการเรียนรูท้ กี่ �ำ หนด สอดคล้องกับโขมพัสตร์ สินสา
(2557, น. 105-106) ทีไ่ ด้ท�ำ วิจยั เรือ่ งการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตดินแดง พบว่า การประเมินหลักสูตร
ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้ครู จัดสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ด้านสื่อและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
จัดทำ�แผนการเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงความสามารถของผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและอุปกรณ์
การเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีการแทรกคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวม พบว่ามีเห็นเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามแผนทีเ่ ตรียมไว้ มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทำ�ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ และสถานศึกษานำ�ข้อมูลจากการรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาใช้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ ทิพยรัตน์ บุญมา (2558, น. 171-175) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่องการประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 1 พบว่า
หลักสูตรสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนตามความรู้ความ
สามารถของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และประเมินผลการเรียนรู้ โดยวิธีการ
ที่หลากหลายตามสภาพจริง
3.2 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ สถานศึกษาได้มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีการกำ�หนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สาระสำ�คัญ ความคิดรวบยอด สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้องเหมาะ
สม มีความสอดคล้องกันทุกกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นการจัดทำ�หน่วยการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียน
รูเ้ พือ่ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทัง้ มีการออกแบบการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะ
สำ�คัญผูเ้ รียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการพิจารณาเลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้
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ทีเ่ หมาะสมให้กบั ผูเ้ รียน สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์ (2556, น. 124-128) ทีไ่ ด้ท�ำ วิจยั เรือ่ ง
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัด สำ�นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผลการวิจัยด้านกระบวนการ พบว่ามีระดับความเหมาะสมสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การบริหารจัดการหลักสูตรทีเ่ หมาะสมต้องมีการกำ�หนดแผนปฏิบตั กิ ารทำ�งานทีช่ ดั เจน ส่งเสริม สนับสนุน
การอบรมแก่ครูผู้สอน มีติดตาม นิเทศ กำ�กับ ดูแล  ช่วยเหลือครูในด้านต่าง ๆ  สนับสนุน  พัฒนา
สิ่งแวดล้อม จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ด้านการจัดการเรียนรูโ้ ดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้
เป็นเพราะ สถานศึกษาจัดการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจดั การเรียนการ
สอนทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั ตามสาระการเรียนรูข้ องหลักสูตรสถานศึกษา ครูมจี ดั การเรียนรู้
และจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ เน้นทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปญ
ั หาคำ�นึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคล และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนือ้ หา มีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริมความสามารถพิเศษของผูเ้ รียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ โกลากุล (2556, น. 147-160) ทีไ่ ด้ท�ำ วิจยั เรือ่ งการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร มีการวางแผน ใช้สื่อเทคนิค ใช้รูปแบบวิธีการ กิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตร จัดกิจกรรม
เสริมตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร
3.4 ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการ
ใช้สื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยครูได้จัดทำ�สื่อ พัฒนาสื่อ และเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้กบั ผูเ้ รียนได้สอดคล้องเหมาะสมกับเนือ้ หาสาระการเรียนรู้ และครูได้มี
การประเมินคุณภาพของสือ่ ทีเ่ ลือกใช้ในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบพร้อมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพของ
สื่อ เพื่อนำ�ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป สอดคล้องกับ สมศักดิ์ โกลากุล (2556,
น. 147-160) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับทุกโรงเรียน
พอเพียง ใช้สอ่ื วัสดุอปุ กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน สถานศึกษามีวสั ดุอปุ กรณ์เพือ่
ดำ�เนินการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและทันสมัย มีครุภณ
ั ฑ์การศึกษาทีใ่ ช้
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เพื่ออำ�นวยความสะดวก ส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3.5 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
เป็นเพราะสถานศึกษามีแนวปฏิบตั ใิ นการวัด และประเมินผล ทีช่ ดั เจนเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
ครูมวี ธิ กี ารวัดและประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ตามสภาพจริงเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน เช่น การทดสอบสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน แฟ้มสะสม
งาน ครูมกี ารวัดผลและประเมินผล ครอบคลุมการเรียนรูท้ งั้ ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ ทัง้ ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ผู้เรียนได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด และครูได้
นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ศุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ (2557, น. 121) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบว่าการประเมินด้าน
กระบวนการของหลักสูตร โดยภาพรวมมีความพร้อมในระดับมากทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ครูมีวิธี
การหลากหลายในการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการสอนเสริม-สอนซ่อมเสริม พัฒนา
ผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพอย่างเหมาะสม และผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม
4. ด้านผลผลิต
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านผลผลิต จากความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะสถานศึกษามีการใช้หลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำ�ให้สามารถพัฒนาผูเ้ รียนไปสูม่ าตรฐานการ
เรียนรูท้ กี่ �ำ หนด โดยนักเรียนมีสมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ จุฬาลักษณ์ บุปผาวาส (2561, น. 144) ที่ได้ทำ�
วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า พบว่าปัจจัยด้านผลผลิตของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำ�หนดไว้เพื่อ
เป็นตัวชีว้ ดั นักเรียนสามารถนำ�ความรูท้ างคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจำ�วัน และบูรณาการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ากับรายวิชาอื่นๆ ได้
4.1 ด้านสมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพ
โดยนักเรียนมีทักษะในการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด และการสื่อสารได้ดี มีความสามารถในการ
สือ่ สารถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความเหมาะสมตามวัย และนักเรียนมีทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนในการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ
เขมภพ นพคุณ 2559, น. 8-10) ทีไ่ ด้ท�ำ วิจยั เรือ่ ง การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำ�เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส พบว่าด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 สมรรถนะสำ�คัญของ
ผูเ้ รียน ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ความ
สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อาจเป็นเพราะนักเรียนมีโอกาส
แสดงออกถึงความความสามารถด้านต่างๆ ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจและความถนัด
ทำ�ให้ความสามารถด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นอย่างดี รวมถึงรูปแบบกิจกรรมและ
การดำ�เนินกิจกรรมของครูผู้สอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่
4.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะสถานศึกษามีการใช้หลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำ�ให้สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้
คุณภาพ โดยนักเรียนมีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความรักชาติ
เช่น เชิญธง ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย นักเรียนมี
ความใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ รับผิดชอบ
ต่องานกลุ่มที่ครูได้มอบหมายและสามารถทำ�งานร่วมกันเป็นทีมได้ มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามข้อ
ตกลงตามกฎระเบียบของโรงเรียน และครอบครัว สอดคล้องกับ เนตรหทัย เรืองสุข (2555, น. 142146) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นอยู่
พอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน มีความรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
4.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้คุณภาพ เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ปีการศึกษา 2558-2560 พบว่านักเรียนมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับดี แสดง
ว่าการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2558-2559 โดยมีการทดสอบทางการศึกษาแบ่งเป็นกลุม่ สาระการเรียนรู้ 5 กลุม่ สาระ ได้แก่ ภาษาไทย
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มีคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
สูงกว่า ระดับขนาดโรงเรียน ระดับที่ตั้งโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุภา
นิลพงษ์ (2554, น. 129-132) ที่ได้ทำ�วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรโรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2552 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษาที่กำ�หนดไว้
ในหลักสูตร โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อาจเป็นเพราะนักเรียนของโรงเรียน
เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาและคัด
เลือกที่มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1. ด้านบริบท
1.1 จากผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ด้านบริบทโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่สะท้อนถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ สามารถ
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนในอนาคตได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนำ�ไปปฏิบตั ิ
ได้จริง สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของชาติ สถานศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
และมีความพร้อมในบริหารการจัดการหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น สถานศึกษาควรกำ�หนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการ
ศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์
2. ปัจจัยนำ�เข้า
2.1 ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมในด้านเทคนิค
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ครูได้เทคนิคการสอนทีท่ นั สมัยในการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทำ�ให้เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้เทคนิคการ
พัฒนาและการใช้สื่อ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดองค์ความรู้ และเกิดความมั่นใจในการนำ�มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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2.2 ด้านงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นอย่างดีเพื่อใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ จัดให้มแี หล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้า
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2.3 ด้านอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เช่น สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร โรงเรียนควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อเสริมบรรยากาศให้น่า
เรียนรู้ และทางด้านบริเวณสนามของโรงเรียนควรจัดให้มหี ลังคาโดม เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้นกั เรียน
ได้ทำ�กิจกรรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
2.4 ด้านสือ่ วัสดุ และอุปกรณ์ สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาครูผสู้ อนให้มที กั ษะในการ
ใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และควรสำ�รวจความต้องการทาง
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีว่าตรงต่อความต้องการของครูผู้สอนก่อนการจัดซื้อว่ามีความจำ�เป็นเหมาะ
สมกับช่วงชั้นที่สอนหรือไม่
3. ด้านกระบวนการ
3.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในการจัดการเรียนการสอนดีมาก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้มากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรส่งเสริมทางด้านวิชาการให้มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
และประเมินแบบทดสอบผู้เรียนของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง
3.2 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ครู ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การจัดทำ�บท
เรียน E-learning และการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุง่
มัน่ และอุทศิ ตนในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้ครูมปี ระสิทธิผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ครูควรต่อยอดในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านกระบวนการคิด ให้นักเรียน
ได้ปฏิบตั จิ ริงด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม และครูควรทำ�การวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาผูเ้ รียนเพือ่ นำ�มา
ใช้ในการสอนซ่อมเสริมและปรับเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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3.4 ด้านการใช้สอื่ ในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูในการใช้สอื่ เทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย ในจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระฯ ต่างๆ ทุกกลุม่ สาระ และควรสำ�รวจความต้องการจากครูและ
นักเรียนในการจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม นอกเหนือเหนือจากหนังสือเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การรักการอ่านหนังสือให้มากยิ่งขึ้น
3.5 ด้านการวัดและประเมินผล สถานศึกษามีการประเมินผลทีช่ ดั เจนเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสูตร ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงเหมาะ
สมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผูเ้ รียน อย่างไรก็ตามเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการการวัด
และประเมินผลให้ดียิ่งขึ้น ครูทุกคนควรติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างสมํ่า
เสมอต่อเนือ่ งด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายในการพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมทุกด้าน
4. ด้านผลผลิต
4.1 ด้านสมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน นักเรียนมีทกั ษะการสือ่ สารสมวัย นอกจากนีส้ ถานศึกษา
ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
4.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนในการทำ�ความ
สะอาดของห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และการทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการรักษาความ
สะอาด รวมถึงการให้นักเรียนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ O-NET ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่า ระดับขนาดโรงเรียน
ระดับที่ตั้งโรงเรียน ระดับภาค และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับสังกัด พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ตํ่ากว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาควรหา
แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ทำ�ให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เพิ่มผลสอบระดับประเทศ (O-NET) ให้สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รปู แบบการประเมินอืน่ ๆ ทีห่ ลากหลาย
ตามความเหมาะสม

Vol. 11 No. 1 January - June 2019

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

81

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

2. ควรมีการวิจัยประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยจำ�แนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทัง้ ระบบเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
สร้างหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย
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