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หวัขอ้การคน้ควา้แบบอิสระ การประเมินหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์  
ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโกวทิธ ารงเชียงใหม่ 

ผูเ้ขียน นางสาวชชันนัท ์ สุกณัทา 
ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรและการสอน) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ  แป้นแกว้ 
 

บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระ คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษา โรงเรียนโกวทิธ ารงเชียงใหม่ พุทธศกัราช 2552 ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นบริบท   
2) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 3) ดา้นกระบวนการ และ 4) ดา้นผลผลิต โดยใช ้CIPP  Model ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ ประกอบดว้ย  ผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 3 คน ตวัแทนครู จ านวน 1 คน ตวัแทนชุมชนจ านวน 1 คน รวมจ านวนประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี 5 คน กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจงไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ       
1 คน หวัหนา้วชิาการ 1 คน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 1 คน ครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ  านวน 5 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 ท่ีใชห้ลกัสูตร
วชิาวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ พุทธศกัราช 2552 จ านวน 
70 คน และ ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 ท่ีใชห้ลกัสูตรวิชาวทิยาศาสตร์
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนโกวทิธ ารงเชียงใหม่ พุทธศกัราช 2552 จ านวน 10 คน             
รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  88 คน ผลการศึกษาปรากฏ ดงัน้ี    
 1. ดา้นบริบท  ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ของหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ค าอธิบายรายวชิา  
ผลการประเมินโดย ผูอ้  านวยการ หวัหนา้วชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวา่ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมายของโรงเรียน 
ความตอ้งการชุมชนและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551ในระดบัมากท่ีสุด     
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 2.  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย บทบาทของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ผลการประเมินโดย ผูอ้  านวยการ    
หวัหนา้วชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นตรงกนัวา่มีความพร้อมในระดบัมาก   
 3.  ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย การจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครู การวดัและ 
การประเมินผล การบริหารหลกัสูตร และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการประเมินโดยผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้วชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ และครูเห็นวา่มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด  
ส่วนผลการประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวา่ มีความพร้อมในระดบัมาก   
  4.  ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย คุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ผลการประเมินโดยครู และนกัเรียน เห็นตรงกนัวา่คุณภาพ
ผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถในระดบัมาก สมรรถนะอยูใ่นระดบั
คุณภาพดี และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ส่วนผลการประเมินโดย  
ผูป้กครอง พบวา่ สมรรถนะดา้น ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติในเร่ือง ท างาน และ 
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ส่วนผลสัมฤทธ์ิรายวชิาวทิยาศาสตร์         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิระดบัเกรด 3 ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 85.71 และผลสัมฤทธ์ิ
ระดบัชาติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ระดบัประเทศ โดยมีผลต่างของคะแนนเฉล่ีย 
อยูท่ี่ 5.04 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study was to evaluate the elementary level Science 
Curriculum at Kowittamrong Chiang Mai  the academic year 2009 in 4 aspects as follows:  
1) context aspect  2) input aspect 3) process aspect, and 4) product aspect by applying the CIPP 
model. The population of this study was the school committee consisted of 3 experts, 1 teacher and 
1 community representative. The purposive samples were 1 school director, 1 head of academic, 
1 head of science substance group, 5 science teachers of Prathom Suksa 4-6, and 70 students of 
Prathom Suksa 6 in academic year 2011 using the elementary level science curriculum 2009, and 10 
parents of those students, total 93 persons. The findings revealed as follows: 
 1.    Context aspect: science curriculum vision, learning standards and indicators,                                 
learning substances, course syllabus, course description which evaluated by the school director, 
head of  academic, head of  science substance group, teachers, and the school committee were 
appropriate and congruent at the highest level. 
 2.     Input aspect: student role according to basic education core curriculum B.E.  
2551 , learning media, learning resources, budget  which evaluated by the school director, head of 
academic, head of science substance group were appropriate and congruent at the highest level.     
As teachers, students, parents, and the school committee evaluated at the high level. 
 3.      Process aspect: learning activity management, teacher role, measurement  
and evaluation, curriculum administration, and community participation which evaluated by          
the school director, head of academic, head of science substance group, and teachers were 
appropriate and congruent at the high level. 
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 4.      Product aspect: learner quality when finish Prathom Suksa 6, learner competencies,  
and desires characteristics which evaluated by teachers and students were appropriate and congruent 
at the high level. The evaluation by parents revealed that the life skills competency in the item good 
relationship with the others was at the highest level. The achievement of Science subject passed the 
evaluation criteria at percentage of 85.71. The achievement of Prathom Suksa 6 students was higher 
than the National level by the means of 5.04 difference.


