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บทคัดยอ่ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ เพื่อประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แหล่งข้อมูลส าหรับงานวิจัยได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร บุคลากร
ในหลักสูตร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม และ
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสูด ได้แก่ ด้านการเป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ และมีเน้ือหาและกิจกรรมในหลักสูตรเน้นการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ จากการสนทนากลุ่ม 
มีข้อเสนอแนะว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรมีความชัดเจน และการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก โดย
มีประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผู้สอนมีการใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และใช้นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะว่า ในการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ  
ควรมีการก าหนดคุณสมบัติว่าควรเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาสายการศึกษา และควรท าข้อตกลงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี ผลการประเมินด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีประเด็นการประเมิน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการวัดและ
ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน จากการสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรม
อื่นๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถทางภาษาของ ผลการประเมินด้านผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมี
ประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการ
ท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ จากการสนทนากลุ่ม โดยภาพรวมผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ค าส าคัญ:  การประเมินหลักสูตร หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
               เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ABSTRACT 
 This research is an evaluation research. The purpose of this study was to evaluate 
an English Program Curriculum of Demonstration School of Rajabhat Rajanagarindra University 
by using CIPP Evaluation Model to evaluate the curriculum in four areas which are context, 
input, process, and product. The data were collected from curriculum administrator, teachers, 
students, and parents of students who enrolled in English Program. The instruments used 
for gathering data were questionnaires and focus group. The data were statistically analyzed 
by percentage, mean, and standard deviation.  
 The results of this research revealed that the overall Context evaluation result 
was at high level. The items that got the highest mean score were the curriculum 
supported the students to use English in situations and had contents and activities which 
focus on developing their English 4 skills. The suggestions from focus group were the curriculum 
should have clear objectives and teaching and learning activities should match the objectives. 
The overall Input evaluation was at high level. The items that got the highest mean score 
were using of teachers’ classroom research to solve the students’ problem and using of 
teaching innovation to develop the students’ learning. The suggestions from focus group 
were foreign teachers should graduate in education field and there should be agreement 
about teachers’ performances. The overall Process evaluation was at high level. The items 
that got the highest mean score were teaching activities are student-centered activities and 
there was English competency evaluation for students. The suggestion from focus group 
was there should be other activities to improve students’ English skills. The overall Product 
evaluation result was at high level. The item that got the highest mean score was students 
had abilities to analyze and found the ways to solve the problems. From focus group, 
most of parents appreciated teaching and learning activities. 
Keywords: Curriculum Evaluation English Program Curriculum Demonstration School of 
                Rajabhat Rajanagarindra University 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ โดยผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. เทพนคร ทาคง 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.ประยูร บุญใช้ กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีความเมตตา
ให้ความรู้ ค าปรึกษา แนวคิดและค าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ตลอดจนความห่วงใย 
ก าลังใจ และแรงผลักดันในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ด้วยความซาบซึ้งและเคารพอย่างสูง  
 กราบขอบพระคุณ ดร.พรพิมล ประสงค์พร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ และ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์  กราบขอบพระคุณ 
อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล อาจารย์ ดร.นิธิวดี ป่าหวาย และอาจารย์อมรรัตน์ ค ากุล ท่ีให้
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้ข้อเสนอะแนะท่ีเป็นประโยชน์ ขอบพระคุณ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย 

 ขอบคุณพี่น้องสาขาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน และ
คุณน้ ามนต์ พานิชเจริญ ส าหรับความช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวก และก าลังใจตลอดการท าวิจัย  
 ท้ายท่ีสุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณสถาพร ขันธ์แก้ว คุณประภาศิริ พานิชเจริญ และ
คุณลักษณา พานิชเจริญ ผู้เป็นต้นแบบของความอดทน และเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยมีก าลังใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ 

 

นางสาวชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว 
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บทที่  1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าส่ังให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วนั้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื ้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ในขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาระบบสองภาษาขึ้น 
โดยออกประกาศค าส่ังให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ นั้น 
สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคน
ในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมของคนในชาติให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและมีความสามารถในการแข่งขัน ภาษาจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมของการเรียนรู้ เพราะจะใช้เป็นส่ือกลางการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
อีกท้ังเป็นส่ือกลางของการติดต่อส่ือสารรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อสังคมปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอนในระดับประถมศึกษานั้น 
นับว่าเป็นการวางรากฐานไปสู่การพัฒนาการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญชัดเจน 
คือ ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
 ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ได้จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 
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ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์, 2557, หน้า 5-6) 
 ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนท้ัง 5 ด้านดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนภายใต้
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนชาวต่างชาติใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสุขศึกษา  
ซึ่งเนื้อหาจะถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในรายวิชานั้นๆ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่ภาษาแม่ของผู้เรียน อาจมีข้อจ ากัดบางประการเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบดังกล่าว 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะมีการประเมินหลักสูตรดังกล่าว เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าจาก
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระยะท่ีผ่านมานั้น  
ได้ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาหรือไม่ โดยผลของการประเมินจะท าให้ทราบถึง
จุดเด่นและข้อจ ากัดของหลักสูตร ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพในการน าไปเป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนในหลักสูตร  
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ผู้วิจัย
พบว่า มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีไว้หลายรูปแบบ (ไพศาล หวังพานิช, 2543, หน้า 15-17) 
เช่น การประเมินโดยยึดเป้าหมายของหลักสูตรเป็นหลัก (goal - attainment model) การประเมิน
โดยยึดเป้าหมายของหลักสูตรเป็นหลัก (goal - attainment model) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพหรือความส าเร็จของหลักสูตรได้จากผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเพียงใด ผู้น าความคิดของรูปแบบนี้คือ ralph tyler และ hammond นอกจากนี้ยังมี
รูปแบบการประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายของหลักสูตร (goal - free model) การประเมินตาม
รูปแบบนี้มี cronbach และ scriven เป็นผู้น าความคิด โดย cronbach เน้นการตรวจสอบสัมฤทธิผล
ท้ังหลักสูตรโดยให้พิจารณา กระบวนการ ทัศนคติ ความเช่ียวชาญ และ การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ในขณะท่ีสไครเวนให้ประเมินท้ังแบบ formative และ summative โดยตรวจสอบท้ังคุณค่า
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ภายในของหลักสูตร ซึ่งเป็นการประเมินก่อนการปฏิบัติ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ โดยเน้นผล
ท่ีไม่คาดคิดและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ
ซึ่งผู้น าความคิดในการประเมินรูปแบบนี้ ได้แก่ stake, provus และ stufflebeam โดย stake 
เน้นการประเมิน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยเบื้องต้นหรือสภาพก่อนเริ่มต้นด าเนินการ ปัจจัย
ด้านกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ และปัจจัยด้านผลผลิตของหลักสูตร โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ความคาดหวัง กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อตัดสินความแตกต่างในแต่ละปัจจัย  provus เน้นการประเมิน
เพื่อการตัดสินใจ (ปรับปรุง, ยกเลิก) หลักสูตร โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติ
กับมาตรฐานท่ีต้ังไว้ใน 5 ด้าน ได้แก่ การออกแบบหรือโครงสร้างหลักสูตร การเตรียมการ การด าเนินการ 
ผลผลิต และการลงทุน รูปแบบนี้ตัดสินใจโดยยึดความแตกต่างของสภาพการปฏิบัติ กับมาตรฐาน 
ในขณะที่ stufflebeam เน้นการประเมินองค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านบริบท ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ความจ าเป็น ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ความพอเพียง
ของปัจจัยต่างๆ เช่น คน วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณ ความพร้อมด้านความเข้าใจ เจตคติขั้นพื้นฐาน เป็นต้น 
ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร การวัดประเมินผล เป็นต้น และ  
ปัจจัยด้านผลลัพธ์หรือผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะต่างๆ ของผู้จบหลักสูตร การประเมินรูปแบบนี้รู้จัก
กันในรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (cipp evaluation model)   
 ในการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปป์ของ stufflebeam (1969) เป็นแนวทางในการประเมิน เนื่องจากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นรูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมทุกองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ด้านบริบท (context) 
ซึ่งเป็นการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความส าคัญ ความจ าเป็น และความเหมาะสมของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้า (input) เป็นการประเมิน
ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สถานท่ี ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงบประมาณ ด้านกระบวนการ (process) เป็นการประเมิน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล และ
การนิเทศติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และด้านผลผลิต (product) เป็นการประเมินผล
ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน  
การน าความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ และความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยในการประเมินด้วย
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์นี้  จะให้ความส าคัญกับทุกองค์ประกอบใกล้เคียงกัน  
ซึ่งจะน ามาสู่ผลการประเมินท่ีครอบคลุมครบถ้วน ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตร ข้อจ ากัดและอุปสรรค อันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร  
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 จากความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้เปิดใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา จึงควรได้รับการประเมินหลักสูตรดังกล่าว เพื่อทราบ
ความเหมาะสม ข้อดี ข้อจ ากัด ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
มีความสนใจใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ ในการประเมิน เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีสามารถ
ประเมินได้ท้ังระบบและต่อเนื่อง ต้ังแต่ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีค่อนข้างละเอียดในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในล าดับต่อไป 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังค าถามการวิจัย ดังนี้  
 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร
แบบซิปป์จะให้ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 เพื่อประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมุ่งประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 1) ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความส าคัญ ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร 
 2) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมของครูผู้สอน ความพร้อมของ
ผู้เรียนสถานท่ี ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงบประมาณ 
 3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการก ากับติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  
 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น 
ความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

 1) การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปป์มาใช้ในการประเมิน 
 2) แหล่งข้อมูลส าหรับรวมรวมข้อมูลเพื่อการประเมินหลักสูตร ได้แก่ บุคลากรใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร และครูผู้สอนในหลักสูตร 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับด้านผลผลิตของหลักสูตร ได้แก่ นักเรียนท่ีศึกษาในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองของนักเรียนในหลักสูตร 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และสุขศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีครู
ชาวต่างชาติเป็นผู้สอน 
 การประเมินหลักสูตร หมายถึง การน ารูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ มาใช้ใน
การตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
โดยประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต 
 1) ด้านบริบท (context) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ความส าคัญ ความจ าเป็น และความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรม
ของหลักสูตร ในการประเมินด้านบริบทใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถาม
ปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           2) ด้านปัจจัยน าเข้า (input) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อม
ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สถานท่ี ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร และงบประมาณ ในการประเมินด้านกระบวนการใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่าและแบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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          3) ด้านกระบวนการ (process) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการนิเทศติดตามการน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ในการประเมินด้านกระบวนการใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
และแบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          4) ด้านผลผลิต (product) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน การน าความรู้
ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ และความพึงพอใจของผู้ปกครอง ในการประเมินด้านผลผลิตใช้แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ใหข้้อมูล หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ส าหรับการประเมินหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นักเรียนใน
หลักสูตร และผู้ปกครองนักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตร  
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 1) ท าให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ต่อไป 
 2) เป็นแนวทางในการน ารูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ไปใช้ในการประเมิน
หลักสูตรอื่นๆ ในสถานศึกษา 
 3) เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษาอื่นๆ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 2.1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 
 2.1.2 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสองภาษา 
 2.1.3 นโยบาย 
 2.1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 2.1.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
 2.2.1 ความหมาย 
 2.2.2 ความส าคัญ 
 2.2.3 ลักษณะของหลักสูตร 
 2.2.4 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 2.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 2.4 การประเมินหลักสูตร 
 2.4.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 2.4.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 
 2.4.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตร   
 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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 2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ แนวคิดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (english program) 
 
 การบริหารการศึกษาระบบสองภาษาในประเทศไทยนั้นเป็นไปตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ี วก 1065/2544 และค าส่ังท่ี สพฐ. 43/2546 (แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง ให้ใช้นโยบายและหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548) ดังนี้ 
 2.1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคนในสังคม
จ าเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนในชาติ
ให้มีความสามารถในการปรับตัว ก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและมีความสามารถในการแข่งขัน ภาษาจึงเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในสังคมของการเรียนรู้ เพราะจะใช้เป็นส่ือกลางของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อีกท้ังเป็นส่ือกลาง
ของการติดต่อส่ือสารรวมถึงเทคโนโลยี ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและอนาคตเป็นอันมาก  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้นิยมใช้เป็นอันมาก การท่ีนักเรียนมีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง จึงมีความจ าเป็น
อย่างมากท่ีจะต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย ซึ่งการเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเกินท่ีประชาชนท่ัวไปจะเข้าเรียนได้ กรมสามัญศึกษาได้จัดโครงการน าร่อง
ทดลองใช้หลักสูตรเพื่อประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในโครงการโรงเรียนสองภาษา ผลปรากฏว่า
นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษดี ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นจากผู้ปกครองและได้รับความนิยม
จากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มข้ึน  
 จากเหตุผลดังกล่าว กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดโครงการโรงเรียนสองภาษา (english program) 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นในโรงเรียนมัธยมในสังกัด นอกจากจะสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรียนได้พัฒนา
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนสองภาษาใช้หลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกับโรงเรียนปกติท่ัวไป เพียงแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นส่ือการสอน
ได้ทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย ซึ่งโรงเรียนสองภาษาจะแตกต่างกับโรงเรียนนานาชาติตรงท่ี
โรงเรียนสองภาษาใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่โรงเรียนนานาชาติใช้หลักสูตรตามแต่
เครือข่ายของตนเอง เช่น หลักสูตรของประเทศอังกฤษ หลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 วรรค 1 
ซึ่งการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่กรมสามัญศึกษา 
(เดิม) พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมด าเนินการเสริมการเรียนการสอน
ตามปกติ จึงถือเป็นความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้ปกครองและนักเรียน โดยผู้ที่จะเข้าเรียนใน
โครงการนี้จะต้องเข้าเรียนตามความสมัครใจและพร้อมท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายตามท่ีโครงการก าหนด 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนนั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญชัดเจน 
คือ ต้องการท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส่วนปรัชญา
ของการจัดการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ กล่าวคือ ในระดับอนุบาลเน้นสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นรากฐานความเข้าใจของเด็ก 
ในระดับประถมศึกษาจะจัดการศึกษาโดยเน้นการวางรากฐานภาษาอังกฤษ ให้สามารถน าไปสู่
การพัฒนาการศึกษาในระดับสูงขึ้น ส าหรับมัธยมจะค านึงถึงการพัฒนาความรู้ความคิดให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน ส่วนของโรงเรียนระดับอาชีวะจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  
 2.1.2 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสองภาษา 

 1) เพื่อให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 2) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 3) เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 2.1.3 นโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งก าหนดจัดเป็นภาษาไทยสามารถจัดเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายดังนี้ 

 1) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัด
การศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดให้เป็นบางวิชาเท่านั้น 
 2) ในกรณีท่ีสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
จากผู้ปกครอง สถานศึกษาต้องจัดเงินส่วนหนึ่งเป็นกองทุนส าหรับนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ ความสามารถ
ให้ได้เรียนตามต้องการ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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 3) การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องเอื้อประโยชน์ไปยังระบบ
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยในเรื่อง การใช้ส่ืออุปกรณ์ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
ห้องปฏิบัติการวิชาอื่นๆ และบุคลากรในสถานศึกษา 
 4) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องคงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 
 5) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
อย่างเป็นระบบเป็นระยะๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 6) การเก็บค่าธรรมเนียมการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดและตรวจสอบค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
 7) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเป็นไปตามข้อก าหนด 
 2.1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 
 1) การบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป สถานศึกษาใดประสงค์จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้อง
เสนอโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาตามล าดับ ท้ังนี้ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนการเปิดการสอน หน่วยงานต้นสังกัดต้องก าหนดหัวข้อเรื่องและวิธีการในการเขียนโครงการ 
 (1) การขออนุมัติโครงการ 
 ก. สถานศึกษาเสนอโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ  
 ข. หน่วยงานต้นสังกัดแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
 ค. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมท่ีสถานศึกษา 
 ง. คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 จ. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ 
 ฉ. หน่วยงานต้นสังกัดเสนอขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้วให้ด าเนินการภายใน  2 ปี 
ถ้าไม่ด าเนินการภายในเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าโครงการนั้นส้ินสุด 
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 (3) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีความประสงค์จะ
หยุดด าเนินการจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ปกครองนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ท้ังนี้
ต้องค านึงถึงการจบตัวประโยคของนักเรียนช้ันสุดท้ายท่ีรับเข้าเรียนด้วย 
 (4) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีจัดเป็นภาษาไทยและ
กลุ่มท่ีจัดเป็นภาษาอังกฤษต้องก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ 17 ส าหรับกลุ่มท่ีจัดเป็น
ภาษาไทยไว้ในโครงการอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารได้เหมือน
เจ้าของภาษา 
 (5) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานของสถานศึกษาท้ังระบบโดย มุ่งเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนท้ังคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 
 (6) เวลาและวิชาท่ีเปิดสอน 
 ก. ระดับก่อนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรม 
 ข. ระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และพลศึกษา โดยค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ
วิชาศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ 
  ค. ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชายกเว้น 
วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยกฎหมายไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
 (7) ครูผู้สอน 
  ก. ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาครูผู้สอนท่ีเป็นชาวต่างชาติต้อง
สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามส าเนียงเจ้าของภาษาและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารง่ายๆ 
ได้หรือจัดให้มีครูไทยท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดเวลา 
 ข. จัดใหค้รูผู้สอนท าตามสัญญาปฏิบัติงานให้ครบ 1 ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อย
และมีบทลงโทษท่ีเข้มงวดหากละเมิดสัญญา 
 ค. ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและต้องมีหลักฐานทางการศึกษา
ในสาขาวิชาท่ีจะสอนหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ง. ครูผู้สอนท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในการส่ือสารเหมือนเจ้าของภาษาและได้คะแนนสอบ TOEFL 
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ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือได้รับหลักฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 จ. ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็กและวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยมีหลักฐานด้านการสอนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าได้ผ่านการอบรม
ด้านวิชาการศึกษา จากหน่วยงานหรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
หากยังไม่ได้รับการศึกษาผ่อนผันให้เข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยได้รับรองจากหน่วยงานเดิม 
 ฉ. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลักสูตรด้านหลักสูตรของ
ประเทศไทยภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง 
 ช. สถานศึกษาต้องจัดให้ครูผู้สอนทุกคนทั้งที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด 
 ซ. ครูผู้สอนทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาโดยได้รับการฝึกอบรมศึกษาดู
งานในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง 
 (8) การรับนักเรียน 
 ก. รับนักเรียนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 ข. สถานศึกษาสามารถก าหนดเงื่อนไขความสามารถของผู้เรียนได้ตามความ
เห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ค. ให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถผ่านเกณฑ์ได้เข้าเรียน
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 3% ของจ านวนนักเรียนในโครงการ 
 ง. การจัดจ านวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนควรเป็น ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 
ไม่เกินห้องละ 25 คน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายไม่เกินห้องละ 30 คน ระดับวิชาชีพ 
(ปวช.) ไม่เกินห้องละ 20 คน และระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกินห้องละ 30 คน 
 (9) การเก็บค่าเล่าเรียน และการจัดสรรงบประมาณ 
 ก. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นในสถานศึกษา
เอกชนและค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดในอัตราท่ีเหมาะสม 
 ข. สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณจ านวนหนึ่ง
ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนให้นักเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในโครงการ และมีความสามารถผ่านเกณฑ์ให้เข้า
เรียนในโครงการอย่างน้อย 3% ของจ านวนนักเรียนแต่ละปีและเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนปกติ 
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 (10) การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 
 ก. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้อง
บริหารจัดการบุคคลากร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการและสถานท่ีต่างๆ ให้ครูและนักเรียนทุกคน
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซึ่งใช้งบประมาณของรัฐต้องดูแล
ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 
 ข. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสองกลุ่มต้องจัดให้นักเรียนท ากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทย 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2) การจัดการเรียนการสอน 
 (1) สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 (2) การจัดการเรียนการสอนควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็น
สากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติและความเป็นไทย 
 (3) สถานการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชาโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการส่ือสาร 
 (4) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษก่อนประถมศึกษาต้องค านึงถึง
ความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ความพร้อม ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ควรจัดกิจกรรมง่ายๆ ท่ีท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานสร้างความกระตือรือร้นและประสบผลส าเร็จ 
เช่น การร้องเพลง การฟังนิทานประกอบภาพ การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นเกมการศึกษา เป็นต้น 
 3) ส่ือการเรียนการสอน 
 (1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการระดับที่เปิดสอน
ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครูทุกคนได้ศึกษา 
 (2) สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยครบถ้วนตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด อย่างน้อย 10 ชุดไว้ในห้องสมุด 
 (3) ในกรณีท่ีสถานศึกษาจัดท าหนังสือเรียนขึ้นเองและมีการบังคับซื้อหนังสือ
เรียนนั้นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน 
 (4) สถานศึกษาต้องจัดเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบฝึกหัดหรือ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีเป็นภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจ านวนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระตามหลักสูตร โดยระบุรายการจ านวนหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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 (5) สถานศึกษาต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีทันสมัยให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ การเรียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและจัดบริการใช้ส่ือดังกล่าว
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
 4) ห้องปฏิบัติการ/อาคาร 
 สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
ส าหรับนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างน้อย 
 5) วัดและการประเมินผลการเรียน 
 (1) การวัดและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร/ข้อก าหนดในหลักสูตร โดยจัดท าหลักฐานแสดงผลการเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องใช้
การทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (2) สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนมีการประเมิน 
 6) การก ากับ ติดตาม และประเมินโครงการ 
 (1) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาต้องจัดให้มีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ท้ังในด้านความพร้อมใน
ด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การด าเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 (2) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ท้ังในด้านผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครูผู้สอนและวิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (3) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2.1.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) ได้ก าหนดโครงการพิเศษด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไว้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะเพิ่มห้องเรียน สถานศึกษาในโครงการ
พิเศษในรูปแบบท่ีหลากหลาย สนองตอบวัตถุประสงค์เฉพาะต่อไปนี้  
 1) international program (IP) เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการสูง มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพของโรงเรียน
นานาชาติต่อยอดจากโปรแกรม EP โดยท่ีนอกจากจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
การจัดกิจกรรมด้านภาษาแล้ว เน้นการเรียนวิชาต่างๆ รวมท้ังวิชาภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
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ผู้ท่ีจะได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรของต่างประเทศ เช่น general certificate of secondary 
education (IGCSE) ท าความร่วมมือกับโรงเรียน/โปรแกรมของต่างประเทศ นักเรียนท่ีได้รับประกาศนียบัตร 
2 หลักสูตร คือ ท้ังของไทยและของต่างประเทศ ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูง 
 2) english program (EP) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง โดยครูชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษา/หรือผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าเป็นผู้สอน ยกเว้นภาษาไทยและรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินการได้ต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งพัฒนาโลกทัศน์ความเป็นสากล ผ่านการเรียนการสอน และปฏิสัมพันธ์
ในช้ันเรียนกับครูชาวต่างชาติ รวมท้ังบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ ICT ของนักเรียน และ
ใช้ส่ือ ICT ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ นักเรียนใช้หนังสือ ส่ือ และส่ือ ICT เป็นภาษาอังกฤษ 
ท้ังนี้ โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3) mini english program (MEP) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันกับ EP แต่นักเรียนเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา/ หรือผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าเป็นผู้สอน ยกเว้น
ภาษาไทยและรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย โรงเรียนสามารถระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครองเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนได้ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 4) english bilingual education (EBE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
(ไทย–อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (ยกเว้นประวัติศาสตร์และศาสนา) และศิลปะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและเวลาการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียน  
ท้ังขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีขาดความพร้อมในการจัดหาครูต่างชาติมาสอน จัดการเรียนรู้โดยครูไทย
ท่ีได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกเสียง (phonics) การใช้ภาษาอังกฤษ
ในช้ันเรียน (classroom language) เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาในวิชา
ดังกล่าวและการวัดและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนด้านส่ือ 
และแผนการจัดการเรียนรู้สองภาษา ท้ังนี้ ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 5) english for integrated studies (EIS) เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้บริหาร
และครู เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยการจัด  
การเรียนการสอนแบบสองภาษาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยครูประจ าวิชาท่ีเป็นครูไทย เน้นการใช้ส่ือการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่สืบค้นจาก 
internet มีการใช้ภาษาไทยอธิบายเนื้อหาท่ีซับซ้อน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สนับสนุนครูด้านการพัฒนาทักษะการออกเสียง การส่ือสารท่ีเป็นภาษาอังกฤษในช้ันเรียนและอบรม
ผู้บริหาร ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางส่วน  
 โรงเรียนท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการข้างต้นในข้อ 1-3 ต้องแสดงความจ านงและขอรับ
การประเมินความพร้อมและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด
ก่อนด าเนินการ เนื่องจากมีข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขความพร้อม มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
และการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ส่วนข้อ 4 การเข้าร่วมโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการเตรียม
ความพร้อมและการสนับสนุนช่วยเหลือจากสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก่อนด าเนินการ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ นั้น ถือได้ว่า
เป็นวิธีการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม เนื่องจากเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีความมั่นใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ในระดับสากล 
โดยสถานศึกษาท่ีจะจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ 
ความพร้อมของสถานศึกษา ด้านผู้สอน ด้านคุณสมบัติของผู้เรียน งบประมาณ การจัดการทรัพยากร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมไปถึงการก ากับ ติดตาม และประเมิน
หลังการจัดการเรียนการสอน 
 

2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 2.2.1 ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแผน หรือแนวทาง 
หรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  
ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  
2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงประกอบด้วยสาระส าคัญของ
หลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระส าคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  
โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา  และก าหนดคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551   
 2.2.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พุทธศักราช 2557 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ เป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัด
มวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อก าหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีพัฒนาขึ้น
ยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทางส าคัญท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจ และ
เร้าให้เกิดความก้าวหน้า แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ 
มีประสบการณ์ และความมั่นใจ เรียนและท างานอย่างเป็นอิสระ และร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และ
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด 
เข้าใจและศรัทธาในความเช่ือของตน ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและ
ความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น 
มีความเสมอภาค พัฒนาความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นใน
ข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล   
สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
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 2.2.3 ลักษณะของหลักสูตร 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษา
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยยึดองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ส่วนคือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระส าคัญท่ีสถานศึกษา
พัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดท ารายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ก าหนด เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
พุทธศักราช 2557 ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
 1) เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษา ส าหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 1 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1– 6)  
 2) มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดให้ 
 (1) มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 (2) มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท างาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
 (3) มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
 (4) มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
   (5) มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่างๆ 
เพื่อเป็นเปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
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ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐาน
ไว้ดังนี้ 
 (1) มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อันเกิดจากการได้รับการอบรมส่ังสอน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้ส าหรับการประเมินตนเองเพื่อจัดท า
รายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนด
แนวปฏิบัติในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 (2) มีตัวช้ีวัดช้ันปีเป็นเปูาหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ัง
คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้มี ความเฉพาะเจาะจง 
และมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน 
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 (3) มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคม  
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตาม การท างานเป็นทีม และการท างานตามล าพังการแข่งขัน  
การรู้จักพอ และการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรม
ต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะ
ท่ีเป็นองค์รวม 
 (4) มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่างๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลัก
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นขอบข่ายในการจัดท า 
จึงท าให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 (5) การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  
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ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2.2.4 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
         หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษเป็น
หลักสูตรท่ีก าหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 และก าหนดรายวิชา และกิจกรรมเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน  
โดยมีการจัดการเรียนรู้บางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และวิชาสุขศึกษา โดยจัดการเรียนรู้เป็นรายปี  
โดยมีเวลาเรียนปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง 
 

2.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  สามารถสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้ให้แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรว่า การพัฒนาหลักสูตร
ครอบคลุมถึงการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรนั้น เป็นกระบวนการอันหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้จัดล าดับ
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและ
ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ 
ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม  
เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะต้องร่วมกัน
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จะระบุคุณสมบัติของผู้ท่ีจบหลักสูตรนั้นๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย โดยก าหนดจุดมุ่งหมายท่ัวไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะแต่ละรายวิชา เน้นการปฏิบัติมากขึ้น 
โดยค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยท่ีดีงาม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี  
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 3) การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระหลังจากได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว
ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้
เพื่อความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือก
เนื้อหาแล้วพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใดควรเป็นพื้นฐานของเนื้อหาใดบ้างควร
ให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท้ังแง่สาระและการจัดล าดับท่ีเหมาะสม
ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 4) การก าหนดมาตรการวัดและการประเมินผลการตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร 
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร 
 5) การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนซึ่งเป็นขั้นตอน
ท่ีมีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้หลักสูตร 
ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียน
เพื่อเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษาและการบริหารการบริการหลักสูตร นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึง
การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย 
 6) การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่า เมื่อได้
น าหลักสูตรไปใช้แล้วนั้น ผู้ท่ีจบหลักสูตรนั้นๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณค่าสูงขึ้นในอันเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้ การประเมิน
หลักสูตรควรท าให้ครอบคลุมระบบหลักสูตรท้ังหมดและควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน ดังนั้น  
การประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมินส่ิงต่อไปนี้คือ  
 (1) การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่า
มีความเหมาะสมดีและถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด  หากมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้น าไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป 
 (2) การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้
ได้ดีในสถานการณ์จริงเพียงใด มีส่วนไหนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร หากพบข้อบกพร่อง
ในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มักได้รับการแก้ไขโดยทันที  เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (3) การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยท่ัวไปจะด าเนินการหลังจากได้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตรในลักษณะนี้มั กจะท าการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด 
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 (4) การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะท่ีสมบูรณ์
และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบหลักสูตร กับระบบบริหาร 
โรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น  
 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินผลหลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทางสภาวะ
แวดล้อม และสังคม จนท าให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป  
 Taba (1962, pp. 12-13) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนตามความเช่ือท่ีว่าผู้เรียนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกันโดยก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 
7 ข้ันตอน ดังนี้  
 1) วินิจฉัยความต้องการ ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ 
ของสังคมและผู้เรียน  
 2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้ว 
จะก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้ชัดเจน  
 3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดแล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระ
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเช่ือถือได้ และส าคัญ
ต่อการเรียนรู้  
 4) จัดเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระท่ีเลือกจัดต้องค านึงถึงความต่อเนื่องและความยาก
ง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
 5) คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้ ครูผู ้สอนหรือผู้เกี ่ยวข้องจะต้อง เลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 6) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 
 7) ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร 
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร 
 Nunan (1992) มีแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1) การวางแผน 
 2) การน าหลักสูตรไปใช้ 
 3) การประเมินหลักสูตร  
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 Richards (2005) กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
 2) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 3) การวางแผนเพื่อก าหนดเปูาหมายและผลการเรียนรู้ 
 4) การก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 5) การเลือกวิธีสอน 
 6) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
 7) การประเมินผล 
 จากขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การประเมินหลักสูตรจะถูกระบุไว้เป็น
กระบวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการประเมินหลักสูตรมีความส าคัญ
ในการสะท้อนผลการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 
 

2.4 การประเมินหลักสูตร 
 
 2.4.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ท่ีมีความส าคัญมาก ช่วยให้
การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจรของการพัฒนาหลักสูตร โดยมีนักวิชาการ
และนักวิจัยกล่าวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523, หน้า 192) ได้ให้นิยามการประเมินหลักสูตรโดยสรุปว่า เป็นการพิจารณา
คุณค่าของหลักสูตรโดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่ง
ท่ีประเมิน เพื่อน ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นนั้นมีคุณค่าคุณภาพดีหรือไม่ 
เพียงใด หรือได้รับผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดหรือไม่ หรือมีส่วนใดท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
 รุจิร์ ภู่สาระ (2546, หน้า 143) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า หมายถึง ประเด็น
ต่อไปนี้  
 1) การวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียนตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในเชิงปริมาณ 
 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนกับมาตรฐาน 
 3) การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
 4) การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร 
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 5) การใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ของ
หลักสูตรต่อผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด หลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จริง
หรือไม่ ซึ่งข้อมูลการประเมินหลักสูตรจะน าไปสู่การตัดสินใจท่ีจะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
 บุญชม ศรีสะอาด (2555, หน้า 95) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า การประเมิน
หลักสูตร หมายถึงการพิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสิน เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบหลักสูตรว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน ความมุ่งหวัง และการปฏิบัติจริงเพียงใด 
มีผลกระทบอย่างไร ท้ังนี้เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรนั้นให้ดีขึ้น การพัฒนาหลักสูตร
จะขาดการประเมินหลักสูตรไม่ได้เลย 
 Taba (1962, p. 312) ได้ให้นิยามของการประเมินหลักสูตรว่า การประเมินเป็นกระบวนการส าคัญ
ในการตัดสินคุณค่าผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา และเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินคุณค่าของโปรแกรมการศึกษา ผลิตผล กระบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการ
หรือทางเลือกอื่นๆ เพื่อออกแบบน าไปปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
 กล่าวโดยสรุป การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีเป็นการพิจารณา
ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการบริหารหลักสูตรว่ามีคุณค่า มี คุณภาพและความเหมาะสม 
หรือมีผลกระทบใดๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อไป 
 2.4.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร พบว่า มีผู้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์การประเมินหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย เช่น 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537, หน้า 218-219) สรุปว่าการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
 1) เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตร ว่าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสนองตามวัตถุประสงค์ท่ี
หลักสูตรนั้นต้องมีหรือไม่ 
 2) เพื่อวัดผลว่าการวางเค้าโครงและรูปแบบของหลักสูตร รวมท้ังวัสดุประกอบหลักสูตร
และการบริหารและการบริการหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้องหรือไม่ 
 3) เพื่อพิจารณาว่าผลผลิต คือ ผู้เรียนนั้นมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตร
ก าหนดไว้หรือไม่ 
 ไพศาล หวังพานิช (2543, หน้า 14-15) กล่าวถึง การประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 
คือ 
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 1) การประเมินเพื่อการปรับปรุง (formative evaluation) เป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้น
ตรวจสอบข้อเด่นข้อด้อยในส่วนประกอบของหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 2) การประเมินเพื่อสรุปผล (summative evaluation) เป็นการประเมินเพื่อประมวลผล 
โดยสรุปรวมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร 
 Taba (1962, p. 310) สรุปว่าการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการต่างๆ 
ท่ีก าหนดไว้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใดบ้างท่ีสอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา  
ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของหลักสูตรและกระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผู้บริหาร และผู้ใช้หลักสูตร สมรรถภาพของ
ผู้เรียน ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ การใช้ส่ือและวัสดุการสอน เป็นต้น 
 Mcneil (1981, p. 153) สรุปว่า การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
การประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกหลักสูตร เพื่อนักพัฒนาหลักสูตรจะได้รู้ว่าควรจะปรับปรุง
หลักสูตรตรงไหน และอย่างไร และเพื่อท่ีจะให้ครูใช้ค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
 กล่าวโดยสรุป การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการหลักสูตร 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรว่ามีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของหลักสูตร ความเหมาะสมของ
หลักสูตร และคุณภาพของผลผลิตของหลักสูตรว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของห ลักสูตรหรือไม่ 
และจะน าไปสู่การตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข หรือ
เปล่ียนแปลงหลักสูตร 
 2.4.3 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

 ไพศาล หวังพานิช (2543, หน้า 15-17) ได้ให้แนวคิดว่า ส่ิงส าคัญท่ีสุดของการประเมิน
หลักสูตร คือ การก าหนดประเด็นการประเมิน ท าให้มีความพยายามในการก าหนดรูปแบบเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินขึ้นอย่างหลากหลาย และนิยมน ามาประยุกต์ใช้กับการประเมิน
หลักสูตรมี 3 กลุ่มความคิดด้วยกัน ดังนี้ 
 1) รูปแบบการประเมินโดยยึดเปูาหมายของหลักสูตรเป็นหลัก (goal-attainment 
model) กล่าวคือ คุณภาพหรือความส าเร็จของหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้จากผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพียงใด ผู้น าความคิดของรูปแบบนี้คือ ralph tyler, Hammond 
 2) รูปแบบการประเมินท่ีเป็นอิสระจากเปูาหมายของหลักสูตร (goal- free model) 
การประเมินตามรูปแบบนี้มี cronbach และ scriven เป็นผู้น าความคิดโดยมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังนี้ 
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 cronbach เน้นการตรวจสอบสัมฤทธิผลท้ังหลักสูตรโดยให้พิจารณา กระบวนการ 
ทัศนคติ ความเช่ียวชาญ และการติดตาม ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 scriven ให้ประเมินท้ังแบบประเมินเพื่อปรับปรุงและประเมินเพื่อสรุปผล โดย
ตรวจสอบท้ังคุณค่าภายในของหลักสูตร ซึ่งเป็นการประเมินก่อนการปฏิบัติ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติโดยเน้นผลท่ีไม่คาดคิดและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 3) รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (decision - oriented model) ผู้น าความคิด
ในการประเมินรูปแบบนี้ ได้แก่ stake, provus, stufflebeam โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 stake เน้นการประเมิน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยเบื้องต้นหรือสภาพก่อนเริ่มต้น
ด าเนินการ ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ และปัจจัยด้านผลผลิตของหลักสูตร โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบความคาดหวังกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อตัดสินความแตกต่างในแต่ละปัจจัย 
 provus เน้นการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (ปรับปรุง, ยกเลิก) หลักสูตร โดยพิจารณา
จากความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติกับมาตรฐานท่ีต้ังไว้ใน 5 ด้าน ได้แก่ การออกแบบหรือ
โครงสร้างหลักสูตร การเตรียมการ การด าเนินการ ผลผลิต และ การลงทุน รูปแบบนี้ตัดสินใจโดยยึด
ความแตกต่าง (discrepancy) ของสภาพการปฏิบัติ (performance) กับมาตรฐาน (standard)   
 
 

 

 

   

 

 

ภาพ 1  แผนภูมิแสดงแนวความคิดตามรูปแบบการประเมินหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจของ provus 

ท่ีมา: (ไพศาล หวังพานิช, 2543, หน้า 16) 
 
 stufflebeam เน้นการประเมินองค์ประกอบท้ังหมดของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านบริบท ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ความจ าเป็น ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ความพอเพียง
ของปัจจัยต่างๆ เช่น คน วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณ ความพร้อมด้านความเข้าใจ เจตคติขั้นพื้นฐาน 
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เป็นต้น ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร การวัดประเมินผล เป็นต้น 
และปัจจัยด้านผลลัพธ์หรือผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะต่างๆ ของผู้จบหลักสูตร การประเมินรูปแบบนี้
รู้จักกันมากในรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ 
 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เน้นการประเมินตามรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปป์ ผู้วิจัยได้ขยายความรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตามรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปป์พอสังเขป ดังนี้ 
 Stufflebeam (1969, p. 28) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ มาใช้ในการประเมิน
หลักสูตรโดยเน้นว่า การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการในการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือก และวิธีการท่ีดีขึ้นกว่าเดิม โดยพิจารณาดูว่า
ควรใช้การประเมินแบบใดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของหลักสูตร ซึ่งรูปแบบ
การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ เน้นการประเมินปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) การประเมินด้านบริบท (context) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อม สภาพท่ี
พึงปรารถนา และสภาพที่เป็นจริงบ่งช้ีถึงปัญหาและความต้องการอันน าไปสู่การตัดสินใจ 
 2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (input) เป็นการประเมินการใช้ทรัพยากร เพื่อวิเคราะห์
ทางเลือกส าหรับการวางแผน และการออกแบบการใช้หลักสูตร 
 3) การประเมินด้านกระบวนการ (process) เป็นการประเมินกระบวนการต่างๆ 
ของการใช้หลักสูตรส าหรับการตัดสินใจว่าจะด าเนินการด้วยวิธีใด จะแก้ไขอย่างไร 
 4) การประเมินด้านผลลัพธ์หรือผลผลิต (product) เป็นการประเมินองค์ประกอบท่ี
เป็นผลลัพธ์หรือผลผลิต และผลกระทบของการใช้หลักสูตร เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หรือไม่ และเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร 
 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม เป็นรูปแบบท่ีเน้นการตัดสินใจ 4 แนวทาง ดังนี้  
 1) การตัดสินในเพื่อน าไปสู่แนวทางการเปล่ียนแปลงอย่างส้ินเชิง 
 2) การตัดสินใจเพื่อการเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอย่างแต่คงสภาพเดิมไว้ 
 3) การตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 4) การตัดสินใจเพื่อน าส่ิงใหม่เข้าสู่ระบบโดยทดลองและสืบค้นอย่างมีระบบ 
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 จากแนวทางการตัดสินใจท้ัง 4 แนวทางดังกล่าว สตัฟเฟิลบีมได้ก าหนดรูปแบบการประเมิน
เพื่อตัดสินใจไว้ 4 ประการ ดังนี้  

 ความคาดหวัง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง 
จุดหมายปลายทาง  1) การประเมินบริบทตัดสินใจ 1) การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ 
    เกี่ยวกับการวางแผน    ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนิน 
     งานต่อ  
วิธีการ  2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 2) การประเมินกระบวนการ 
    ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง    ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   

 
 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการและเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็น
ผลท่ีคาดไว้ กระท าโดยการประเมินด้านบริบท  
 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อก าหนดวิธีการที่เหมาะสม การวางรูปแบบ
การด าเนินงานตามทรัพยากรท่ีมีอยู่ การพิจารณาแหล่งทรัพยากร กระท าโดยการประเมินด้านปัจจัย
เบ้ืองต้นหรือปัจจัยน าเข้า  
 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใช้ประโยชน์ควบคุม ปรับปรุงวิธีการ ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจริง กระท าโดยการประเมินด้านกระบวนการ  
 4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท าการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาตรวจสอบความส าเร็จ หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆ 
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจริง กระท าโดยการประเมินด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์  
 รูปแบบของการประเมินท้ัง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การประเมินด้านบริบท เป็นการประเมินส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของหลักสูตร โดยท่ัวไป
เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผลในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับน ามาก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสัมฤทธิ์ผล 
เป็นการประเมินสภาพของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ 
ส่ือเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ เป็นต้น 
 3) การประเมินด้านกระบวนการ เป็นการประเมินหลักสูตรเมื่อได้มีการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีวางไว้แล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับให้กับผู้รับผิดชอบ การประเมินด้านกระบวนการมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ 
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 (1) เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของส่วนท่ีได้ออกแบบเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานหลักสูตร 
 (2) เพื่อหาค้นหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
 (3) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน 
 4) การประเมินด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ตามแผนของหลักสูตรว่าได้ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ปรับปรุงหลักสูตร  
 
 ส าหรับรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินท้ัง 4 องค์ประกอบ แสดงรายละเอียดใน
ตารางดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงวิธีการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของสตัฟเฟิลบีม 
 

องค์ประกอบ วิธีการประเมิน 
ด้านบริบท บรรยายสภาพแวดล้อม เปรียบเทียบปัจจัยน าเข้า และผลผลิตท่ีเป็นจริง 
 กับท่ีคาดหวัง เปรียบเทียบระบบการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีน่าจะเป็นไปได้ 
 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ี 
 เป็นจริง 
ด้านปัจจัยน าเข้า บรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุท่ีเหมาะสม ยุทธวิธีการ 
 แก้ปัญหา และการออกแบบกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นไปได้และ 
 ประหยัด 
ด้านกระบวนการ รวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับการตัดสินใจในโครงการและบรรยาย 
 กระบวนการท่ีเป็นจริง ก าหนดเกณฑ์การวัดท่ีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
 โดยการเทียบผลการวัดกับเกณฑ์ 
ด้านผลผลิต มาตรฐานท่ีก าหนดไว้และแปลความหมายผลลัพธ์ในรูปของข้อมูลท่ีได้ 
 จากองค์ประกอบท้ัง 3 เป็นพื้นฐาน 

 
 จากรายละเอียดดังกล่าว รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม 
เป็นการประเมินที่มีขั ้นตอนต่อเนื ่องเป็นวัฏจักร มีระบบ และสามารถย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน 
กล่าวคือ การประเมินด้านบริบทเพื่อการวางแผน การก าหนดจุดประสงค์การประเมิน การประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้าเพื่อก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร วิธีการท่ีเหมาะสม การประเมินด้านกระบวนการ
เพื่อการตัดสินใจด าเนินการของหลักสูตร และการประเมินผลลัพธ์เพื่อให้เห็นคุณภาพของการด าเนินงาน
ท้ัง 3 ด้านเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน 
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 ด้วยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม
จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เนื่องจากรูปแบบ
การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ไม่เน้นการประเมินหรือวิเคราะห์ประเด็นที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่เป็น
รูปแบบท่ีประเมินครอบคลุมทุกองค์ประกอบของหลักสูตรต้ังแต่องค์ประกอบด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สามารถประเมินได้ครอบคลุมทุกด้านของหลักสูตร 
ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ศักยภาพของผู้สอน 
ความพร้อมของผู้เรียน ส่ือ วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณ การบริหารจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
ตลอดจนผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจะท าให้ทราบถึงข้อดี ข้อ จ ากัด 
ตลอดจนปัญหาของการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร   
 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
 พรพรรณ โชติพฤกษวัน (2547, บทคัดย่อ) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงช้ันท่ี 1 และ 2 โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสม ส่วนผลการประเมิน
ด้านผลผลิต พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และผลการประเมินหลักสูตรของผู้สอนในด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านผลผลิตพบว่าไม่เหมาะสม คือ 
ด้านปัจจัยเบื้องต้นมีส่ือการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาเพราะอุปกรณ์ช ารุด ใช้ไม่ได้ งบประมาณท่ีใช้ซ่อมแซมมีน้อยและผู้สอนภาษาอังกฤษต้อง
รับผิดชอบสอนรายวิชาอื่นๆ ด้วย ประเด็นเพิ่มเติมด้านผลผลิต คือ ผลการเรียนรู้ของนักเรียนไม่น่าพอใจ 
 จุฑาพร ช่วยชูวงศ์ (2551, บทคัดย่อ) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพลวิทยา
ระบบสองภาษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลาเขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
ซึ่งผลการประเมินพบว่า ด้านบริบท มีสภาพแวดล้อมของหลักสูตร โครงสร้าง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตรถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และมีความสอดคล้องระหว่างกัน ความต้องการของผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ความพร้อม คุณลักษณะของครูและ
นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
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อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การนิเทศการสอน การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก และด้านผลผลผลิต พบว่า 
ทักษะความสามารถด้านวิชาการเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทักษะในการท างาน ด้านคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับมาก 
 ฐิติมา นิติวรากุล (2554, หน้า 198-209) ได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านโปุง 
“สามัคคีคุณูปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี ช่วงช้ันท่ี 3-4 โดยใช้รูปแบบการประเมิน cipp model ผลการวิจัย 
พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินเป็นรายด้าน 
พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสม
ในระดับมาก ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิตมีผลการประเมินใน
ระดับดี 
 กิรณา สังข์เสวก (2556, หน้า 181-191) ได้ประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ โดยผลการศึกษา พบว่า โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลนครปฐมมีความเหมาะสมด้านบริบท คือ มีส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน าเข้า มีงบประมาณ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี
เหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ส่ือสารได้ 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลกอยู่ในระดับมาก 
 กาญจนา มณีแสง และเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร (2556, หน้า 27-32) ได้ท าวิจัยเพื่อประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร
ปรับปรุงพุทธศักราช 2541 โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบท 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน และ
สามารถน าไปใช้จริงได้ในระดับมาก โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก บัณฑิตและนักศึกษามีความเห็นว่าหลักสูตรมีคุณค่า
ระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ศักยภาพของอาจารย์เชิงวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ศักยภาพเชิงวิชาการ
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนก่อนเข้าศึกษาในระดับปานกลาง คือ เกรดเฉล่ีย  
2.00-2.50 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์และนักศึกษาได้รับความสะดวกในการรับบริการ
จากมหาวิทยาลัยในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า การจัดการเรียนการสอนได้รับผลการประเมิน
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ในระดับดี และด้านผลผลิต จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้บังคับบัญชาบัณฑิต พบว่า  
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ออนไลน์, 2559) 
ได้วิจัยเพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้รูปแบบ cipp model โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้าเบื้องต้น 
ด้านกระบวนการการด าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงประเมิน (evaluation research) ท่ีประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการประเมิน cipp model ของ 
Stufflebeam โดยใช้แบบสอบถาม ท่ีผู้ตอบประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง รวมท้ังส้ิน จ านวน 395 คน แล้วท าการวิเคราะห์เพื่อหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาล
เมืองใหม่ชลบุรีท้ัง 4 ด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
ชลบุรีสามารถ ด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและ
เป็นไปตามทิศทางการด าเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากลได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและ
เป็นไปตามทิศทางการด าเนินงานนโยบาย ทางการศึกษาแห่งชาติซึ่งส่งผลให้โรงเรียนสามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุเปูาประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 Bilim (2009, บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยยิลดิซโดยใช้
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนจ านวน 35 คน และนักศึกษา 415 คน
เป็นผู้ให้ข้อมูล จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า เมื่อนักศึกษามีความตระหนักมากขึ้น ความคาดหวัง
ของผู้สอนก็สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อภิปรายข้อเสนอแนะจากการประเมินไว้เป็น
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่ือทัศนูปกรณ์ต้องมีความหลากหลายและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในแวดวงธุรกิจ
ให้มากยิ่งขึ้น 
 Tunc (2010, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินผลโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ ของ Stufflebeam (1974) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแองการา ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ผ่านมุมมองของครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม จ านวน 12 คน และนักเรียนจ านวน 406 คน ท่ีก าลังเรียน
ในปีการศึกษา 2551-2552 เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่แบบประเมินตนเองของนักเรียนและแบบสัมภาษณ์ท่ี
ออกแบบโดยครูผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยแองการา มีการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความส าเร็จ
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ในการด าเนินงานของโปรแกรม มีผลมาจากการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
และการก าหนดขอบข่ายของการประเมิน 
 Mohebbi (2011, pp. 3286-3290) ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ ประเมิน
หลักสูตรรายวิชาเวชระเบียนของนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สถาบันในประเทศอิหร่าน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับตามรูปแบบของ Likert scale 
ท้ังหมด 5 ชุด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวม ผลการประเมินท้ังด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ แต่มีประเด็นอภิปราย
เพิ่มเติมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ควรมีการทบทวนและปรับหลักสูตรตามความสนใจของผู้เรียน และความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต พัฒนาบริการด้านสารสนเทศ และควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้านแหล่งการเรียนรู้ 
 Akpur (2016, pp. 466-473) ได้ประเมินหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียิลดิซ ประเทศตุรกี โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา  
ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
ตามรูปแบบของ Likert scale โดยผู้วิจัยได้อภิปรายผลการประเมินว่า อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อหลักสูตร และมีประเด็นข้อเสนอเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลักสูตรโดยสรุป
ได้เป็นรายข้อ ได้แก่ 1) ควรมีการส ารวจความต้องการก่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทราบความสนใจ
ของผู้เรียน 2) ในกระบวนการออกแบบหลักสูตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้มีส่วนร่วม เพื่อร่วมก าหนด
เปูาหมาย วิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงรูปแบบการวัดและประเมินผล 3) การจัดเนื้อหา ควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะอย่างสมดุล 4) ส่ือและทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ  
5) ในกระบวนการออกแบบเนื้อหาของหลักสูตร ควรค านึงภาษาอังกฤษท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
6) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการกระตุ้นให้เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และ 7) ควรสัมภาษณ์
ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร  
  จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า  
การประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม เป็นการประเมินที่ท าให้
ทราบผลการประเมินครอบคลุมทุกด้าน เน้นการประเมินทุกองค์ประกอบของหลักสูตร โดยเริ่มต้ังแต่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร จนถึงการนิเทศติดตามผู้เรียน ท าให้ได้ข้อมูลโดยละเอียดของความเหมาะสม 
คุณภาพ รวมถึงข้อจ ากัดของหลักสูตร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรในล าดับต่อไป 
ท าให้การประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ได้รับความนิยมมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
  
 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) 
โดยผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ เพื่อประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีข้ันตอนด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ผู้ใหข้้อมูล 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.1 ผู้ให้ข้อมูล 
 
 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชากรหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลการประเมินครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ผู้วิจัย
เลือกเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร และครูผู้สอนในหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้า เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในหลักสูตร ด้านกระบวนการ เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ครูผู้สอนในหลักสูตร และนักเรียนใน
หลักสูตร และด้านผลผลิต เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ครูผู้สอนในหลักสูตร นักเรียนในหลักสูตร และผู้ปกครอง
ของนักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตร 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยเลือกใช้
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รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม เป็นแนวทางในการประเมิน โดยใช้เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมูล 2 ชนิดได้แก่แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม 
 3.2.1 แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยจัดท าเครื่องมือท่ี
เป็นแบบสอบถาม จ าแนกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย 
 ชุดท่ี 1 ส าหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนในหลักสูตร ประเด็นการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบ
การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยจ าแนก
เป็น 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2  ด้านบริบท (context) ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ความส าคัญ/ความจ าเป็นและความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
 ตอนท่ี 3 ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อม
ของบุคลากรในหลักสูตร ความพร้อมของสถานท่ี ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ  
 ตอนท่ี 4  ด้านกระบวนการ (process) ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการก ากับ
ติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  
 ตอนท่ี 5 ด้านผลผลิต (product) ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ และการน าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ตามองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต 
 ชุดท่ี 2 ส าหรับนักเรียนในหลักสูตร ประเด็นการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยจ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ด้านกระบวนการ (process) ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการก ากับติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 3 ด้านผลผลิต (product) ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัด  
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ และการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรการจัด  
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 ชุดท่ี 3 ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตร ประเด็นการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบ
การประเมิน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านผลผลิต โดยจ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2  ด้านผลผลิต (product) ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ด้านผลผลิต 
       3.2.2 การสนทนากลุ่ม 
  การสนทนากลุ่ม จัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรร่วมกันอภิปรายประเด็น
การประเมินหลักสูตรท้ัง 4 ด้าน โดยมีแนวข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับประเด็นการประเมินในแบบสอบถาม 
เพื่อน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
 

3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการสร้าง
เครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์  
 3.3.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินท้ัง 4 ด้าน โดยเป็นแบบสอบถาม
ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ท (วิเชียร เกตุสิงห์, 2523, หน้า 97-100) 
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังรายละเอียดในตาราง 2 
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ตาราง 2  รายละเอียดการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
            เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

1) ด้านบริบท 
   (context) 

(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
(2) ความส าคัญ/ความจ าเป็นและ 
    ความเหมาะสมของหลักสูตร      
(3) โครงสร้างของหลักสูตร  
(4) เนื้อหาและกิจกรรมการจัด 
    การเรียนการสอนในหลักสูตร 

- แบบสอบถาม 
- การสนทนากลุ่ม 

- ผู้บริหาร  
- ครูผู้สอนใน 
  หลักสูตร 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า 
   (input) 

(1) ศักยภาพและความพร้อม 
    ของบุคลากรในหลักสูตร  
(2) ความพร้อมของสถานท่ี  
(3) ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 
(4) งบประมาณ 

- แบบสอบถาม 
- การสนทนากลุ่ม 

- ผู้บริหาร  
- ครูผู้สอนใน 
  หลักสูตร 
 

3) ด้านกระบวนการ 
   (process) 

(1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
(2) กิจกรรมการจัดการเรียน 
    การสอนตามหลักสูตร  
(3) การวัดและประเมินผล  
(4) การนิเทศติดตามการน าความรู้ 
    ไปสู่การปฏิบัติ 

- แบบสอบถาม 
- การสนทนากลุ่ม 

- ผู้บริหาร  
- ครูผู้สอนใน 
  หลักสูตร 
- นักเรียนใน 
  หลักสูตร  

4) ด้านผลผลิต 
   (product) 

(1) ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ได้แก่ความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ  
(2) การน าความรู้ไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

- แบบสอบถาม 
- การสนทนากลุ่ม 

- ผู้บริหาร  
- ครูผู้สอนใน 
  หลักสูตร 
- นักเรียนใน  
  หลักสูตร  
- ผู้ปกครอง 
  นักเรียนท่ี 
  เรียนในหลักสูตร 
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 3.3.3 น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน
และความเหมาะสมของภาษา ในด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) พิจารณาหา
ความสอดคล้องข้อค าถามกับประเด็นการประเมิน เพื่อหาค่า IOC (index of Item objective congruence) 
โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ .60 ขึ้นไปแล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหลังจากค านวณหาค่าดัชนีแล้ว พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ท่ี 0.96 
 3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบสอดคล้องแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับก ลุ่มผู้ให้ข้อมูลของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อน าผลการทดลองใช้มาตรวจสอบคุณภาพด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (inter-rater reliability) ได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.70 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการให้ผู้บริหาร บุคลากรในหลักสูตร นักเรียนในหลักสูตร 
และผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตรตอบแบบสอบถาม 
 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยมีตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรในหลักสูตร 
นักเรียนในหลักสูตร และผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตรเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการค านวณ
ค่าความถ่ี และค านวณค่าร้อยละ 
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท 
ค านวณค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณรายข้อ รายด้าน และภาพรวมและน าค่าเฉล่ีย
มาจัดระดับเทียบกับเกณฑ์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2535, หน้า 135) 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 1.50 - 2.49 หมายถึง    เห็นด้วยน้อย 
 2.50 - 3.49 หมายถึง    เห็นด้วยปานกลาง 
 3.50 - 4.49 หมายถึง    เห็นด้วยมาก 
 4.50 - 5.00 หมายถึง   เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในกรณีเป็นข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์
โดยการสังเคราะห์ค าตอบท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นท่ีก าหนดให้แล้วน ามาแจกแจงค่าความถี่ 
จัดล าดับจากค่าความถ่ีมากไปน้อย ส่วนข้อมูลท่ีได้รับจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้รับจากการสนทนากลุ่มแล้วน ามาสรุปโดยการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีได้เป็นรายประเด็น 
 

3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ สถิติท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ ได้แก่ 
   3.6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร โดยการหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างค าถามกับหัวข้อการประเมิน (IOC: index of Item objective congruence) 
โดยใช้สูตร (สมนึก ภัททิยธนี, 2546, หน้า 220) ดังนี้ 

   IOC =  
N

R
                                     

                

  เมื่อ   IOC       แทน     ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับหัวข้อการประเมิน 

                  R        แทน     ผลรวมของการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
        N         แทน     จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
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 3.6.2 สถิติพื้นฐาน 

 1)  การหาค่าร้อยละ (percentage) 

                           P    =     
n

F 100  

 เมื่อ P แทน    ค่าร้อยละ 
     F แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
 
  2)  การหาค่าเฉล่ีย (mean)  

x   =  
N

x
 

                        เมื่อ   x  แทน  ค่าเฉล่ีย 

X แทน  ผลรวมคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N แทน  จ านวนประชากร 

 3)  การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

S.D. =  
)1(

)( 22



 
NN

xxN  

       เมื่อ  S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   X แทน คะแนนของแต่ละคน 

X2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

(X)2 แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 
N แทน  จ านวนประชากร 
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บทที ่4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยการประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เป็นการวิจัยเชิงประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อศึกษาข้อดี ข้อจ ากัด และปัญหา
ท่ีควรได้รับการแก้ไข ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจาณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1973, p. 128) โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 4.2 การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้  

 x  แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

4.2 การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ไว้ ดังนี้  
 4.2.1 การน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
 4.2.2 การน าเสนอผลการประเมินด้านบริบท 
 4.2.3 การน าเสนอผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 4.2.4 การน าเสนอผลการประเมินด้านกระบวนการ 
 4.2.5 การน าเสนอผลการประเมินด้านผลผลิต 
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 โดยในการน าเสนอข้อมูลพท้นฐานของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเสนอ เป็นตารางแสดง
ค่าความถี่และร้อยละ ส่วนการน าเสนอผลการประเมินด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเป็นตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอผลการประเมินเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มไว้ในผลการประเมินแต่ละด้าน 
 4.2.1 การน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 1 เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากรในหลักสูตรจ านวน 12 คน ใช้แบบสอบถาม
ชุดท่ี 2 เก็บข้อมูลจากนักเรียนในหลักสูตร จ านวน 70 คน และใช้แบบสอบถามชุดที่ 3 เก็บข้อมูล
จากผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตรจ านวน 75 คน ซึ่งแสดงในตาราง 3, 4 และ 5 ตามล าดับ ดังนี้ 
 
ตาราง 3  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามชุดท่ี 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถ่ี ร้อยละ 

1. เพศ   
   - ชาย 2 16.67 
   - หญิง 10 83.33 

รวม 12 100.0 
2. สถานภาพ   
   - ผู้บริหาร 1 8.33 
   - บุคลากรในหลักสูตร 11 91.67 

รวม 12 100.0 

 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และเป็นหญิง 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด แบ่งเป็นผู้บริหาร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
และครูผู้สอนในหลักสูตร 11 คนคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 
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ตาราง 4  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามชุดท่ี 2 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถ่ี ร้อยละ 

1. เพศ   
   - ชาย 29 41.4 
   - หญิง 41 58.6 

รวม 70 100.0 
2. สถานภาพ   
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 14 20.0 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 10 14.2 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 14 20.0 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 16 22.9 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 16 22.9 

รวม 70 100.0 

  
 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนักเรียนในหลักสูตรเป็นเพศชายร้อยละ 41.4 
และเป็นเพศหญิงร้อยละ 58.6 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 20 นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ร้อยละ 14.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 20 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 
22.9 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 22.9  
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ตาราง 5  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามชุดท่ี 3 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถ่ี ร้อยละ 

1. เพศ   
   - ชาย 21 28.0 
   - หญิง 54 72.0 

รวม 75 100.0 
2. สถานภาพ   
- ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 16 21.3 
- ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 10 13.3 
- ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 14 18.7 
- ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 17 22.7 
- ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 18 24.0 

รวม 75 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 13 17.3 
- ปริญญาตรี 49 65.3 
- ปริญญาโท 13 17.3 

รวม 75 100.0 

  
 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ปกครองท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ได้แก่ร้อยละ 
72 และเป็นเพศชายร้อยละ 28 เป็นผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 21.3 ผู้ปกครอง
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 13.3 ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 18.7 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 22.7 และผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ร้อยละ 24 โดยมีผู้ให้ข้อมูลท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 17.3 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 
65.3 และปริญญาโทร้อยละ 17.3 
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 4.2.2 การน าเสนอผลการประเมินด้านบริบท 
 
ตาราง 6  ผลการประเมินด้านปัจจัยบริบท 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน 2.75 .754 ปานกลาง 
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

3.92 .289 มาก 

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
   และเจตคติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.67 .651 มาก 

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เสมือน 
   เป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียน 
   มากท่ีสุด 

4.50 .674 มากท่ีสุด 

5. เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศึกษาในการศึกษา 
   จัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึง 
   คุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

3.92 .289 มาก 

 ด้านความส าคัญ/ ความจ าเป็น และความเหมาะสมของหลักสูตร 
6. เป็นหลักสูตรที่รองรับการความต้องการของชุมชนใน 
   การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.00 .853 มาก 

7. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
   ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

4.58 .515 มากท่ีสุด 

8. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น  
   ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา 

3.50 .522 มาก 

9. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม  
   สังคม และวัฒนธรรม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรม 
   ขึ้นทั้งในระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับสากล 

4.33 
 

.492 
. 

มาก 

10. เป็นหลักสูตรที่หลักสูตรน่าสนใจและมีความทันสมัย  
     สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม 4.75 .452 มากท่ีสุด 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 
11. โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
     หลักสูตร 

3.58 .515 มาก 

12. จ านวนช่ัวโมงของโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.67 .492 มาก 
13. โครงสร้างหลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตาม 
     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.00 .000 ปานกลาง 

ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร 
14. เนื้อหาและกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
     โครงสร้างหลักสูตร 

3.67 .492 มาก 

15. เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจ 
     และระดับความสามารถของผู้เรียน 

4.33 .651 มากท่ีสุด 

ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร 
16. เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาความรู้  
     ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน 

4.42 .669 มากท่ีสุด 

17. เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้  
     ทักษะ และกระบวนการท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 
     อย่างเหมาะสม 

4.42 .515 มากท่ีสุด 

18. เนื้อหาและกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม 
     ในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

3.50 .522 มากท่ีสุด 

 19. เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรเน้นการฝึกทักษะทาง 
      ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 

4.58 .515 มาก 

20. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.58 .515 มากท่ีสุด 
21. กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการส ารวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ  
     และสะท้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบด้วยตนเอง 

4.25 .622 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.00 .524 มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
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ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการเป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ มีเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรเน้นการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 
และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ประเด็นด้านการมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.75 
ประเด็นด้านโครงสร้างหลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.00 และประเด็นด้านการเป็นเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น 
ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา และด้านเนื้อหาและกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 3.50 
 และจากการการสนทนากลุ่มในหัวข้อด้านบริบท ประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงส่วนใหญ่เป็นประเด็น
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ควรมีความชัดเจน รวมถึงการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 4.2.3 การน าเสนอผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 
ตาราง 7  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในหลักสูตร: ด้านผู้สอน 
1. ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และ 
   มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอน 

3.83 .389 มาก 

2. ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 4.92 .289 มากท่ีสุด 
3. ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การสอน 3.92 .289 มาก 
4. ผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว้ 

4.58 .515 มากท่ีสุด 

5. ผู้สอนมีเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะทาง 
   ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 

4.75 .452 มากท่ีสุด 

6. ผู้สอนเลือกวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
   ได้อย่างเหมาะสม 

4.75 .452 มากท่ีสุด 

7. ผู้สอนใช้ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 
   การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

4.00 .000 มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในหลักสูตร: ด้านผู้สอน 
8. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และประเมิน 
   ผู้เรียนเป็นระยะเพื่อดูพฒันาการอย่างต่อเนื่อง 

4.17 .389 มาก 

9. ผู้สอนมีการใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 5.00 .000 มาก 
10. ผู้สอนใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.00 .000 มากท่ีสุด 
11. ผู้สอนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.83 .389 มากท่ีสุด 
ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในหลักสูตร: ด้านผู้เรียน 

12. ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาตามโครงสร้าง 
     รายวิชาหลักสูตร 

4.33 .492 มาก 

13. ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
     รายวิชาตามหลักสูตร 

4.17 .718 มาก 

14. ผู้เรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียน 
     ตามหลักสูตร 

3.50 .522 
 

มาก 

15. ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจในการเรียนรู้และการเข้าร่วม 
     กิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร 

4.42 .515 มาก 

ด้านความพร้อมของสถานที่ 
16. สถานท่ีจัดการศึกษามีความเหมาะสมและมีความพร้อม 
     เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

3.83 .389 มาก 

17. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 
     มีความเหมาะสมท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4.50 .522 มากท่ีสุด 

18. สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเหมาะสม 
     และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.25 .452 มาก 

19. สถานท่ีจัดการศึกษามีความปลอดภัย 4.92 .289 มากท่ีสุด 
ด้านความพร้อมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
20. หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 
     กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพียงพอ 
     กับจ านวนผู้เรียน 

4.83 .389 
 

มากท่ีสุด 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านความพร้อมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
21. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
     การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพียงพอ 
     ต่อความต้องการของผู้เรียน 

4.83 .389 มากท่ีสุด 

22. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
     อย่างคุ้มค่า 

4.17 .452 มาก 

23. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
     ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

4.75 .452 มากท่ีสุด 

ด้านงบประมาณ 
24. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจ 
     ตามหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 

4.08 .289 มาก 

25. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด 
     กิจกรรมตามหลักสูตรได้อย่างเพียงพอ 

3.17 .389 ปานกลาง 

26. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด 
     กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน 

3.58 .515 มาก 

27. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในหลักสูตรมีความคุ้มค่า 3.58 .515 มาก 
28. การใช้งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการมีความเหมาะสม 
     กับกิจกรรมท่ีปฏิบัติจริง 

4.08 .289 มาก 

29. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการบริหาร 
     หลักสูตรเป็นไปตามระเบียบทางราชการ/เกณฑ์ท่ีก าหนด 

4.42 .515 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.32 .388 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านผู้สอนมี
การใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และผู้สอนใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
5.00 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านผู้สอนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และสถานท่ีจัดการศึกษามีความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.92 ซึ่งเป็นผลการประเมิน
ในระดับมากท่ีสุด และประเด็นด้านผู้สอนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และด้านส่ือ วัสดุ 
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อุปกรณ์มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด ส่วนประเด็น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นด้านสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในหลักสูตรมีความคุ้มค่า  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมาก และประเด็นด้าน ผู้เรียนเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียนตามหลักสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมาก 
 จากการสนทนากลุ่มด้านปัจจัยน าเข้า ประเด็นท่ีถูกน ามาอภิปรายมากท่ีสุดได้แก่ประเด็น
ด้านผู้สอนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ โดยมีการกล่าวถึงข้อจ ากัดว่าครูชาวต่างชาติมักปฏิบัติหน้าท่ีในระยะเวลา
ท่ีไม่นาน ส่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียน และข้อจ ากัดในเรื่องคุณสมบัติของครูต่างชาติท่ีไม่จบ
การศึกษาสายการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะว่าในการสัมภาษณ์ครูต่างชาติแต่ละครั้งควรด าเนินการ
ให้รัดกุมตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีของครูต่างชาติ
น้อยท่ีสุด ด้านปัจจัยน าเข้ายังท่ีกล่าวถึงด้านผู้เรียน โดยมีประเด็นว่าผู้เรียนควรได้รับการทดสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ  
 4.2.4 การน าเสนอผลการประเมินด้านกระบวนการ 
 
ตาราง 8  ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
 ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
1. สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตาม 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.50 .522 มาก 

2. สถานศึกษามีการวางแผนการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 3.83 .379 มาก 
3. สถานศึกษามีการวางแผนจัดเตรียมผู้สอนได้อย่างเหมาะสม 3.75 .452 มาก 
4. สถานศึกษามีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3.83 .379 มากท่ีสุด 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
5. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.83 .389 มากท่ีสุด 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
   กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

4.58 .515 มากท่ีสุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา 
   ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

3.58 .515 มาก 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนม ี
   ส่วนร่วมในกิจกรรม 

4.83 .389 มากท่ีสุด 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนา 
   ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มท่ี 

4.75 .452 มากท่ีสุด 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
10. มีรูปแบบการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม 
     กับกิจกรรมการเรียนรู ้

3.92 .289 มาก 

11. มีการวัดและประเมินผลควบคู่กับการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.17 .577 มาก 

12. มีการวัดและประเมินผลในหลักสูตรเป็นระยะๆ  
     อย่างต่อเนื่อง 

4.17 .389 มาก 

13. มีการวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน 4.83 .389 มากท่ีสุด 
ด้านการก ากับติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
14. มีการวางแผนก ากับติดตามผู้เรียน 3.17 .389 ปานกลาง 
15. มีการก ากับติดตามผู้เรียนด้านการน าความรู้ที่ได้รับ 
     ไปสู่การปฏิบัติ 

2.92 .289 ปานกลาง 

16. มีการสะท้อนผลหลังการก ากับติดตามผู้เรียน 2.83 .389 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม 3.97 .419 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ 
มีการสะท้อนผลหลังการก ากับติดตามผู้เรียน มีค่าเฉล่ีย 2.83 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับ
ปานกลาง ด้านการมีการก ากับติดตามผู้เรียนด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉล่ีย 2.92 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 52 

ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับปานกลาง และด้านมีการวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาของ
ผู้เรียน มีค่าเฉล่ีย 3.17 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับปานกลาง 
 จากการสนทนากลุ่มด้านกระบวนการ มีประเด็นอภิปรายท่ีน่าสนใจได้แก่ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูต่างชาติในรายวิชาท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากตัวแทนผู้ปกครองว่าควรเพิ่ม
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้แก่วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาพลศึกษา นอกจากนี้
ยังมีประเด็นเรื่องการจัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถทางภาษาของผู้เรียนเช่น การจัดต้ังชมรม
และจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมอักษรไขว้ 
 4.2.5 การน าเสนอผลการประเมินด้านผลผลิต 
 
ตาราง 9  ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
1. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  
   และเจตคติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.17 .389 มาก 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

4.42 .515 มาก 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
3. ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและ 
   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 

3.83 .389 มาก 

4. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 4.50 .522 มากท่ีสุด 
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ 
   วัฒนธรรม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน  
   ท้ังในระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 

4.75 .452 มากท่ีสุด 

6. ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ 
   ด้วยตนเอง 

4.17 .389 มาก 

7. ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลิน 
   ในการเรียนรู้ 

4.50 .522 มากท่ีสุด 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านการน าความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ 
8. ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการการเรียนรู้ไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 

3.92 .289 มาก 

9. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ 
   ด้วยตนเองได้ 

4.83 .389 มากท่ีสุด 

10. ผู้เรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.42 .515 มาก 
11. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการ 
     ท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 

3.83 .389 มาก 

12. ผู้เรียนน าความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ตาม 
     หลักสูตรไปเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม 
     การเรียนรู้ใหม่ๆ 

4.17 .389 มาก 

13. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ  
     หรือในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวันได้ 

4.42 .669 มากท่ีสุด 

14. ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
     เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องพบปะกับชาวต่างชาติ 

4.42 .669 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.31 .463 มาก 

 
 จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านผู้เรียนมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ซึ่งเ ป็น
ผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด ด้านผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม 
สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน ท้ังในระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด และ ด้านผู้เรียนมีศักยภาพ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้สากล 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
ได้แก่ ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ ท่ีได้จากการการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมาก ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทัน
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การเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
และหาวิธีการท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับมาก 

จากการสนทนากลุ่มด้านผลผลิต โดยภาพรวมผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
   

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร์ โดยมุ่งประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในหลักสูตร นักเรียนในหลักสูตร 
และผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์ ใช้สถิติพื้นฐานในการสรุปผลการประเมินได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าร้อยละ   
 จากการวิจัยการประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านปัจจัยน าเข้ามีผลการประเมินใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านกระบวนการมีผลการประเมินในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 และ
ด้านผลผลิตมีผลการประเมินในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 
  

5.2 อภิปรายผล  
 
 ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยจะอภิปรายจากผลการประเมินเชิงปริมาณ และน าประเด็นท่ีเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสรุปการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยอภิปรายผลการประเมินเป็นรายด้าน ดังนี้  
 การประเมินด้านบริบท มีประเด็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) ความส าคัญ ความจ าเป็นและความเหมาะสมของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) เนื้อหาและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประเด็นท่ีกล่าวว่า
หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าให้
เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนมากท่ีสุด มีผลการประเมินว่าเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ส่วนประเด็นอื่นๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท้ังหมด แต่มีจุด
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ท่ีน่าสังเกตคือประเด็นด้านการมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ซึ่งมีข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนา
กลุ่มมาสนับสนุนผลการประเมินในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า การจัดต้ังหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ควรมีการทบทวนเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจน และจัดตั้งกรรมการจัดท า
และกรรมการตรวจสอบหลักสูตรเพื่อร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ มีความชัดเจน 
ซึ่งจากการทบทวนหลักสูตร ผู้วิจัยพบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังไม่เป็นที่ปรากฏ  
ท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนตามสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งสมรรถนะท้ัง 5 ด้านดังกล่าวมิใช่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการประเมินนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดของจิรวัฒน์ นิจเนตร (2535, หน้า 139) ท่ีได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะ
เป็นกระบวนการตามวิธีการเชิงระบบ มีการน าผลการประเมิน และผลการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจ
พัฒนาหลักสูตร และสอดคล้องกับ Akpur (2016) ท่ีได้ประเมินหลักสูตรเตรียมความพร้อมทาง
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียิลดิซ ประเทศตุรกี โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง  2558 โดยได้อภิปรายผล
การประเมินไว้ว่า อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อหลักสูตร และมีประเด็น
ข้อเสนอเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลักสูตรโดยสรุปได้เป็นรายข้อ ได้แก่ 1) ควรมีการส ารวจความต้องการ
ก่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทราบความสนใจของผู้เรียน 2) ในกระบวนการออกแบบหลักสูตร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้มีส่วนร่วม เพื่อร่วมก าหนดเป้าหมาย วิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
รูปแบบการวัดและประเมินผล 3) การจัดเนื้อหา ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาภาษาอั งกฤษทั้ง 
4 ทักษะอย่างสมดุล 4) สื่อและทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ 5) ในกระบวนการออกแบบเนื้อหา
ของหลักสูตร ควรค านึงภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 6) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ควรมีการกระตุ้นให้เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และ 7) ควรสัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียน
เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร  
 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า มีประเด็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพและความพร้อม
ของบุคลากรในหลักสูตร 2) ความพร้อมของสถานที่ 3) สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และ 4) งบประมาณ 
ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ประเด็นท่ีว่าด้วยสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้
อย่างเพียงพอมีผลการประเมินในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรมีองค์ประกอบหลายด้านท่ีต้องใช้งบประมาณสนับสนุน เช่น ค่าตอบแทนครู
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ชาวต่างชาติ การจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางภาษาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนรารัตน์ จันทร์ภิบาล (2547, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง 
การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่พบว่าปัจจัย
เบื้องต้นของหลักสูตรมีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรุงเรื่องงบประมาณ และสอดคล้องกับ 
Mohebbi (2011) ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ประเมินหลักสูตรรายวิชาเวชระเบียนของ
นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สถาบันในประเทศอิหร่าน ซึ่งผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า
พบว่า ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้านแหล่งการเรียน รู้อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากลุ่ม  
มีประเด็นจากผู้ปกครองนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณว่า ผู้ปกครองพร้อมให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ หากโรงเรียนสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้ว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียน
ในหลักสูตรอย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมัธยา ลีนะชุนางกูร (2552, บทคัดย่อ) 
ได้ท ากรณีศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ซึ่งได้กล่าวถึงประเด็นด้านระเบียบการรับสมัครครูชาวต่างชาติ จะต้องส าเร็จการศึกษา
ขั้นต่ าระดับปริญญาตรีและจบวุฒิตรงตามสาขา 
 ในการประเมินด้านกระบวนการ มีประเด็นการประเมิน 4 ด้านได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3) การวัดและประเมินผล 4) การนิเทศ
ติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนมี
การพัฒนานวัตกรรมและแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้วิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฐิติมา นิติกรวรากุล 
(2554, หน้า 198-209) ท่ีได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านโป่ง“สามัคคีคุณูปถัมภ์”
จังหวัดราชบุรี ช่วงช้ันท่ี 3 - 4 ท่ีพบว่าผลการประเมินด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก โดยกล่าวว่า
เป็นเพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นด้านการก ากับติดตาม
การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติมีผลการประเมินในระดับปานกลาง โดยเฉพาะรายละเอียดในประเด็นย่อย
เรื่องการนิเทศติดตามผู้เรียนด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผลหลังการนิเทศ
ติดตามผู้เรียนเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียผลการประเมินต่ าท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการสนทนากลุ่มท่ีได้เสนอแนะว่าควรให้ครูต่างชาติปฏิบัติหน้าท่ีประจ าช้ันเพื่อให้
ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นและเพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียนแก่ผู้ปกครอง  
 ในการประเมินด้านผลผลิต มีประเด็นการประเมิน 3 ด้านได้แก่ 1) ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 2) การน าความรู้ไปยายผลสู่การปฏิบัติ 
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และ 3) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผลการประเมินด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัด  
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน และผู้เรียนมีความสุข 
สนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของดวงเนตร เชยประเสริฐ (2551) ท่ีศึกษาเจตคติของผู้ปกครองต่อการเรียนรู้สองภาษา
ของเด็กปฐมวัย จากโรงเรียนเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีเจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม 
ท้ังด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ประเด็นอภิปรายจากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากผลการวิจัยด้านบริบท พบว่า ไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ควรมีการทบทวนหลักสูตร แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและตรวจสอบหลักสูตร เพื่อให้
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
 2) จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ข้อจ ากัดส่วนใหญ่เกิดจากครูชาวต่างชาติ 
ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการทบทวนคุณสมบัติ ข้อบังคับตามสัญญาจ้าง รวมถึงระเบียบปฏิบัติของครู
ต่างชาติ เพื่อให้ครูต่างชาติปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 3) จากผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า สถานศึกษายังไม่มีแผนการนิเทศติดตาม
ผู้เรียนท่ีเป็นรูปแบบชัดเจน ดังนั้น ควรมีการทบทวนการวางแผนนิเทศติดตามรวมถึงการรายงาน
ผลสะท้อนการนิเทศติดตามผู้เรียน 
 4) จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการประเมินหลักสูตรวิทย์-คณิต และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
 2) ควรมีการประเมินเพื่อติดตามผลระหว่างการใช้หลักสูตร 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๙                

 

          บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 
  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางสาวชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น
อย่างดี  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน  และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 

                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๙            

 

          บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  ดร.นิธิวดี ป่าหวาย 
  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางสาวชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น
อย่างดี  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน  และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  

 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 

                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๙            

 

          บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 
        ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  คุณอมรรัตน์ ค ากุล 
  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางสาวชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น
อย่างดี  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน  และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๖๕                

 

          บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
          อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
       ๗  เมษายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   

ด้วยนางสาวชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

          ขอแสดงความนับถือ 

 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 

                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรสอง
ภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสอง
ภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 2. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 ด้านบริบท (context) ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความส าคัญ ความเหมาะสม
ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร 
 ตอนท่ี 3 ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ผู้เรียน สถานท่ี ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
งบประมาณ 
 ตอนท่ี 4 ด้านกระบวนการ (process) ได้แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
 ตอนท่ี 5 ด้านผลผลิต (product) ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 3. แบบสอบถามท้ังหมดมีรูปแบบการประเมินในลักษณะของมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. เพศ  
    ชาย      หญิง 
 2.  สถานภาพ  
    ผู้บริหาร     บุคลากรในหลักสูตร 
  
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบท 
ค าช้ีแจง 
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนด 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความส าคัญ ความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
เนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร  
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
  1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความ

คิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
      

2 มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
และเจตคติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความ

คิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

3 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
เสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าให้เกิดความก้าวหน้า
แก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 

      

4 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีจัดมวลประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

      

 ด้านความส าคัญ/ ความจ าเป็น และความเหมาะสมของหลักสูตร 
5 เป็นหลักสูตรท่ีรองรับการความต้องการของชุมชน       

6 
เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้  

      

7 
เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน  องค์กรใน
ท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา 

      

8 
เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม สามารถช่วยพัฒนา
สังคมให้เป็นธรรมข้ึน ท้ังในระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น  
ระดับชาติ และระดับสากล 

      

9 
เป็นหลักสูตรท่ีหลักสูตรน่าสนใจและมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

      

 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร       

10 
โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

      

11 จ านวนช่ัวโมงของโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม       

12 
โครงสร้างหลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      

 ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร 
13 เนื้อหาและกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงสร้างหลักสูตร 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความ

คิดเห็น 
บันทึกขยาย

ความ 
5 4 3 2 1 

14 
เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจ
และระดับความสามารถของผู้เรียน 

      

15 
เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน 

      

16 
เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 

      

17 
เนื้อหาและกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลง 

      

18 
เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรเน้นการฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 

      

19 
เนื้อหาและกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลง 

      

20 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        

21 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการส ารวจ ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติ และสะท้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบด้วย
ตนเอง 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า 
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนด 
ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ผู้เรียน สถานท่ี ส่ือและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงบประมาณ 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

 ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในหลักสูตร: ด้านผู้สอน 
1 ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และ 

มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอน 
      

2 ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ       
3 ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การสอน        
4 ผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว ้
      

5 ผู้สอนมีเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 

      

6 ผู้สอนเลือกวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม 

      

7 ผู้สอนใช้ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

      

8 ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ
ประเมินผู้เรียนเป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

9 ผู้สอนมีการใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา       
10 ผู้สอนใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน       
11 ผู้สอนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ       
 ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในหลักสูตร:  

ด้านผู้เรียน 
12 ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาตาม

โครงสร้างรายวิชาหลักสูตร 
      

13 ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตร 

      

14 ผู้เรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก 
การเรียนตามหลักสูตร 

      

15 ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจในการเรียนรู้และ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร 

      

 ด้านความพร้อมของสถานที่       
16 สถานท่ีจัดการศึกษามีความเหมาะสมและมีความพร้อม 

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      

17 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษามีความ
เหมาะสมท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

      

18 สถานศึกษามี ส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ท่ีทันสมัย
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

      

19 สถานท่ีจัดการศึกษามีความปลอดภัย       
 ด้านความพร้อมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 

20 หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการเรียนม ี
ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

      

21 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพียงพอ 
ต่อความต้องการของผู้เรียน 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

22 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า 

      

23 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

      

 ด้านงบประมาณ 
24 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจ

ตามหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
      

25 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน 
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้อย่างเพียงพอ 

      

26 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน 

      

27 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในหลักสูตรมีความคุ้มค่า       
28 การใช้งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการมี 

ความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติจริง 
      

29 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการ
บริหารหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบทางราชการ/ 
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านกระบวนการ 
ค าช้ีแจง  
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

 ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร       
1 สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      

2 สถานศึกษามีการวางแผนการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

      

3 สถานศึกษามีการวางแผนจัดเตรียมผู้สอนได้อย่างเหมาะสม       
4 สถานศึกษามีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร       
 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร       
5 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ       
6 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
      

7 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

      

8 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มท่ี 

      

 ด้านการวัดและประเมินผล       
10 มีรูปแบบการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม

กับกิจกรรมการเรียนรู ้
      

11 มีการวัดและประเมินผลควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

      

12 มีการวัดและประเมินผลในหลักสูตรเป็นระยะๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

      

13 มีการวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน       
 ด้านการนิเทศติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ       

14 มีการวางแผนก ากับติดตามผู้เรียน       
15 มีการก ากับติดตามผู้เรียนด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปสู่

การปฏิบัติ 
      

16 มีการสะท้อนผลหลังการก ากับติดตามผู้เรียน       
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ตอนที่ 5 ข้อมูลด้านผลผลิต 
ค าช้ีแจง  
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ 
ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
 
  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด   
  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
  1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ และเจตคติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      

2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

      

3 
ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 

      

4 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ       
5 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม 

และวัฒนธรรม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน 
ท้ังในระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และ 
ระดับสากล 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

6 ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

      

7 ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู ้

      

 ด้านการน าความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ 
8 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการการเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
      

9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 

      

10 ผู้เรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
11 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหา

วิธีการท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
      

12 ผู้เรียนน าความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรไปเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ 

      

13 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับบุคคล
อื่นๆ หรือในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวัน
ได้ 

      

14 ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เมื่ออยู่
ในสถานการณ์ท่ีต้องพบปะกับชาวต่างชาติ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

81 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเก่ียวกับหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
ค าช้ีแจง 
 1. ด้านบริบท 
 1.1 ความเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความส าคัญ/ความจ าเป็น/ 
ความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร มีความเหมาะสม 
ในระดับใด 
     มากท่ีสุด    มาก    ปานกลาง     น้อย   น้อยท่ีสุด 
  1.2 ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร          
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า  
 2.1 ความเหมาะสมด้านบุคลากร ผู้เรียน อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ และ 
ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมในระดับใด 
     มากท่ีสุด  มาก     ปานกลาง    น้อย      น้อยท่ีสุด 
 2.2 ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร         
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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 3. ด้านกระบวนการ 
  3.1 ความเหมาะสมด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับใด 
     มากท่ีสุด    มาก  ปานกลาง    น้อย    น้อยท่ีสุด 
 3.2 ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร        
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 4. ด้านผลผลิต 
 4.1 ความเหมาะสมด้านผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับใด 
     มากท่ีสุด    มาก  ปานกลาง     น้อย  น้อยท่ีสุด 
 4.2 ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร        
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
  ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรสองภาษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสองภาษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
 2. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 ด้านกระบวนการ (process) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล และการนิเทศติดตามการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 3 ด้านผลผลิต (product) ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
เช่น ความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 3. แบบสอบถามท้ังหมดมีรูปแบบการประเมินในลักษณะของมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ดังนี ้
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. เพศ  
    ชาย      หญิง 
 2.  สถานภาพ 
          นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการ 
ค าช้ีแจง  
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ กระบวนการพฒันาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
1 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ       
2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
      

3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

      

4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มท่ี 

      

 ด้านการวัดและประเมินผล 
6 มีรูปแบบการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม

กับกิจกรรมการเรียนรู ้
      

7 มีการวัดและประเมินผลควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

      

8 มีการวัดและประเมินผลในหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

      

9 มีการวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน       
 ด้านการนิเทศติดตามการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ       

10 มีการวางแผนนิเทศติดตามผู้เรียน       
11 มีการนิเทศติดตามผู้เรียนด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปสู่

การปฏิบัติ 
      

12 มีการสะท้อนผลหลังการนิเทศติดตามผู้เรียน       
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ตอนที่ 3  ข้อมูลด้านผลผลิต 
ค าช้ีแจง  
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ 
ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด    
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง     
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ และเจตคติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      

2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

      

3 ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  

      

4 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ       
5 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ

วัฒนธรรม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน ท้ัง
ในระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับสากล 

      

6 ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บันทึก 

ขยายความ 
5 4 3 2 1 

7 ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู ้

      

 ด้านการน าความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ 
8 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการการเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
      

9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ 

      

10 ผู้เรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
11 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ 

หาวิธีการท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
      

12 ผู้เรียนน าความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตร
ไปเป็นพื้นฐานสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ 

      

13 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ 
หรือในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวันได้ 

      

14 ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เมื่ออยู่
ในสถานการณ์ท่ีต้องพบปะกับชาวต่างชาติ 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเก่ียวกับหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
ค าช้ีแจง 
 1. ด้านกระบวนการ 
 1.1 ความเหมาะสมด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับใด 
     มากท่ีสุด  มาก     ปานกลาง    น้อย  น้อยท่ีสุด 
  1.2 ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร        
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 2. ด้านผลผลิต 
 2.1 ความเหมาะสมด้านผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับใด 
     มากท่ีสุด     มาก     ปานกลาง    น้อย  น้อยท่ีสุด 
 2.2 ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร        
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

  ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล  
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรสอง
ภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสอง
ภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในด้านผลผลิต 
 
 2. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 ด้านผลผลิต (product) ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 3. แบบสอบถามท้ังหมดมีรูปแบบการประเมินในลักษณะของมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ดังนี ้
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. เพศ  
    ชาย     หญิง 
 2. สถานภาพ  
    ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
    ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
    ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
    ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
    ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  
 3. ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านผลผลิต 
ค าช้ีแจง  
 1. โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ โปรดอ่านรายการประเมิน โดยพิจารณาตามความเป็นจริง จากประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ 
ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้    
 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
และเขียนบันทึกขยายความเพื่ออธิบายเหตุผลของระดับท่ีท่านเลือก 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น บันทึก 

ขยายความ 5 4 3 2 1 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 

และเจตคติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      

2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

      

3 
ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ       

4 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ       
5 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ

วัฒนธรรม สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน ท้ังใน
ระดับตนเอง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 

      

6 ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง       
7 ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินใน 

การเรียนรู ้
      

 ด้านการน าความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ 
8 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการการเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
      

9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ 

      

10 ผู้เรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
11 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการ

ท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
      

12 ผู้เรียนน าความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรไปเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้ใหม่ๆ 

      

13 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ 
หรือในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวันได้ 

      

14 ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ท่ีต้องพบปะกับชาวต่างชาติ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเก่ียวกับหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
ค าช้ีแจง 
 ด้านผลผลิต 
 ความเหมาะสมด้านผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับใด 
   มากท่ีสุด   มาก      ปานกลาง     น้อย     น้อยท่ีสุด 
  ถ้าควรปรับปรุงท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงด้านใด และปรับปรุงอย่างไร        
                         (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

  ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล 
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ประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม  
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

หัวข้อ 
การประเมิน 

ประเด็นค าถาม 

 
 
 
 

ด้านบริบท 

1. โรงเรียนมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือมีความมุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนอย่างไรในการจัดต้ัง 
   หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2. หลักสูตรมีความส าคัญหรือความจ าเป็นอย่างไร สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมอย่างไร 
3. โครงสร้างหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่ 
4. การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร  
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่  
   กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 

ด้านปัจจัย
น าเข้า 

1. ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับใด 
2. ผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรม การวัดและ 
   ประเมินผล และการเลือกใช้ส่ืออย่างไร 
3. มีวิธีการวัดระดับพื้นฐานความพร้อมของผู้เรียนกับการเรียนในหลักสูตรอย่างไร 
4. ผู้เรียนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และเล็งเห็นความส าคัญ 
   ของการเรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 
5. สถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 
6. ความพร้อมด้านส่ือวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและพียงพอต่อการจัดการเรียน 
   การสอนหรือไม่ 
7. งบประมาณในการด าเนินการบริหารหลักสูตรเพียงพอหรือไม่ 

 
 

ด้าน
กระบวนการ 

1. กระบวนการพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   เป็นอย่างไร 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นอย่างไร 
3. รูปแบบการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนเป็นอย่างไร 
4. ผู้สอนมีการก ากับติดตามผู้เรียนหลังการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร 
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หัวข้อ 
การประเมิน 

ประเด็นค าถาม 

 
 

ด้านผลผลิต 

1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการเรียน 
   การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มากน้อยเพียงใด 
2. ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม 
   หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ราชนครินทร์อย่างไร 
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แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม (focus group) 
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

ประเด็นการสนทนา 
ด้านบริบท  
(context) 

ผลการแสดงความคิดเห็น 
ผู้ให้ข้อมูล 

ข้อมูล 

…………………………………… 
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………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม (focus group) 
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประเด็นการสนทนา 
ด้านปัจจัยน าเข้า  

(input) 

ผลการแสดงความคิดเห็น 
ผู้ให้ข้อมูล 

ข้อมูล 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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…………………………………… 
…………………………………… 
………………………………….. 
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แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม (focus group) 
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประเด็นการสนทนา 
ด้านกระบวนการ  

(process) 

ผลการแสดงความคิดเห็น 
ผู้ให้ข้อมูล 

ข้อมูล 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
………………………………….. 
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………………………………….. 
…………………………………… 
…………………………………… 
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แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม (focus group) 
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประเด็นการสนทนา 

ด้านผลผลิต  
(product) 

ผลการแสดงความคิดเห็น 
ผู้ให้ข้อมูล 

ข้อมูล 
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………………………………….. 
…………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ 
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แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อ 
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผู้เช่ียวชาญ 
 (ชุดท่ี 1 :  ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอนในหลักสูตร) 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ด้านบริบท 
(Context) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 0 +1 .67 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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(ชุดท่ี 1 :  ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอนในหลักสูตร) 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ปัจจัยน าเข้า 
(input)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

27 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ชุดท่ี 1 :  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ปัจจัยน าเข้า 
(input)  

28 +1 0 +1 .67 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการ 
(process) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 .67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านผลผลิต 
(product) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

103 

ชุดท่ี 1 :  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ด้านกระบวนการ 
(process) 

10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านผลผลิต 
(product) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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(ชุดท่ี 2 :  ส าหรับนักเรียนในหลักสูตร) 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ด้านกระบวนการ 
(process) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านผลผลิต 
(product) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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(ชุดท่ี 3 :  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนในหลักสูตร) 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ด้านผลผลิต 
(product) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 .67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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