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     การศึกษาเร่ืองการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน  
CIPP ประชากรท่ีใช้คือ ผูท่ี้ เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนทั้ งภายในและภายนอก           
รวมประชากรทั้งส้ิน 303 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประกอบดว้ยแบบสังเคราะห์
เอกสาร แบบสอบถามดา้นกระบวนการ  ดา้นปัจจยั  แบบรวบรวมขอ้มูล  แบบวิเคราะห์ขอ้มูลและ
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ                      
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

     ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  พบว่า วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ เอกลักษณ์และอตัลักษณ์ในหลักสูตรสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   

     ด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า ทรัพยากรท่ีใช้มีความพร้อมและเหมาะสมโดยรวม                          
อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  1) ดา้นระยะเวลา  2) ดา้นทรัพยากร  
3) ดา้นบุคลากร  และ 4) ดา้นงบประมาณมีความพร้อมนอ้ย ตามล าดบั  
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     ด้านกระบวนการ  พบว่า กระบวนการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  มีการปฏิบติัและเป็น
จริงอยู่ในระดบัมาก  เม่ือเทียบกบัเกณฑ์การตดัสินถือวา่ผ่านเกณฑ์  และเม่ือเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย  ดังน้ี   1) ด้านการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  2) ด้านการประเมินผล                      
การเรียนรู้  3) ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้  4) ดา้นส่ือการจดัการเรียนรู้  5) ด้านการออกแบบ   
การจดัการเรียนรู้ของครู  และ 6) ดา้นการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

     ด้านผลผลติ  พบวา่  ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อผูเ้รียนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  เม่ือเทียบกบัเกณฑ์การตดัสินถือว่าผ่านเกณฑ์ และเม่ือเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี               
1) ดา้นพฤติกรรม  และ 2) ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ  93.94  
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 74.67 ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดนักเรียน            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 97.48  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 97.63 ข้ึนไปมีคุณลกัษณะ              
อนัพึงประสงค์ระดบัดีเยี่ยมและระดบัดีรวมกนั ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ร้อยละ  100  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 75 ข้ึนไป มีสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนระดบัดีเยีย่ม
และระดับดีรวมกัน ผ่านเกณฑ์ ท่ีก าหนด นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ร้อยละ 57.68 และ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ  66.63 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์การตดัสินระดับ 3                 
ข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ  57.56  และชั้นมธัยมศึกษา             
ปีท่ี 6  ร้อยละ  55.73  มีผลการทดสอบระดบั (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุงยงัไม่ผ่านเกณฑ ์              
ท่ีก าหนด   

  สรุปได้ว่า  หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  
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     ABSTRACT 
 
This independent study aimed to evaluate the institute curriculum according to the basic 

education core curriculum, B.E. 2551, of Doitaowittayakom School, Chiang Mai Province, by 
applying CIPP Model. The respondents in this study were the parties concerned internal and 
external education arrangement, totaling 303 persons. Tools used in collecting the data were 
consisted of a document analysis form, questionnaire on process and factor, data collecting form, 
data analysis form and satisfaction evaluation form. The data gained was then analyzed by finding 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The evaluation can be summarized as 
follows: 

Environmental context or status. It found that vision, mission, objective, structure, 
curriculum, learning resource, identity and individuality of the curriculum were corresponding 
with the basic education core curriculum, B.E. 2551. 

Primary factor. It found that the resources used were prepared and proper in an overall 
image in much level which can be put in an order of priority as follows: 1) time, 2) resource,                   
3) personnel, and 4) budget, accordingly.  
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Process. It found that the process used in the education institute was practical and 
applied in actual field in much level which was qualified for the criteria, and which can be put in 
an order of priority as follows: 1) supervision and follow-up of the use of the curriculum,                          
2) learning’s result evaluation, 3) learning arrangement, 4) learning media arrangement, 5) 
learning design and management of teachers, and 6) learning arrangement according to standard 
of learning/indications. 

Productivity. It found that satisfactory level of parent towards learners was in medium 
level which was qualified for the criteria, and which can be put in an order of priority as follows: 
1) behavior, and 2) learning achievement. The 3rd year students in secondary education or 93.94% 
and the 6th year students thereof or 74.67% passed the requirement to continue studying in a 
higher level. The 3rd year students in secondary education or 97.48% and the 6th year students 
thereof or more than 97.63% pertained to desirable characteristics in an excellent and good level 
altogether, and passed the requirement. The 3rd year students in secondary education or 100% and 
the 6th year students thereof or more than 75% had a learner’s potential in excellent and good 
level altogether, and passed the requirement. The 3rd year students in secondary education or 
57.68% and the 6th year students thereof or 66.63% were evaluated for the learning achievement 
in more than 3 level, and passed the requirement. The 3rd year students in secondary education or 
57.56% and the 6th year students thereof or 55.73% had O-NET test result in the level that need 
improvement, and did not pass the requirement. 

It can be summarized that the curriculum of Doitaowittayakom School was efficient and 
effective as set out in the determined criteria.  
 
 


