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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, standard deviation, and content analysis.  

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. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป 
เพ่ือประเมินหลักสูตรตามองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต แหลงขอมูล
สําหรับงานวิจัยไดแก ผูบริหารหลักสูตร บุคลากรในหลักสูตร นักเรียน และผูปกครองนักเรียนในหลักสูตร เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล
ไดแก แบบสอบถาม และการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินดานบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสูด ไดแก ดานการเปน
หลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถาการณตางๆ ได และมีเน้ือหาและกิจกรรมในหลักสูตรเนนการฝกทักษะ
ทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ จากการสนทนากลุม มีขอเสนอแนะวา การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรควรมีความชัดเจน และ
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการประเมินดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสมในระดับมาก  
โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานผูสอนมีการใชการวิจัยเพ่ือแกปญหา และใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียน จากการสนทนากลุมมีขอเสนอแนะวา ในการคัดเลือกครูชาวตางชาติ ควรมีการกําหนดคุณสมบัติวาควรเปนผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาสายการศึกษา และควรทําขอตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี ผลการประเมินดานกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก 
โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการวัดและ
ประเมินความสามารถดานภาษาของผูเรียน จากการสนทนากลุม มีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมความสามารถ
ทางภาษาของ ผลการประเมินดานผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีประเด็นการประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานผูเรียน
มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและหาวิธีการท่ีนําไปสูการแกปญหาได จากการสนทนากลุม โดยภาพรวมผูปกครองสวนใหญ            
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 

คําสําคัญ :  การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
               ราชนครินทร 

 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา  

ตาม ท่ี ก ร ะทร ว งศึ กษ า ธิ ก า ร ไ ด มี คํ า สั่ ง ใ ห
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดการเรียนการสอน
โดย ใช หลั กสู ต รแกนกล างกา รศึ กษา ข้ัน พ้ืน ฐาน 
พุทธศักราช 2551 แลวน้ัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ในฐานะเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา  สัง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้ึน เพ่ือใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ในขณะเดียวกัน 
กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
การศึกษาระบบสองภาษาข้ึน โดยออกประกาศคําสั่งใหใช
หลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร เ ป น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ตา มหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษน้ัน สืบเน่ืองมาจาก
ในปจจุบันสังคมโลกไดกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนสังคม
แหงการเรียนรู ซึ่งคนในสังคมจําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา 
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนเพ่ือเตรียม
ความพรอมของคนในชาติใหมีความสามารถในการปรับตัว
ใหทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ                
มีความสามารถในการแขงขัน ภาษาจึงเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่ งในสังคมของการเรียนรู  เพราะจะใช เปนสื่อกลาง
การศึกษาคนควาหาความรู อีกท้ังเปนสื่อกลางของการ
ติดตอสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทอยางยิ่ง            
ตอสังคมปจจุบันและอนาคต ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนในระดับประถมศึกษา
น้ัน นับวาเปนการวางรากฐานไปสูการพัฒนาการศึกษา            
ในระดับท่ีสูงข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญชัดเจน คือ 
ตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรไดเริ่มใชหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ



ตั้งแตปการศึกษา 2554 จนถึงปจจุบัน รวมเปนระยะเวลา 
5 ป ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรจะมีการประเมินหลักสูตร
ดังกลาว  เพ่ือท่ีจะไดทราบวาจากการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในระยะท่ีผานมาน้ัน             
ไดตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษาหรือไม 
โดยผลของการประเมินจะทําใหทราบถึงจุดเดนและ
ขอจํากัดของหลักสูตร  ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูล
ปร ะกอบการ พิ จ า รณา เ พ่ื อ พัฒนาหลั ก สู ต ร ให มี
ประสิทธิภาพในการนําไปเปนพ้ืนฐานของการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
ท้ังน้ี  เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนและสรางความเช่ือมั่นใหแกผูปกครองของนักเรียนใน
หลักสูตร  
 ในการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในครั้งน้ี 
ผู วิจัยเลือกรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป               
ของ Stufflebeam (1969) เปนแนวทางในการประเมิน 
เน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวาเปนรูปแบบการประเมิน               
ท่ีครอบคลุมทุกองคประกอบของหลักสูตร ไดแก ดาน
บริบท (Context) ซึ่งเปนการประเมินวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ความสําคัญ ความจําเปน และความเหมาะสม
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และเน้ือหาและกิจกรรม
ของหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมิน
ศักยภาพและความพรอมของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตร สถานท่ี สื่อและวัสดุอุปกรณท่ีนํามาใชจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และงบประมาณ ดาน
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process)  เ ป น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการนิเทศ
ติดตามการนําความรูไปสูการปฏิบัติ และดานผลผลิต 
(Product) เปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร เชน ความรู ทักษะและเจตคติ
ของผูเรียน การนําความรูไปขยายผลสูการปฏิบัติ และ
ความพึงพอใจของผูปกครอง  โดยในการประเมินดวย
รูปแบบการประ เมิ นหลักสู ต รแบบซิ ปป น้ี  จะ ให
ความสําคัญกับทุกองคประกอบใกลเคียงกัน  ซึ่งจะนํามาสู
ผลการประเมินท่ีครอบคลุมครบถวน ไดแก  ความ
เหมาะสมของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ขอจํากัดและ
อุปสรรค อันจะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในลําดับตอไป  
 
 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยมุง
ประเมินองคประกอบ 4 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานบริบท  ไดแก  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ความสําคัญ ความจําเปน และความเหมาะสมของ
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เน้ือหาและกิจกรรมของ
หลักสูตร 

2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก ศักยภาพและความ
พรอมของครูผูสอน ความพรอมของผูเรียน สถานท่ี สื่อ
และวัสดุอุปกรณท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร และงบประมาณ 

3. ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวัด
และประเมินผล และการกํากับติดตามการนําความรูไปสู
การปฏิบัติ  

4. ดานผลผลิต ไดแก ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร เชน ความรู ทักษะและเจตคติ
ของผูเรียน การนําความรูไปสูการปฏิบัติ และความ           
พึงพอใจของผูปกครอง 
 

 ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ขอบเขตผูใหขอมลู 

การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปปมาใช 
ในการประเมิน 

2.  แหลงขอมูลสําหรับรวมรวมขอมูลเพ่ือการ
ประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 2 สวน ไดแก บุคลากรใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดแก 
ผูบริหารหลักสูตร และ ครูผูสอนในหลักสูตร และ
ผูเก่ียวของกับดานผลผลิตของหลักสูตร ไดแก นักเรียนท่ี
ศึกษาในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ และผูปกครอง
นักเรียนในหลักสูตร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ตอไป 



2.  เปนแนวทางในการนํารูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปปไปใชในการประเมินหลักสูตรอ่ืนๆ            
ในสถานศึกษา 

3.  เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 

วิธีการดําเนินวิจัย 
1.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การ วิจัยครั้ ง น้ี เปนการ วิจัย เ ชิ งคุณภาพ               
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ผูให
ขอมูล ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร ไดแก  ผูบริหารหลักสูตรและ
ครูผูสอนในหลักสูตรจํานวน 12 คน นักเรียนท่ีศึกษา              
ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษจํานวน 70 คน             
และผูปกครองนักเรียนในหลักสูตรจํานวน 75 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามชนิดมาตร
สวนประมาณคา 5 ระดับ และการสนทนากลุม วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.  ขั้นตอนการวิจัย 
 2.1 สร า งแบบสอบถาม ให ค รอบคลุ ม
องคประกอบการประเมินท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานบริบท 
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดย
เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน
ท้ัง 4 ดาน 
 2.2  นําแบบสอบถาม เสนอตออาจารย                
ท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือหาคุณภาพแลวนํามาปรับ
ความเหมาะสมของภาษา หาคาความเท่ียงตรง ความ
สอดคลอง และคาความเช่ือมั่นกอนนําไปใชเก็บขอมูล  

 
ตาราง 1 รายละเอียดการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

องคประกอบ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เคร่ืองมือ 
แหลง 
ขอมูล 

1.ดานบริบท 
(Context) 

1.1  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.2  ความสําคัญ/ความจําเปนและความเหมาะสมของหลักสูตร       
1.3  โครงสรางของหลักสูตร  
1.4  เนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

1.  แบบสอบถาม 
2.  การสนทนากลุม 

1.  ผูบริหาร  
2.  ครูผูสอนในหลักสูตร 

2.ดานปจจัย
นําเขา 
(Input) 

2.1  ศักยภาพและความพรอมของบุคลากรในหลักสูตร  
2.2  ความพรอมของสถานที่  
2.3  ส่ือและวัสดุอปุกรณ 
2.4  งบประมาณ 

1.  แบบสอบถาม 
2.  การสนทนากลุม 

1.  ผูบริหาร  
2.  ครูผูสอนในหลักสูตร 

3. ดาน
กระบวนการ 
(Process) 

3.1  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
3.2  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
3.3  การวัดและประเมินผล  
3.4  การกาํกับติดตามการนําความรูไปสูการปฏิบัติ 

1.  แบบสอบถาม 
2.  การสนทนากลุม 

1.  ผูบริหาร  
2.  ครูผูสอนในหลักสูตร 

4. ดาน
ผลผลิต 

(Product) 

4.1  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ไดแก  
      ความรู ทักษะ และเจตคติ  
4.2  การนําความรูไปขยายผลสูการปฏิบัติ 
4.3  ความพึงพอใจของผูปกครอง 

1.  แบบสอบถาม 
2.  การสนทนากลุม 

1.  ผูบริหาร  
2.  ครูผูสอนในหลักสูตร 
3.  นักเรียนในหลักสูตร  
4.  ผูปกครองนักเรียนที่เรียน 
     ในหลักสูตร 

 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1  เก็บรวบรวมขอมูลจากการใหผูบริหาร
หลักสูตร บุคลากรในหลักสูตร นักเรียนในหลักสูตร และ
ผูปกครองนักเรียนในหลักสูตรตอบแบบสอบถาม 
 3.2  เก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม
โดยมีตัวแทนผูบริหารหลักสูตร บุคลากรในหลักสูตร 
นักเรียนในหลักสูตร และผูปกครองนักเรียนในหลักสูตร
เขารวมการสนทนากลุม 

 
สรุปผลผลการวิจัย 

ผูใหขอมูลเปนเพศชาย 2 คน คิดเปนรอยละ
16.67 และเปนหญิง 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33  ของ
ผูใหขอมูลท้ังหมด แบงเปนผูบริหาร 1 คน คิดเปนรอยละ 
8.33 และครูผูสอนในหลักสูตร 11 คนคิดเปนรอยละ 
91.67 ของผูใหขอมูลท้ังหมด 

 



ผลการประเมินดานบริบทโดยภาพรวมอยูในระดบั
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 โดยมีประเด็นการประเมิน
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ซึ่งอยู
ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการเปนหลักสูตรท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ
ตางๆ ได มีเน้ือหาและกิจกรรมในหลักสูตรเนนการฝก
ทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน การจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ และประเด็น
การประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก ประเด็น
ดานการมีวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีชัดเจน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.75 ประเด็นดานโครงสรางหลักสูตรสามารถ
พัฒนาผู เรียนไดตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร                  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และประเด็นดานการเปนหลักสูตร
ท่ีเปดโอกาสใหครอบครัว  ชุมชน  องคกรในทองถ่ิน                   
ท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษา  และดาน
เน้ือหาและกิจกรรมมุงเสริมสรางใหผูเรียนเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาศักยภาพตนเองใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี 3.50 และจากการการ
สนทนากลุมในหัวขอดานบริบท ประเด็นท่ีถูกกลาวถึงสวน
ใหญเปนประเด็นดานการกําหนดวัตถุประสงคของ
หลั กสู ต ร ท่ีควรมี ค วาม ชัด เ จน  ร วม ถึ งการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  

ผลการประเมินในภาพรวมดานปจจัยนําเขาอยู          
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 โดยมีประเด็น
การประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งเปนผลการ
ประเมินในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น ไดแก ดานผูสอน          
มีการใชการวิจัยเพ่ือแกปญหา และผูสอนใชนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 
รองลงมาไดแก ดานผูสอนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และสถานท่ีจัดการศึกษามีความปลอดภัย  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 และประเด็นดานผูสอนพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ และดานสื่อ วัสดุ 
อุปกรณมีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 สวนประเด็น 
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ประเด็นดานสถานศึกษามีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน และงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรในหลักสูตรมีความคุมคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 
ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับมาก และประเด็นดาน 
ผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
เรียนตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ซึ่งเปนผลการ
ประเมินในระดับมาก  

 

จากการสนทนากลุมดานปจจัยนําเขา ประเด็น             
ท่ีถูกนํามาอภิปรายมากท่ีสุดไดแก ประเด็นดานผูสอน              
ซึ่งเปนชาวตางชาติ  โดยมีการกลาวถึงขอจํากัดวาครู
ชาวตางชาติมักปฏิบัติหนาท่ีในระยะเวลาท่ีไมนาน สงผล
ตอการปรับตั วของนักเรียน และขอจํ า กัดในเรื่ อง
คุณสมบัติของครูตางชาติท่ีไมจบการศึกษาสายการศึกษา 
โดยมีขอเสนอแนะวาในการสัมภาษณครูตางชาติแตละ
ครั้งควรดําเนินการใหรัดกุมตามรายละเอียดในสัญญาจาง 
เพ่ือใหเกิดผลกระทบจากการปฏิบัติหนาท่ีของครูตางชาติ
นอยท่ีสุด  ดานปจจัยนําเขายังท่ีกลาวถึงดานผูเรียน  โดย
มีประเด็นวาผูเรียนควรไดรับการทดสอบวัดระดับความรู
ทางภาษาอังกฤษ 

ผลการประเมินในภาพรวมดานกระบวนการอยู 
ในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยมีประเด็น
การประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก  ดาน
กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดานกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียน           
มีส วนร วมในกิจกรรม  และมีการ วัดและประเมิน
ความสามารถดานภาษาของผูเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4 . 83  ซึ่ ง เ ป นผลการประ เมิ น ในร ะดั บมาก ท่ี สุ ด               
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก มีการสะทอนผล
หลังการกํากับติดตามผูเรียน มีคาเฉลี่ย 2.83 ซึ่งเปนผล
การประเมินในระดับปานกลาง ดานการมีการกํากับ
ติดตามผูเรียนดานการนําความรูท่ีไดรับไปสูการปฏิบัต ิ           
มีคาเฉลี่ย 2.92 ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับปานกลาง 
และดานมีการวัดและประเมินความสามารถดานภาษา
ของผู เรียน  มีคาเฉลี่ย 3.17 ซึ่ งเปนผลการประเมิน                
ในระดับปานกลาง 

จากการสนทนากลุมดานกระบวนการมีประเด็น
อภิปรายท่ีนาสนใจไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูตางชาติในรายวิชาท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
กําหนด ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา 
และภาษาอังกฤษ  โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากตัวแทน
ผูปกครองวาควรเพ่ิมรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษไดแกวิชาคอมพิวเตอรและวิชาพลศึกษา 
นอกจากน้ียั งมีประเด็น เรื่ องการจัด กิจกรรม อ่ืนๆ                   
ท่ีสงเสริมความสามารถทางภาษาของผูเรียน 

ผลการประเมินในภาพรวมดานผลผลิตอยู ใน 
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 โดยมีประเด็นการ
ประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ดานผูเรียน              
มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและหาวิธีการ              
ท่ีนําไปสูการแกปญหาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83               
ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด ดานผู เรียน                
มีพัฒนาการดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมข้ึน ท้ังใน 

 



ระดับตนเอง ระดับทองถ่ิน  ระดับชาติ และระดับสากล 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับ
มากท่ีสุด และดานผู เรียนมีศักยภาพดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และผูเรียนมีความสุข สนุกสนาน และความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู สากล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 
ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด  สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ผูเรียนสามารถนําองคความรูท่ีได
จากการการเรียนรู ไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยาง
เหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ซึ่งเปนผลการประเมินใน
ระดับมาก  ผูเรียนมีความรูอันเปนสากลรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และ
ผู เรียนมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและ               
หาวิธีการท่ีนําไปสูการแกปญหาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 
ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับมาก 

จากการสนทนากลุมดานผลผลิต โดยภาพรวม
ผูปกครองสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร เน่ืองจากผูเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู มีทักษะทางวิชาการ รวมถึงมีพัฒนาการดานทักษะ
ภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง และสามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในสถานการณตางๆ ได 
 

อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผล  ผูวิจัยอภิปรายจากผลการ

ประเมินเชิงปริมาณ และนําประเด็นท่ีเปนขอมูลเชิง
คุณภาพจากการสรุปการสัมภาษณและการสนทนากลุม
มาสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ  โดยอภิปรายผลการ
ประเมินเปนรายดาน ดังน้ี  
 การประเมินดานบริบท มีประเด็นการประเมิน              
4 ดาน ไดแก 1) วัตถุประสงคของหลักสูตร 2) ความ 
สําคัญ ความจําเปนและความเหมาะสมของหลักสูตร                
3) โครงสรางของหลักสูตร 4) เน้ือหาและกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  โดยผลการประเมินดาน
บริบทโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา  
เปนรายประเด็นพบวา ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ประเด็นท่ีกลาววาหลักสูตรมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู  เสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและ
เราใหเกิดความกาวหนาแกผู เรียนมากท่ีสุด มีผลการ
ประเมินวาเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สงผลใหผู เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู สวนประเด็นอ่ืนๆ มีผลการ
ประเมินอยูในระดับมากท้ังหมด  แตมีจุดท่ีนาสังเกตคือ
ประเด็นดานการมุงพัฒนาผูเรียนดานศักยภาพ ความรู 
ค วาม เ ข า ใ จ  ทักษะและ เจตคติ ใ ห สอดคล อ ง กั บ
วัตถุประสงคของหลักสูตรซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ซึ่งมีขอมูล
เชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมมาสนับสนุนผลการ
ประเมินในดานวัตถุประสงคของหลักสูตรวา  การจัดตั้ง

หลั กสู ตรการจั ดการ เรี ยนการสอนตามหลักสู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ควรมีการทบทวน
เปาหมายในการพัฒนาผู เรียนให ชัดเจน และจัดตั้ ง
กรรมการจัดทําและกรรมการตรวจสอบหลักสูตรเพ่ือ
รวมกันกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมีความชัดเจน 
ซึ่งจากการทบทวนหลักสูตร ผูวิจัยพบวา การกําหนด
วัตถุประสงคของหลักสูตรยังไมเปนท่ีปรากฏ ทําใหการ
ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในปจจุบันอยู
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาศักยภาพของผู เรียนตาม
สมรรถนะผูเรียน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี ซึ่งสมรรถนะท้ัง 5 ดานดังกลาวมิใช
วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการประเมินน้ีสอดคลองกับ
แนวคิดของจิรวัฒน นิจเนตร (2535) ท่ีไดกลาวไววา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะเปนกระบวนการตาม
วิธีการเชิงระบบ มีการนําผลการประเมิน และผลการวิจัย
มาใชในการตัดสินใจพัฒนาหลักสูตร และสอดคลองกับ 
Akpur (2016) ท่ีไดประเมินหลักสูตรเตรียมความพรอม
ทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียิลดิซ 
ประเทศตุรกี โดยกลุมผูใหขอมูลไดแกอาจารยผูสอนและ
นักศึกษาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวในชวงปการศึกษา 
2557 ถึง 2558 โดยไดอภิปรายผลการประเมินไววา 
อาจารยและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเชิงบวกตอ
หลักสูตร  และมีประเด็นขอเสนอเพ่ิมเติมในการปรับปรุง
หลักสูตรโดยสรุปไดเปนรายขอ ไดแก 1) ควรมีการสํารวจ
ความตองการกอนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือทราบความ
สนใจของผูเรียน 2) ในกระบวนการออกแบบหลักสูตร          
ผูมีสวนไดสวนเสียควรไดมีสวนรวม เพ่ือรวมกําหนด
เปาหมาย วิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงรูปแบบการ
วัดและประเมินผล 3) การจัดเน้ือหา ควรใหความสําคัญ
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะอยางสมดุล 4) สื่อ
และทัศนูปกรณยังไมเพียงพอ 5) ในกระบวนการออกแบบ
เน้ือหาของหลักสูตร ควรคํานึงภาษาอังกฤษท่ีสามารถ
นําไปใชไดในชีวิตจริง 6) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรมีการกระตุนใหเนนการทํางานเปนกลุม และ           
7) ควรสัมภาษณผูสอนและผูเรียนเพ่ือหาขอเสนอแนะใน
การพัฒนาหลักสูตร  
 การประเมินดานปจจัยนําเขา  มีประเด็นการ
ประเมิน 4 ดาน ไดแก 1) ศักยภาพและความพรอมของ
บุคลากรในหลักสูตร 2) ความพรอมของสถานท่ี 3) สื่อ
และวัสดุอุปกรณ และ 4) งบประมาณ ผลการประเมิน
ดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็น ท่ีวาดวย
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรไดอยางเพียงพอมีผลการประเมิน  



ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีองคประกอบหลายดาน
ท่ีตองใชงบประมาณสนับสนุน เชน คาตอบแทนครู
ชาวตางชาติ การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยี รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา
ใหแกผู เรียน  ซึ่งสอดคลองกับนรารัตน จันทรภิบาล 
(2547) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีพบวา
ป จ จั ย เ บ้ื อ ง ต น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม              
แตควรปรับปรุงเรื่องงบประมาณ และสอดคลองกับ 
Mohebbi (2011) ใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป
ประเมินหลักสูตรรายวิชาเวชระเบียนของนักศึกษา           
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
การแพทย โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 4 สถาบันในประเทศอิหราน ซึ่งผลการ
ประเมินดานปจจัยนําเขาพบวา ควรเพ่ิมงบประมาณ
สนับสนุนดานแหลงการเรียน รูอยางไรก็ตาม จากการ
สนทนากลุม มีประเด็นจากผูปกครองนักเรียน ท่ีเก่ียวของ
กับดานงบประมาณวา ผูปกครองพรอมใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ หากโรงเรียนสามารถสรางความเช่ือมั่น
ไดวานักเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนในหลักสูตร
อย างสู งสุ ด  ซึ่ งสอดคลอง กับงาน วิจั ยของสุมั ธยา                 
ลีนะ ชุนาง กูร  ( 2552)  ได ทํ ากรณีศึ กษา เรื่ อ ง  การ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่ งไดกลาวถึงประเด็นดาน
ระเบียบการรับสมัครครูชาวตางชาติ  จะตองสําเร็จ
การศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีและจบวุฒิตรงตามสาขา 
 ในการประเมินดานกระบวนการ มีประเด็นการ
ประเมิน 4 ดาน  ไดแก 1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3) การ
วัดและประเมินผล 4) การนิเทศติดตามการนําความรูไปสู
การปฏิบัติ ผลการประเมินดานกระบวนการโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ  
ผูสอนมีการพัฒนานวัตกรรมและแกปญหาผูเรียนโดยใช
วิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของฐิติมา นิติกรวรากุล 
(2554) ท่ีไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัด            
บานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” จังหวัดราชบุรี ชวงช้ันท่ี            
3 - 4  ท่ีพบวาผลการประเมินดานกระบวนการอยูใน
ระดับมาก โดยกลาววาเปนเพราะโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นดานการกํากับติดตาม
การนําความรูไปสูการปฏิบัติมีผลการประเมินในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะรายละเอียดในประเด็นยอยเรื่องการ
นิเทศติดตามผูเรียนดานการนําความรูท่ีไดรับไปสูการ
ปฏิบัติและการสะทอนผลหลังการนิเทศติดตามผูเรียนเปน

ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินต่ําท่ีสุด ซึ่งสอดคลอง
กับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนในการสนทนากลุม
ท่ีไดเสนอแนะวาควรใหครูตางชาติปฏิบัติหนาท่ีประจําช้ัน
เพ่ือใหไดใกลชิดกับนักเรียนมากข้ึนและเพ่ือใหขอมูล
สะทอนกลับเ ก่ียวกับการเรียนรูและพฤติกรรมของ
นักเรียนแกผูปกครอง 
 ในการประเมินดานผลผลิต มีประเด็นการประเมิน 
3 ดานไดแก 1) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร เชน ความรู ทักษะ และเจตคติ 2) การนํา
ความรูไปยายผลสูการปฏิบัติ และ 3) ความพึงพอใจของ
ผูปกครอง ผลการประเมินดานผลผลิตโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาขอคิดเห็นจากการสนทนา
กลุมพบวา  โดยภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
ผูเรียนมีศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียนตามสมรรถนะ          
ท้ัง 5 ดาน และผูเรียนมีความสุข สนุกสนาน และความ
เพลิดเพลินในการเรียนรูและการรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจัด
ข้ึ น  ซึ่ ง ส อ ดค ล อ ง กั บ ผ ลก า ร วิ จั ย ข อ ง ด ว ง เ น ต ร                   
เชยประเสริฐ (2551) ท่ีศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย จากโรงเรียนเอกชน            
ท่ี มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลจากการวิจัย
พบวา ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวม ท้ังดานความรู ดานความรูสึก และดาน
การแสดงพฤติกรรมอยูในระดับดี นอกจากน้ี เมื่อพิจารณา
ประเด็นอภิปรายจากการสนทนากลุมพบวา  ผูปกครอง          
มีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เ น่ืองจากผู เรียน               
มีความสุขในการเรียนรู มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ท่ีสามารถนําไปใชในสถานการณจริงได 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยดานบริบท พบวา ไมมีการ
กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางชัดเจน ดังน้ัน ควร
มีการทบทวนหลักสูตร  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและ
ตรวจสอบหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีวัตถุประสงค                  
ท่ีชัดเจน 
 2.  จากผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา 
ขอจํ า กัดส วนใหญ เ กิดจากครู ชาวต า งชาติ  ดั ง น้ัน 
สถานศึกษาควรมีการทบทวนคุณสมบัติ  ขอบังคับตาม
สัญญาจาง  รวมถึงระเบียบปฏิบัติของครูตางชาติ  เพ่ือให
ครูตางชาติปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด  



 3.  จากผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา 
สถานศึกษายั ง ไม มี แผนการ นิ เทศติ ดตามผู เ รี ยน            
ท่ีเปนรูปแบบชัดเจน ดังน้ัน ควรมีการทบทวนการวางแผน
นิเทศติดตามรวมถึงการรายงานผลสะทอนการนิเทศ
ติดตามผูเรียน 
 4. จากผลการประเมินด านผลผลิต  พบว า 
ผูปกครองสวนใหญมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร อยางไรก็ตาม สถานศึกษา       
ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางตอเน่ือง 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการประเมินหลักสูตรวิทย – คณิต และ

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูโดยใชรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป 
 2.  ควรมีการประเมินเพ่ือติดตามผลระหวางการ
ใชหลักสูตร 
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