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การจัดการศึกษา และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
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ศาสตราจารยรุจิราพร รามศิริ ที่ไดชวยรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณ การพิมพ และการตรวจทาน
รูปเลมจนงานวิจัยสําเร็จดังประสงค
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หลักสูตรและการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดาน
การถายโยงความรู 2) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะผูวิจัยใชวิธีการประเมินของ Danial L. Stufflebeam
รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการตรวจเอกสารหลักสูตร
สอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณค วามคิด เห็น ผูที่เกี่ยวของกับการใชหลัก สูตร 6 กลุม ไดแก
ผูบริหาร, คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร, ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
ผูใ ชบัณ ฑิต , นัก ศึก ษา และบัณ ฑิต เครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจัย ประกอบดว ย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ และแบบตรวจเอกสาร การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึก ษาศาสตร มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากรโดยภาพรวม พบวา บัณ ฑิต นัก ศึ ก ษา ผู ใ ชบั ณ ฑิต ผูส อน/
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กรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พนธ ผูบ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ผู บ ริ หารคณะ และ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินดานบริบท พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือวัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
3. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ขอที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ คุณวุฒิ ความรู ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมี
ศักยภาพที่เหมาะสม
4. ผลการประเมิน ดานกระบวนการ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และใหขอเสนอแนะตาง ๆ
อยางชัดเจนเหมาะสม
5. ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ
มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
ที่สุด
6. ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ บัณฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมาไป
สรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอ
การดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย
7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล พบวา มีค วามเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือผลการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต สงผลตอประสิทธิภาพ
ดานวิชาการภายในหนวยงาน
8. ผลการประเมิน ดานความยั่งยืน พบวา มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการพัฒนาวิชาชีพ
9. ผลการประเมินดานการถายโยงความรู พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือบัณฑิตนําความรูไปปฏิบัติ งานไดเขากับการเปลี่ยนแปลง
และประยุกตกับตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
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ผลการศึก ษาปญหา และแนวทางการพั ฒ นาปรับปรุงหลัก สู ต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีดังนี้
1. ดานบริบท พบวา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร(แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป รายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอนกัน จึงควรบูรณาการเนื้อหาวิชาที่ซ้ําซอนเปนรายวิชาเดียวกัน
2. ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพื้นความรู
แตกต า งกั น ในการจั ด การเรี ย นการสอนควรมี ก ารแบ งกลุ มย อ ยผู เ รีย นตามกลุ มวิ ช าหรื อ ตาม
ระดับพื้นฐานความรูความสามารถ หองสืบคนขอมูล มีสื่อ อุปกรณ ไมเหมาะสมกับการศึกษาคนควา
และขาดความพรอมในการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ควรจัดอุปกรณ สื่อและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ใหสอดคลองกับความตองการเอื้อตอการเรียนรู ตํารา เอกสาร วารสารในหองสมุด
มหาวิทยาลัยขาดความทันสมัย ควรมีการประสานงานสั่งซื้อ หนังสื่อ วารสาร ตําราตางๆ ใหมากขึ้น
3. ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลัก สูต รและการสอนไมเปน ระบบ ควรมีก ารชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึก ษาลว งหนาเพื่อให
นักศึกษาเตรียมความพรอมและงบประมาณ
การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาควรรับนักศึกษาที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
ของตนเองในแตละดาน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไปจนทําให
ขาดความเปนระบบ ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา
ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล
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The research of the curriculum evaluation on doctoral of philosophy program in
curriculum and instruction, faculty of education Silpakorn university. The purposes of this reserach
were to 1) evaluate the curriculum on doctor of philosophy program in curriculum and instruction,
faculty of education Silpakorn university in context, input, process, product, impact, effectiveness,
sustainable and transportability. 2) study problems and guidelines to improve the doctoral of
philosophy program in curriculum and instruction. The research staff conducted a curriculum
evaluation on doctor of philosophy program in curriculum and instruction by using the Danial
L.Stufflebeam evaluation method and the CIPPIEST Model. The data were collected by using
questionnaire and interview the people who involved in the curriculum using for their opinions on
the matter. There were 6 groups of people were involved in the curriculum using. They were
executives, committee members/routine curriculum instructors, instructors/considering thesis
committee members, educates’ employers, students and graduates. The instruments used in the
study included the questionnaire, the interview form and the document check form. The collect data
were analyzed by using percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and content analysis.
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The results of the research were as follows : 1. The result of the curriculum evaluation on doctor of philosophy program in
curriculum and instruction, faculty of education Silpakorn university as a whole found that the
graduates, the students, the instructors/the committee for thesis reviewing, the conducting
committee/the routine instructor, the university executives the faculty executives and the graduates’
employers showed their opinions appropriate at the high level.
2. The results of the context evaluation found that the curriculum was appropriate at
the high level. But when considered in each item, the item on the purpose of the curriculum that
appropriate the present condition was at the highest level.
3. The results of the input found that the curriculum appropriate was at the high level.
When considered as individual item, the mean of the item about the qualification, knowledge,
experience of academic works and the appropriate potency of the instructors’ researches was at the
highest level.
4. The results of the process as found that the curriculum was appropriate at the high
level. The highest mean was the mean of the thesis advisors about checking and giving advice
appropriate and clearly.
5. The results of the product aspect found that the appropriateness of the curriculum
was at the high level, but when considering to the individual item found that the graduates thought
that the graduated students had academic leadership, the ability of curriculum development and the
ability of learning and teaching management were at the highest level.
6. The results of the impact aspect found that the curriculum was appropriate at the
high level. The opinions of the graduates’ employers about the curriculum were at the highest level
as a whole. Considering each item found that the highest mean was about the graduate applying
their knowledge to create academic works or learning and teaching innovations.
7. The result in the effectiveness aspect found that the curriculum was appropriate at
the highest level. When considering about each item found that the highest mean was the graduates’
work was the effect on academic efficiency of the organization.
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8. The results of the sustainable aspect found that the curriculum was appropriate at
the highest level. When considering about each individual item found that the highest mean was the
career development.
9. The results of the transportability found that the curriculum was appropriate at the
high level. When considering about each individual item found that the item on the graduates could
apply the knowledge in working, getting along with the changing of the community need by
adapting and applying related to the new concept and new theories.
The results of the problem study and the guideline improve of the curriculum on
doctor of philosophy program in curriculum and instruction found that there were problems and
some suggestion as follows :1. The context aspect found that the course structure in the curriculum (Plan 2) had
too many credits, so the credits should be reduced by integrating the any overlapping courses into
one course.
2. The aspect of the input factors found that some core courses had students with
different basic knowledge. Therefore, there should be divided students into small groups depending
on subjects on basic knowledge, or providing extra activities. The searching information room for
the doctoral students was not equipped the appropriate instrument and difficult to link to the
internet. The library of the university was out of date. Consequently, the program should cooperate
with the librarians to buy more both titles and copies of text books, books, journals, and so on.
3. The process aspect found that learning and teaching process on the practicing
courses of development and instruction were confusing. Because the courses were not clear both in
practice and budget. The instructors should explain the students in advance to make them get ready
in budget and time to study.
The systematic arrangement of the thesis advisors was not clear and getting along
with the students’ needs. The thesis advisors should accept the advisee according their specialty and
experience of the advisors.
Qualifying examination was too flexible to systematize. The curriculum management
committee should certainly define the criteria and the same standard in every subject branch not
depend on each individual instructor.
ซ

บทสรุ ปสําหรับผู ้บริหาร
จากการเปดสอนหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบดวย 1) กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2)
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปดหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ป ยังไมไดมีการประเมินหลักสูตร
อยางเปนระบบตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึก ษา พ.ศ. 2548 และปจจุบันมีการเปด
สอนเพิ่มอีก 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาการสอนภาษาไทย กลุม วิชาการสอนสังคมศึกษา ดวยเหตุผล
และความจําเปนดังกลาว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนซึ่งรับผิดชอบบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เห็นสมควรดําเนินการประเมินหลักสูตรดังกลาว เพื่อ
นํา ผลการประเมิ น ไปใช ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รให มี คุ ณ ภาพ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลไดมาตรฐานตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งนี้รายงานการวิจัยเรื่อง
“การประเมินหลัก สูต รปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีรายละเอียดที่แสดงถึงสาระสําคัญของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู
2. เพื่อศึก ษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านกลุ ่มเป้าหมาย
1.1 บัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและการสอน ที่จ บการศึก ษา ตั้งแตปก ารศึก ษา
2553 ถึง ปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่กําลังศึกษาอยูระหวางปการศึกษา
2552 ถึง ปการศึกษา 2553 จํานวน 103 คน
1.3 ผูใชบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน จํานวน 23 คน
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1.4 ผูสอนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ จํานวน 18 คน
1.5 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน
1.6 คณะกรรมการดํ าเนิน งาน/อาจารยป ระจํา หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 9 คน
2. ขอบเขตด้ านการประเมิน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของDanial L. Stufflebeam
รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู
3.ขอบเขต ด้ านเนือหา
การประเมิน หลัก สูต รปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและการสอนครั้งนี้
กําหนดศึก ษาผลการประเมินหลักสูตรใน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ กลุม
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบตรวจ
เอกสาร การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร โดยภาพรวม พบวา บัณ ฑิต นัก ศึก ษา ผู สอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินดานบริบท ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ข อที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คื อ วัต ถุประสงคหลัก สูต ร
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมด
3. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คุณ วุฒิ ความรู
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ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศัก ยภาพที่เหมาะสม และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเชื่อมตอ Internet หองทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสม
4. ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน
และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการบริการดาน
ธุร การ การยืน คํารองลงทะเบียน ตาง ๆ ผูบริหารมหาวิทยาลัย /ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็น วา
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมจาก
การเรียนในชั้นเรียน
5. ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปน
ผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได และ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
6. ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด เพื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บัณฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมา ไป
สรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผล
ตอการดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒแิ ละผูเชี่ยวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ
ในหนวยงานและนอกหนวยงาน
7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือผลการปฏิบัติงานของ
บั ณ ฑิ ต ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพด า นวิ ช าการภายในหน ว ยงาน ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ
ประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน
8. ผลการประเมินดานความยั่งยืน ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การพัฒนาวิชาชีพ และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการศึกษาดูงานในประเทศ
9. ผลการประเมิน ดานการถายโยงความรู ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีค วาม
เหมาะสมอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจารณา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือบัณฑิตนําความรูไป
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ปฏิบัติงานไดเขากับการเปลี่ยนแปลงและประยุกตกับตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุง
และการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีใ หมใ หเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตรการสอน และ
การนิเทศ
ผลการศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒ นาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีดังนี้
1. ดานบริบท พบวา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร (แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป เห็น ควรใหลดจํานวนหนวยกิตโดยปรับความซ้ําซอนในบางรายวิชา นอกจากนี้ในบาง
รายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอนกัน จึงควรบูรณาการเนือ้ หาวิชาที่ซ้ําซอนเปนรายวิชาเดียวกัน
2. ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพื้นความรู
แตกตางกัน ในการจัด การเรียนการสอนควรมีก ารแบงกลุ มยอยผูเ รียนตามกลุมวิชาหรือตาม
ระดับพื้นฐานความรูค วามสามารถ หรือมีก ารจัด กิจกรรมเสริ มเพื่อใหค วามรู ผูเรียนมีค วามรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีแตกตางกัน ควรมีการสอบวัดความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
และจัด การเรียนการสอนเฉพาะกลุมที่ไมมีพื้น ฐาน นักศึก ษากลุมที่เรียนภาษาอังกฤษ มีความ
แตกตางภายในกลุมคอนขางมาก ควรจัดกลุมเรียนตามความสามารถ หรือจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในชวงปดภาคเรียน หองสืบคนขอมูล มีสื่อ อุปกรณ ไมเหมาะสมกับการศึกษาคนควา และ
ขาดความพรอมในการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ควรจัดอุปกรณ สื่อและสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหส อดคล อ งกั บความต องการเอื้ อต อการเรี ยนรู ตํ ารา เอกสาร วารสารในหอ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย ขาดความทันสมัย ควรมีการประสานงานสั่งซื้อ หนังสื่อ วารสาร ตําราตางๆ เพิ่มเติม
และมีจํานวนสําเนา(Copy) ใหมากขึ้น
3. ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัด การเรียนการสอนในรายวิชาฝก ปฏิบัติก าร
พัฒนาหลักสูตรและการสอนไมเปนระบบ ทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ
และเกี่ยวของกับงบประมาณ ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนาเพื่อใหนักศึกษา
เตรียมความพรอมและงบประมาณ กรณีภาคพิเศษ เวลาเรียนในหองเรียนวันละ 6 ชม. ในวันเสารอาทิตย ไมเพียงพอสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรสงเสริมใหนักศึกษาใชกระบวนการ
สืบเสาะ ศึกษาคนควาดวยตนเองใหมากขึ้น
การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับความ
ต อ งการของนั ก ศึ ก ษา อาจารย ที่ ป รึ ก ษาควรรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ ของตนเองในแตละดาน
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การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไปจนทําให
ขาดความเปนระบบ ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา
ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล
เจ าหนา ที่ผู ใ ห บ ริก ารขาดจิ ต บริ ก าร(ภาควิช า, บั ณ ฑิ ต วิท ยาลัย ) เวลาทํ าการไม
สอดคล องกั บเวลาเรี ยนของนัก ศึก ษา ภาควิ ชาควรกํา หนดวัน - เวลา ใหบริ ก ารที่ ชัด เจนและ
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะการใหบริการดานธุรการ/ วิชาการ เจาหนาที่บาง
คนไมสามารถตอบคําถามได และเจาหนาที่ควรมีจิตใจบริการกับนักศึกษาทุกๆคน
4. ดานผลผลิต พบวานักศึกษาปริญญาเอกบางคนแตงกายไมเหมาะสม ขาดวินัยและ
ความรับผิด ชอบ จึงควรสรางความตระหนัก และทําความเขาใจรว มกันเพื่อใหมีบุค ลิก ภาพที่
เหมาะสมกับการเปนนักศึกษาปริญญาเอก
5. ดานผลกระทบ พบวาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้นทางควรสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้
ผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูวิจัยจึงขอเสนอขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. ผลการวิจัย พบวา ดานบริบท บางรายวิชาเนื้อหาซ้ําซอนกัน ดังนั้นควรบูรณาการ
รายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงเปนรายวิชาเดียวกัน และควรมีการแบงกลุมผูเรียนตามพื้นฐานความรู
ความสามารถ สําหรับการศึกษาในบางรายวิชา เชน วิชาภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เปนตน
2. ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยนําเขา ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากแตก็ต่ํากวาดานอื่นๆ
โดยพบวา หองเรียน หองศึกษาคนควา/หองสืบคนขอมูลมีสื่อ อุปกรณไมเอื้อตอการใชงาน ขาด
การดู แ ลรั ก ษาไม เ อื้ อ ต อ การใช ง าน ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ภาควิ ช า คณะ
ศึกษาศาสตรควรเตรียมความพรอมดานงบประมาณเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในสภาพใช
งานอยูเสมอ
3. ผลการวิ จัย พบว า ดา นผลกระทบ ขาดการสนับ สนุ น ด านงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรประสาน
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ความรว มมือ กับ บัณฑิต วิทยาลัย ภาควิชา และคณะในการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับ การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ควรมีการปะชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาทราบ
และมีการติดตามขอมูลดานนี้เปนระยะ
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั งต่อไป
1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกตามกลุมวิชา
2. ควรมีการประเมิน หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดขอบเขตการประเมิน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใน
ลักษณะของการวิพากษ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ผูใชบัณฑิต มาใหขอคิด เห็น และการเก็บ
รวบรวมขอมูลควรมีการรวบรวมขอมูลทางระบบออนไลน
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บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการในดานตางๆ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเปนอยางมาก การศึกษาจึงเปนเครื่องมือชี้นําในการพัฒนาคนในชาติ
ใหมีความเจริญทางดานความคิด สติปญญาเพื่อใหกาวทันความเจริญและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพชวยตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม สิ่งที่ผูสําเร็จ
การศึกษาไดรับคือ ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณสมบัติตางๆ ครบถวนตามที่
หลักสูตรตองการและตามความคาดหวังของสังคม องคประกอบสําคัญของระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพคือ หลักสูตร เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแผนแมบทที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิธีการหรือกระบวนการนําหลักสูตรไปใชเปรียบเสมือน
การนําแผนไปสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา (Beauchamp 1981: 28) หลักสูตรที่มีคุณภาพเมื่อ
นําไปใชตองมีการประเมินอยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรที่
เปนปจจุบัน การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอนั้นเปนสาระสําคัญสวนหนึ่งของแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติใ นการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในองคประกอบดานการเรียนการสอนที่ระบุวา สถาบันอุดมศึกษาพึง
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความพรอมเกี่ยวกับหลักสูตร อาจารย นักศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน และปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรมี
เกณฑระบุวา ควรมีการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษา
สถาบั น อุด มศึก ษามี ภ ารกิจ หลั ก คือการผลิต บั ณ ฑิต โดยเปด สอนหลัก สูต รระดั บ
ปริญญาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพตางๆ ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในสวนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ตอ งมุ ง ให มี ค วามสั มพั น ธส อดคลอ งกับ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษาของชาติ และ
สอดคลองกับมาตรฐานปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่เปน
สากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมๆ ไดอยางอิสระรวมทัง้ มีความ
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สามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ
เพื่อใหสอดรับกับการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกําหนดไวใ นมาตรา 47 ใหมีก ารประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาและใหถือว าการประกัน คุณ ภาพภายในเปน สว นหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนว ยงานต น สั งกั ด และหนว ยงานที่ เกี่ย วข อง เพื่อ นําไปสู ก ารพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education,
TQF : HEd) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิต รวมทั้งใชเปน หลักในการจัด ทํามาตรฐานดานตางๆ เพื่อใหการจัด
การศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกัน ในการผลิต บัณ ฑิตไดอยางมีคุณ ภาพ (กระทรวงศึก ษาธิก าร)
[Online] http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูระดับสากล รูปแบบการประเมิน
คุณภาพมุงเนนไปที่การควบคุมคุณภาพในองคประกอบที่จะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิต (วันชัย
ศิริชนะ 2540: 16) และองคประกอบของคุณภาพที่สําคัญยิ่งคือ หลักสูตร ซึ่งเปนสิ่งกําหนดทิศทาง
และคุณ ลัก ษณะอั น พึงประสงคข องบัณ ฑิต ตามที่มุงหวังไวเมื่อเปด ดํา เนิน การหลัก สูต ร และ
หลัก สูต รที่สรางขึ้น แลว นั้น มีค วามจําเปน ตองพัฒ นาตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองและทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เมื่อใชหลักสูตรไปไดระยะหนึ่งจะตองมีการประเมิน
ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร โดยใช
ผลการวัดในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่จะประเมิน (วิชัย วงษใหญ 2537:217) การประเมินหลักสูตรใน
สถาบัน อุด มศึก ษา นอกจากผูใชหลัก สูต รจะประเมิน เพื่อพิจ าณาตรวจสอบระบบการบริหาร
หลั ก สู ต ร เพื่ อปรั บปรุง คุณ ภาพตามขั้ น ตอนของการพั ฒ นาหลัก สูต รแลว ยัง ตอ งปฏิบั ติเ พื่ อ
ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ .ศ. 2548 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีมาตรฐานและคุ ณภาพการศึกษาเปน ระยะๆอยางนอยทุก 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลัก สูต รอยางตอเนื่องทุก 5 ป (สํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา 2548:17 และมาเรีย ม
นิลพันธุ 2553:31) เพื่อใหหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง
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จากการเปดสอนหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบดวย 1) กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2)
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปดหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ป ยังไมไดมีการประเมินหลักสูตร
อยางเปนระบบตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึก ษา พ.ศ. 2548 และปจจุบันมีการเปด
สอนเพิ่มอีก 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาการสอนภาษาไทย กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนซึ่งรับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการสอน เห็นสมควรดําเนิน การประเมินหลักสูต ร
ดังกลาว เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดมาตรฐานตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการประเมินหลักสูตร โดยมากมักมีรูปแบบ (Model ) ตางๆ เพื่อการประเมิน เชน
รูปแบบที่ยึดเปาหมายเปนฐาน (Goal Based Model) ตามแนวคิดของไทเลอร (Tyler, 1969) โพรวัส
(Provus, 1971) รูปแบบตอบสนอง (Responsive Model) ตามแนวคิดของ สคริพเวน (Scriven,
1973) สเตค (Stake, 1975) รูปแบบที่ยึดผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship Model) ตามแนวคิดของ
ไฮสเนอร (Eisner, 1975) และรูปแบบที่ยึดการตัดสินใจ (Decision Making Model) ตามแนวคิด
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1971) ที่เรียกวา CIPP Model การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการสอน ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้
ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam ที่มีชื่อวา CIPP Model และตอมาขยาย
ผลที่ผลผลิตเปน IEST อีก จึงเปน CIPPIEST Model เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2553 : 31-32)
1. การประเมิ น ด านบริ บท (Context Evaluation) เป น การประเมิน ที่มี จุด มุง หมาย
เพื่อใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง มีความตองการ หรือ
ปญหาอะไรบางที่ยังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังที่จําเปนอะไรบาง
ที่ยั ง ไมไ ด ถู ก นํา มาใช ใ นการศึ ก ษา และสื บ เนื่ องมาจากป ญ หาอะไร ประเด็น การประเมิ น
ครอบคลุม เกี่ยวกับ วิสัยทัศน จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร
2. ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหได
ข อ มู ล มาช ว ยตั ด สิ น ใจว า จะใช ท รั พ ยากรหรื อ สรรพกํ า ลั ง ต า งๆ ที่ มี อ ยู เ พื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตาม
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จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน คุณภาพของผูเรียน/
พื้นฐานความรูผูเรียน สื่อ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา เอกสารหลักสูตร การสนับสนุนสงเสริม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เวลาและชวงเวลา
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
สืบคนจุดเดน จุดออนหรือจุดที่ค วรพัฒ นาของรูปแบบการดําเนิน งานตามที่ค าดหวังเอาไว หรือ
จุดเดนจุดออน หรือจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานในการใชหลักสูตร เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการตัด สิน ใจในการเลือกวิธีก ารตอไป ฉะนั้น จึ งตอ งมีก ารจดบัน ทึก ผลการประเมิ น
กระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลายๆ วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การกํากับติดตาม การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดานผลผลิต (Product Evaluation ) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียนนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรที่คาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใด
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้ง
ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ สมรรถนะ จากการ
เรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลัก สูต รอื่น ที่มีอยูก็ได ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อัน พึ งประสงค ผลการเรีย นรู ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น ทัก ษะ ความสามารถในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรม
ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิดโดย
การขยาย ผลผลิต (Product: P ) ออกเปน IEST โดย
I (Impact) เปนผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ตองการใหเกิด
E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลที่เกิดขึน้
S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น
T (Transportation) เปนผลที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได
ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการขยายการ
ประเมิน ผลผลิต (Product) โดยสว นใหญข ยายผลการประเมิน ผลผลิต ครอบคลุมถึงผลกระทบ
(Impact) ดวย คือเนนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาผลที่
นอกเหนือจากวัต ถุประสงคข องหลัก สูต รที่กําหนดไว อาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
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ประเด็นการประเมิน ครอบคลุมเกี่ยวกับการศึก ษาตอ การมีงานทํา การไดรับรางวัล เกียรติยศ
เกียรติบัตร การเปนที่ยอมรับ การมีชื่อเสียงของสถาบัน การนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
รูปแบบการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ คณะผูวิจัยจึงใชรูปแบบการประเมินของ Danial L.
Stufflebeam เปนแนวทางในการประเมิน หลักสูตร เนื่องจากรูปแบบการประเมิน แบบ CIPPIEST
Model เปนรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทุกดานของหลักสูตรอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง แตเปนรูปแบบการประเมินที่มีความตอเนื่องทําใหได
ขอมูลครบถวน ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรการพิจารณาจะพิจารณาใน 8 ดาน คือ
1. การประเมินบริบท (C: Context Evaluation) เปน การประเมินความสอดคลองชัดเจน
ของวัต ถุประสงคของหลัก สูต ร ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจ ริง สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน/สังคม เปนที่ยอมรับของหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ โครงสรางรายวิชา
รายวิชาที่เปดสอน และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
2. การประเมินปจจัยนําเขา (I :Inputs Evaluation) เปนการประเมินปจจัยที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวยคุณวุฒิอาจารย พื้นฐานนักศึกษา และทรัพยากรในการดําเนินการ
ตามหลักสูตร ไดแก เอกสารตํารา อุปกรณการเรียนการสอน สถานที่ และเทคโนโลยีการศึกษาที่
เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอน
3. การประเมินกระบวนการ (P: Process Evaluation)เปนการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของผูสอน/ผูเรียน ตลอดจน
การบริการตางๆ
4. การประเมินผลผลิต (P:Products Evaluation) เปน การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ในดานความรู ความสามารถ การนําความรูใ นหลักสูต รไปใชใ นการทํางาน ตลอดจนผลที่เกิด
ขึ้นกับผูมี่มีสวนไดสวนเสีย
5. การประเมินดานผลกระทบ (I:Impact Evaluation)ไดแกการประเมินผลงาน หรือผลที่
เกิดจากการเรียน และนําไปใชในการทํางาน หรือพัฒนาหนว ยงานใหดียิ่งขึ้น เชน การผลิตและ
เผยแพรงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ การยอมรับจากชุมชนและสังคม
6. การประเมินดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation ) เปนการประเมินผลที่เกิด
กับตัว ดุษ ฎีบัณฑิตโดยตรงหลังจบการศึกษา ไดแก ความมั่นใจในในองคค วามรูที่มีอยู ความ
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เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพดานวิชาการ ดานการจัดการ ดานการสรางความสัมพันธ การดําเนินงานที่
คุมคา และดานการริเริ่มสรางสรรค เปนตน
7. การประเมินดานความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) เปนการประเมินความรู
ความสามารถของบัณฑิต ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชพัฒนางาน หรือเชื่อมโยงความรู
ที่ไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองคความรูใหมๆ
8. การประเมินดานการถายโยงความรู (T:Transportability Evaluation) เปนการประเมินผล
ที่เ กิด กั บบั ณ ฑิ ต ในการถา ยทอดความรู หรือ ขยายองคค วามรู ไปสูผู อื่ น ได อย างถู ก ต อ งและ
เหมาะสมโดยการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีใหมที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน การปรับกลยุทธใน
การแกปญหา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู
2. เพื่อศึก ษาปญหาและแนวทางการพัฒ นา ปรับปรุงหลักสูต รปรัชญาดุษ ฎี บัณ ฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านกลุ ่มเป้าหมาย
1.1 บัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและการสอน ที่จ บการศึก ษา ตั้งแตปก ารศึก ษา
2553 ถึง ปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่กําลังศึกษาอยูระหวางปการศึกษา
2552 ถึง ปการศึกษา 2553 จํานวน 103 คน
1.3 ผูใชบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน จํานวน 23 คน
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1.4 ผูสอนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ จํานวน 18 คน
1.5 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน
1.6 คณะกรรมการดํ าเนิน งาน/อาจารยป ระจํา หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 9 คน
2. ขอบเขตด้ านการประเมิน
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ค ณะผู วิ จั ย ใช รู ป แบบการประเมิ น ของDanial L.
Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยง
ความรู
3. ระยะเวลาของการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใ ชร ะยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 –
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน
4.ขอบเขต ด้ านเนือหา
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนครั้งนี้
กําหนดศึก ษาผลการประเมินหลักสูตรใน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ กลุม
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีก ารศึก ษา ซึ่งไดกําหนดเนื้อหาสําหรับการ
ประเมิน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตการประเมิน
การประเมินดานบริบท

ประเด็นการประเมิน
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. โครงสรางของหลักสูตร
3. นโยบาย
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5. ความตองการของหนวยงาน/สังคม
6. เปนที่ยอมรับของหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอบเขตการประเมิน
ดานปจจัยนําเขา

การประเมินกระบวนการ

ดานผลผลิต

ดานผลกระทบ

ดานประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน
1.คุณวุฒิ ผลงานของอาจารย
2. พื้นฐานของผูเรียน
3. อาคารหองเรียน/วัสดุอุปกรณ
4. งบประมาณ
5. การจัดสภาพแวดลอม
6. วัสดุอุปกรณ
1. แนวการจัดการเรียนการสอน
2.การบริหารจัดการหลักสูตร
3. การจัดการระบบอาจารยที่ปรึกษา
4.การสอบประมวลความรอบรู
5. พฤติกรรมผูสอน
6. พฤติกรรมผูเรียน
7. การบริการดานธุรการ วิชาการ
1. ความรู ความสามารถ
2. บุคลิกภาพทางวิชาการ
3. จริยธรรมในวิชาชีพของผูเรียน
4. ความเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนของผูเรียน
5. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
6. การบริหารจัดการเรียนการสอน
1. การผลิตงานวิจัย
2. การเผยแพรผลงานวิชาการ
3. องคความรูดานหลักสูตรและการสอน
4. การยอมรับจากชุมชน สังคม
5.การมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอก
6. ความนิยมตอสถาบันที่ผลิตดุษฎีบัณฑิต
1. ความมั่นใจและความสามารถดานหลักสูตรและการสอน
2. มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3. ประสิทธิภาพดานวิชาการ
4. ประสิทธิภาพดานการจัดการ
5. ประสิทธิภาพดานการสรางความสัมพันธ
6. ประสิทธิภาพดานการดําเนินงานที่คุมคา
7. ประสิทธิภาพดานการริเริ่มสรางสรรค
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอบเขตการประเมิน
ดานความยั่งยืน

ดานการถายโยงความรู

ประเด็นการประเมิน
1. การนําความรูที่ไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางาน
2. การประยุกตองคความรูที่ไดจากการศึกษาไปสูงานอื่น ๆ
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
4. สาระความรูในสาขาวิชา
5. ทักษะการวิจัย
6. การศึกษาดูงานตางประเทศ
7. การศึกษาดูงานในประเทศ
8. การลงทุนดานวิทยากรภายนอก
9. การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
10. การทํางานเปนทีม
11. การพัฒนาวิชาชีพ
12. การพัฒนาดานทักษะภาษา
13. การพัฒนาดานเทคโนโลยีแหลงขอมูล
1. เปนที่ปรึกษาดานหลักสูตรและการสอน
2. การปรับปรุงและการนําไปใชเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม
3. การตอยอดแนวคิดจากการทําวิทยานิพนธ
4. การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก
5. การปรับกลยุทธในการแกปญหา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. หลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สู ตรและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง สาระและมวลประสบการณที่จัดใหกับนักศึกษาไดศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งประกอบดวยกลุมวิชา 5 กลุม คือ กลุมวิชาหลักสูตร
และการสอน กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุมวิชาการสอนภาษาไทย กลุมวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา และกลุมวิชาสังคมศึกษา ที่อยูในความรับผิดชอบของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การประเมินหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการการศึกษา ติดตาม และรวบรวมขอมูลการ
ใชหลักสูตรที่เปนขอเท็จจริงซึ่งไดจากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ไดแก บัณฑิตที่จบการศึกษา
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นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ ผูบริหาร
คณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูทรงคุณวุฒิ
3. รู ปแบบการประเมิน CIPPIEST Model หมายถึง การประเมินผลหลักสูตรโดยพิจารณา
ขอมูลที่จะนํามาประเมิน 8 ดาน คือ
3.1 การประเมินบริบท(Context Evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคลอง
ชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริง ความสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและหนว ยงาน โครงสรางหลัก สูต ร รายวิชาที่เปด สอน และการ
ยอมรับของหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
3.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความ
เหมาะสมของคุณวุฒิ ผลงานของอาจารยผูสอน/ผูควบคุมวิทยานิพนธ คุณสมบัติของผูเรียน การ
สอบคัดเลือก วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และปจจัยนําเขาอื่นๆ โดยรวม
3.3 การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินแนวการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร พฤติกรรมของผูสอน พฤติกรรมของผูเรียน ดาน
การบริการธุรการ วิชาการ
3.4 การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation ) หมายถึง การประเมินความรู
ความสามารถของบัณ ฑิต คุณ ลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูตร การประเมิน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของหัวหนางาน/นายจางตอผูสําเร็จการศึกษา
3.5 กาประเมิน ดานผลกระทบ (Impact Evaluation) หมายถึง การประเมินผลที่เกิด
ขึ้นกับบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา เชน การผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ การสรางองค
ความรูดานหลัก สูตรและการสอน การเปน ที่ยอมรับจากชุมชน/หน ว ยงาน การมีสว นรวมของ
บุคลากรภายในและภายนอก
3.6 การประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) หมายถึง การประเมินผล
ที่เกิดกับตัวบัณฑิตโดยตรงหลังจบการศึกษา ไดแก ความมั่นใจในในองคความรูที่มีอยู และความ
เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพดานวิชาการ การจัดการ การสรางความสัมพันธ การดําเนินงานที่คุมคา และ
ประสิทธิภาพในการริเริ่มสรางสรรค
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3.7 การประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความรู ความสามารถของบัณฑิต ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชพัฒนางาน หรือเชื่อมโยง
ความรูที่ไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองคความรูใหมๆ
3.8 การประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินผลที่เกิดกับบัณฑิต ในการถายทอดความรู การขยายองคความรูไปสูผูอื่น การตอยอดจาก
แนวคิดการทําวิทยานิพนธ การปรับกลยุทธในการแกปญหา
4. บัณฑิต หมายถึง ผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหวางปการศึกษา
2553 ถึง ปการศึกษา 2554
5. นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ผูใ้ ช้ บัณฑิต หมายถึง บุคคลผูทําหนาที่บริหาร หรือควบคุมดูแลรับผิดชอบการทํางาน
ในหนาที่ของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ฉบับปพุทธศักราช 2548 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2553-2554
7. ผู ้ บ ริ ห าร หมายถึง ผูดํ ารงตํา แหน งทางบริห ารในมหาวิทยาลั ยศิล ปากรและคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย อธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8. ผู ้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง ผูทําหนาที่ใหความรูในรายวิชาตาม
หลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต /ผู ที่ทําหนาที่ค วบคุม ดูแล การทําวิทยานิพนธ ข องนัก ศึก ษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
9. คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย์ ประจําหลักสู ตร หมายถึง ผูทําหนาที่บริหารจัดการ
และดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนสารสนเทศ ที่สะทอนใหเห็นถึงความเหมาะสมของผลการใชหลักสูตรปรัชญา
ดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและการสอน คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในดาน
บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความ
ยั่งยืน และดานการถายโยงความรู สําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรตอไป
2. เปนสารสนเทศสําหรับ กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลัก สูต รและสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เปนสารสนเทศสําหรับคณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาและรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ต ถุประสงค เพื่อ ประเมิน หลั ก สูต รปรัชญาดุษ ฎี บัณ ฑิต สาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ
1. เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในดาน
บริบทดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิภาพ ดานความ
ยั่งยืน ดานการถายโยงความรู
2. เพื่อศึก ษาปญหาและแนวทางการพัฒ นา ปรับปรุงหลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมิน ของ Danial L. Stufflebeam
มาเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model และขยาย
เปน CIPPIEST Model เปนรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทุกดานของหลักสูตร
อยางมีเหตุผลและเปนระบบ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ คือ ขอบเขต
ในการวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้ านกลุ ่มเป้าหมาย ทีใช้ ในการวิจัย
1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ระหวางปการศึกษา 2553-2554 รวมจํานวน 39 คนจําแนกตามกลุมวิชา ไดดังนี้
กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จํานวน
28
คน
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน
4
คน
กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน
7
คน
2. นักศึกษาที่ กําลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนจากกลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
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กลุมการสอนสังคมศึกษา กลุมการสอนภาษาไทย จํานวน 103 คน
3. ผูใชบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 23 คน
4. อาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ จํานวน 18 คน
5. ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะ จํานวน 2 คน
6. คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน จํานวน 9 คน
ขอบเขตด้ านข้ อมูลทีใช้ ในการประเมิน
ขอมูลที่ใชในการประเมินประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ขอมูลเชิงปริมาณประกอบดวย
1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย
1.2 ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พุทธศักราช 2548
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
2.1 ขอมูลจากการศึกษาเอกสารในหัวขอการประเมินหลักสูตร
2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ เกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ตารางที่ 5 ขอบเขตการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนจําแนกตามผูใหขอมูล
ผู ้ ให้ ข้อมูล
ประเด็นทีประเมิน

C: Context (บริบท)
C1 วัตถุประสงคของหลักสูตร
C2 โครงสรางของหลักสูตร
C3 นโยบาย
C4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
C5 ความตองการของหนวยงาน/สังคม
C6 เปนที่ยอมรับของหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
I : Input (ปัจจัยนําเข้ า)
I1 คุณวุฒิ ผลงานของอาจารย
I2 พื้นฐานของผูเรียน
I3 อาคารหองเรียน/วัสดุอุปกรณ
I4 งบประมาณ
I5 การจัดสภาพแวดลอม
I6 วัสดุอุปกรณ

ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย
ผู้ บริหารคณะ

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร























ผู้ สอน/
กรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์

บัณฑิต





























ผู้ ใช้ บัณฑิต

นักศึกษา

ตรวจเอกสาร
อืน ๆ
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2
ตารางที่ 5 (ตอ)
ผู ้ ให้ ข้อมูล
ประเด็นทีประเมิน

P : Process (กระบวนการ)
Pc1 แนวการจัดการเรียนการสอน
Pc2 การบริหารจัดการหลักสูตร
Pc3 การจัดการระบบอาจารยที่ปรึกษา
Pc4 การสอบประมวลความรอบรู
Pc5 พฤติกรรมผูสอน
Pc6 พฤติกรรมผูเรียน
Pc7 การบริการดานธุรการ วิชาการ
P:Product (ผลผลิต)
Pd1 ความรู ความสามารถ
Pd2 บุคลิกภาพทางวิชาการ
Pd3 จริยธรรมในวิชาชีพ
Pd4 ความเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน
Pd5 ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

ผู้ สอน/
กรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์

ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย
ผู้ บริหารคณะ/

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร

































บัณฑิต

ผู้ ใช้ บัณฑิต









ตรวจเอกสาร
อืน ๆ













นักศึกษา
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3
ตารางที่ 5 (ตอ)
ผู ้ ให้ ข้อมูล
ประเด็นทีประเมิน

Pd6 การบริหารจัดการเรียนการสอน
I : Impact (ผลกระทบ)
Ip1 การผลิตงานวิจัย
Ip2 การเผยแพรผลงานวิชาการ
Ip3 องคความรูด านหลักสูตรและการสอน
Ip4 การยอมรับจากชุมชน สังคม
Ip5 การมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอก
Ip6 ความนิยมตอสถาบันที่ผลิตดุษฎีบัณฑิต
E : Effectiveness (ประสิ ทธิผล)
E1 ความมั่นใจและความสามารถในดานหลักสูตรและการสอน
E2 ความเชี่ยวชาญ ชํานาญในดานหลักสูตรและการสอน
E3 ประสิทธิภาพดานวิชาการ
E4 ประสิทธิภาพดานการจัดการ
E5 ประสิทธิภาพดานการสรางความสัมพันธ
E6 ประสิทธิภาพดานการดําเนินงานที่คุมคา

ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย
ผู้ บริหารคณะ

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร

ผู้ สอน/
กรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์

บัณฑิต



ผู้ ใช้ บัณฑิต

นักศึกษา

ตรวจ
เอกสารอืน
ๆ
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4
ตารางที่ 5 (ตอ)
ผู ้ ให้ข้อมูล
ประเด็นทีประเมิน

E7 ประสิทธิภาพดานการริเริ่มสรางสรรค
S: Sustainability ( ความยังยืน)
S1 นําความรูทไี่ ดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางาน
S2 ประยุกตองคความรูที่ไดจากการศึกษาไปสูงานอื่น
S3 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
S4 สาระความรู
S5 ทักษะการวิจัย
S6 การศึกษาดูงานตางประเทศ
S7 การศึกษาดูงานในประเทศ
S8 การลงทุนดานวิทยากรภายนอก
S9 การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
S10 การทํางานเปนทีม
S11 การพัฒนาวิชาชีพ
S12 การพัฒนาดานทักษะภาษา

ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร











ผู้ สอน/
กรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์

บัณฑิต

ผู้ ใช้ บัณฑิต



















นักศึกษา

ตรวจเอกสารอืน
ๆ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ผู ้ ให้ ข้อมูล
ประเด็นทีประเมิน

ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย

S13 การพัฒนาดานเทคโนโลยีแหลงขอมูล
T: Transportability (การถ่ ายโยงความรู)้
T1 เปนที่ปรึกษาดานหลักสูตรและการสอน
T2. การปรับปรุงและการนําไปใชเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม
T3 การตอยอดแนวคิดจากการทําวิทยานิพนธ
T4 การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก
T5 การปรับกลยุทธในการแกปญหา

บัณฑิต

ผู้ ใช้ บัณฑิต












แบบ
สอบถาม

แบบ
สอบถาม



แบบสัมภาษณ

เครืองมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ผู้ สอน/
กรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์

แบบ
สัมภาษณ

แบบ
สอบถาม

นักศึกษา

แบบ
สอบถาม

ตรวจ
เอกสารอืน ๆ

แบบ
ตรวจสอบ
เอกสาร
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การสร้ างและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใ ชใ นการวิจัยครั้งนี้ เปน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมี โ ครงสรา ง
สอบถามและสัมภาษณเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํา แนก
ตามกลุมผูใหขอมูล จํานวน 6 ชุด ดังนี้
ชุ ด ที 1 สํ าหรั บ บัณฑิตที สํ าเร็ จ การศึ ก ษา เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็น เกี่ย วกั บ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก
เพศ วุฒิก ารศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูต รและการสอน (กลุมวิชา) สถานภาพการศึกษา และ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต ร
และการสอน เปนคําถามในประเด็นเกี่ยวกับดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู ลักษณะของขอคําถามเปน
แบบมาตราส ว นประเมิน คา 5 ระดั บ (Five Rating Scales)โดยประเมิน ความเหมาะสมและความ
สอดคลองของหลักสูตรมากที่สุด ถึง นอยที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับมาก
3
หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับปานกลาง
2
หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับนอย
1
หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ข อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่ อ สรา งจุ ด แข็ ง ให แ ก หลั ก สู ต รมี ลั ก ษณะเป น แบบ
ปลายเปด
ชุ ดที 2 สําหรับนักศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก
เพศ วุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมวิชา) และชั้นปที่ศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต ร
และการสอน เปนคําถามในประเด็น 4 ประเด็น คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และ
ดานผลผลิต ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)โดย
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ประเมิน ความเหมาะสมและความสอดคลองของหลัก สูต รมากที่สุด ถึง นอยที่สุด ใชเกณฑก ารให
คะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด
ชุ ดที 3 สํ าหรับผู ้ ใช้ บัณฑิต เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนคําถามในประเด็นเกี่ยวกับ ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล
ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5
ระดับ (Five Rating Scales)โดยประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรมากที่สุด ถึง
นอยที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด
ชุ ดที 4 สํ าหรับอาจารย์ ผู ้ สอน/ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก
เพศ กลุมวิชาที่สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ประสบการณในการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และ บทบาทที่เกี่ยวของกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต ร
และการสอน เปนคําถามในประเด็นเกี่ยวกับดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)โดยประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของหลักสูตรมากที่สุด ถึง นอยที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด
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ชุ ดที 5 สําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย์ ประจําหลักสู ตร เปนแบบสัมภาษณ
ความคิด เห็น ที่มีตอหลัก สูต รในดา นบริบท ดานปจ จัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดาน
ผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน ดานการถายโยงความรู และขอเสนอแนะอื่นๆ
ชุ ดที 6 สําหรับผู ้บริหาร เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรขอคําถามใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และขอเสนอแนะอื่นๆ
เกณฑ์ในการจัดระดับความคิดเห็นความเหมาะสม/สอดคล้องของหลักสู ตร
คณะผูวิจัยใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑของ มาเรียม นิลพันธุ (2553: 196) ในการ
จัดระดับความคิดเห็นความเหมาะสม/สอดคลองของหลักสูตร ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ
หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ
หลักสูตรอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย
2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ
หลักสูตรอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ
หลักสูตรอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย
1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ
หลักสูตรอยูในระดับนอยที่สุด
การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
คณะผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้โดยมีขั้นตอนการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือดังนี้
1. ศึกษารูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ของ Danial L. Stufflebeam และหลักสูต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับกรประเมินหลักสูตรเพื่อ
กําหนดโครงสรางการประเมิน
2. สรางขอคําถามตามโครงสรางการประเมิน ตามรูปแบบเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย
แบบสอบถามความคิด เห็น แบบสัมภาษณแบบมีโ ครงสราง และประเด็น การสนทนากลุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1. ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating scale) ตาม
แนวของลิเคิรท (Likert) และคําถามปลายเปด โดยแบบสอบถามประกอบดวย
ชุ ด ที 1 สํ าหรั บ บัณฑิตทีสํ าเร็ จการศึ ก ษา เปน แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ยวกั บ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต ร
และการสอน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ชุดที 2 สําหรับนักศึกษาทีกําลังศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต ร
และการสอน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ชุ ดที 3 สํ าหรับผู ้ ใช้ บัณฑิต เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
(Five Rating Scales)
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ชุ ดที 4 สํ าหรับอาจารย์ ผู ้ สอน/ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต ร
และการสอน ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
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2. ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured
interview) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินหลักสูตร
2.2 กําหนดประเด็นใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตรที่ตองการประเมิน ไดแก
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความ
ยั่งยืน และดานการถายโยงความรู
2.3 สรางแบบสัมภาษณใหขอคําถามครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตรที่ตองการ
ประเมิน ไดแก ดานบริบท ดานปจ จัยนําเขา ด านกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดา น
ประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของขอคําถาม การ
ใชภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามแตละขอ
และคําถามมีค วามสอดคลองกับ ดานบริบท ดานปจ จัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดาน
ผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู หรือไม
เห็นวาสอดคลอง
ใหคะแนน +1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน -1
แลวนํามาหาคาเฉลี่ยซึ่งคาเฉลี่ยที่ยอมรับได ตองมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป โดยใชสูต ร
(พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 117)
IOC
IOC

R
N

=

R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หลังจากนั้นนํามาคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอ งมากกวาหรือเทากับ 0.5 โดยผลการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 และในบางขอมีการปรับขอคําถาม
เพื่อใหงายตอความเขาใจ
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4. ไดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คณะผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูผ บู ริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน นักศึกษาที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต เพื่อขอนัดหมาย
กําหนดเวลาการสัมภาษณ หรือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
2. คณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ครบตามจํานวนที่กําหนด รอยละ 100
3. จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และการวิเคราะห
เนื้อหา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิด เห็นดวยคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยนําคาเฉลี่ยที่ไดจากการคํานวณไปเทียบกับเกณฑในการประเมินที่ไดกําหนดไว โดย
กําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ มาเรียม นิลพันธุ (2553 :196)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 -5.00 หมายถึง
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 -4.49 หมายถึง
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
ระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 -3.49 หมายถึง
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 -2.49 หมายถึง
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
ระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 -1.49 หมายถึง
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
ระดับนอยที่สุด
2. วิเคราะหขอคําถามปลายเปด และผลทีไ่ ดจากการสัมภาษณคณะผูวิจัยไดนํามาจัดหมวดหมู
และลําดับของคําตอบเพื่อนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหใน
ลักษณะความเรียง

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การประเมิ น หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เสนอ ตามลําดับ ดังนี้
1. หลักสู ตร
1. 1 ความหมายของหลักสูตร
1.2 องคประกอบของหลักสูตร
1.3 ความสําคัญของหลักสูตร
1.4 การพัฒนาหลักสูตร
1.5 การนําหลักสูตรไปใช
2. การประเมินหลักสู ตร
2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
2.2 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
2.3 ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร
2.4 เกณฑในการประเมินหลักสูตร
2.5 ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
2.6 ประโยชนของการประเมินหลักสูตร
2.7 รูปแบบการประเมินหลักสูตร
1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงส (The Puissance Analysis
Technique)
2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Tyler)
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3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (The Stake’s Congruence Contingency
Model)
4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation
Model)
5. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)
6. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว (Gow)
3. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
1.หลักสู ตร
การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไมสําเร็จลุลวงไปตามที่กําหนดไวถาไมมีหลักสูตร
เปนแนวทางในการใหการศึกษา การใหการศึกษา หมายถึง การใหวิชา ความรู การปลูกฝงทัศนคติ
และคานิยม และการเสริมสรางความเจริญงอกงาม หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนใน
ทุกดาน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาที่กําหนด
ไว เมื่อศึกษาความหมายของหลักสูตร นักการศึกษาไดใหความหมายแตกตางกัน ดังนี้
1.1 ความหมายของหลักสู ตร
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การหลั ก สู ต รมี นั ก วิ ช าการได ใ ห
ความหมายของหลักสูตรดังนี้
ธํารง บัวศรี (2532: 64) ใหทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรไววา หลักสูตรคือประสบการณทาง
การศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับการฝกฝน อบรมตางๆ อยางดีที่สุดจนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมของตนเองอยางเปนสุขสามารถประกอบอาชีพไดตามปรารถนา
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ชูศรี สุวรรณโชติ (2544 : 41–42) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร หมายถึง
ปฏิกิริยาสัมพัน ธ ระหวางครูกับผูเรียนและสิ่งแวดลอมในการเรียน รวมถึงความคาดหวังที่ค รู
กําหนดไวใหผูเรียนบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง และงานวิจัยของ ศิรินทร เวชวงษ (2542 : 11)
อมรลักษณ ศิลาจัน ทร (2547 : 10) เสาวภาคย แกว นพคุณ (2547 : 1) และกฤษฎา เอมเจริ ญ
(2544:15) สามารถสังเคราะหความหมายของหลักสูตรไดวา หมายถึง มวลกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ใหกับนักเรียนทั้งใน และนอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะ และมีกระบวนการในการ
ปฏิบัติที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา หลัก สูต ร หมายถึงมวลประสบการณโ ครงการ
แผนการจัดการเรียนรู ที่ผูเรียนไดรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษา
จัดใหแกผูเรียน ซึ่งประกอบดวยจุดประสงค จุดประสงคเฉพาะ การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการ
จัดการการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทัศนคติและ
พฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา
1.2 องค์ประกอบของหลักสู ตร
นิยามของหลักสูตรนอกจากจะชี้ใหเห็น วามีสาระสําคัญอะไรและมีความหมายอยางไร
แลวยังชี้ใหเห็นวาจะตองมีองคประกอบที่สําคัญและจําเปนอะไรบางสําหรับหลักสูตรก็เชนเดียวกัน
จะตองมีองคประกอบครบครันหาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางไดผล
องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร ตามแนวคิดของทาบา (Taba 1962 : 10)ไทเลอร (Tyler 1968: 1)
เคอร (Keer อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2540 : 8 ) และพิศมัย ถีถะแกว (2540 : 9) ซึ่งไดเสนอ
แนวคิดไวสอดคลองกันวา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย (1) ความมุงหมาย (2) เนื้อหา
(3) การนําหลักสูตรไปใช (4) การประเมินผล สวนธํารง บัวศรี (2532 : 8)ไดเสนอแนวคิดไววา
องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย
1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา ( Education Goals and Policies ) หมายถึง สิ่งที่รัฐ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแก
ผูเ รียนหลังจากการเรียนจบหลักสูตร
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3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่
แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ
4. จุด ประสงคข องวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิด แกผูเรียน
หลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นไปแลว
5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถที่
ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ
6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว
7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร
9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media)
หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศนฯลฯและวัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสต
ทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน
โบแชมพ (Beauchamp 1968 : 108) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ คือ
สวนที่ปอนเขา (Input ) กระบวนการ (Process) และ ผลลัพธที่ได(Output) ซึ่งแตกตางกับ กาญจนา
คุณารักษ ( 2540 : 22 - 23 ) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววาประกอบดวย 1) ความ
มุงหมาย 2) เนื้อหาวิชาและประสบการณ 3) วิธีการสอน 4) วัสดุอุปกรณการสอน 5) กิจกรรม
การเรียนการสอน และ 6) การประเมินผล
กลาวโดยสรุปองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย มุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ การประเมินผล
1.3 ความสําคัญของหลักสู ตร
หลักสูตรเปนองคประกอบอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะ
เปนโครงรางกําหนดไววาเด็กจะไดรับประสบการณอะไรบาง และ หลักสูตรเปนแนวทางที่จะสราง
ความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน และ เปนเครื่องชี้ใ หเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตวาจะเปน
อยางไร ซึ่งการจัดการศึกษาจะไมมีวันสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาถาปราศจาก
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หลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 16)นอกจากนี้
ธํารง บัวศรี (2532 : 9) และใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ( 2539 : 10 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ
ของหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการศึกษา และมีความสําคัญตอการสอน
ดังนี้ ความสําคัญตอการศึกษาหลักสูตรเปน เครื่องมือที่ถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของ
การศึกษาของชาติลงสูการปฏิบัติ อาจกลาวไดวาหลักสูตรคือสิ่งที่นําเอาความมุงหมายและนโยบาย
การศึกษาไปแปลงเปนการกระทําขั้นพื้นฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถาจะกลาววาหลักสูตร
คือหัว ใจของการศึกษาก็คงไมผิดเพราะถาปราศจากหลักสูตรเสียแลวการศึกษาก็ยอมดําเนินไป
ไมไ ดค วามสํา คัญต อการเรีย นการสอนนั้น คื อการนํ าหลัก สู ต รไปแปลงเปน ภาคปฏิบั ติจ ริง ๆ
เหมือนกับการที่ชางลงมือสรางบานโดยการตอกเข็ม ทําฐานราก กอโครงสรางและสวนอื่น ๆ จน
เป น บา นขึ้ น มาในที่ สุ ด ช างต องอาศัย แบบแปลน ช ว ยในการกอ สร างฉั น ใดผู เรี ย นผูส อนก็
จําเปน ตองอาศัยหลักสูตรเพื่อชวยในการเรียนการสอนฉันนั้น หลัก สูตรจึงมีความสําคัญตอการ
เรียนการสอนอยางยิ่ง และเปนความจําเปนที่ครูผสู อนจะตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท
พรอมทั้งชวยใหผูเรียนมีความเขาใจดวย นอกจากนี้ อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 8)ไดใหความสําคัญ
ของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปนธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เปนแผน
แมบทกํากับการทํางานทุกดาน
จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวสรุปไดวา หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา
เปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาเปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน
บรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลักสูตรเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ฉะนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนเครื่องมือที่ดีใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศตามจุดมุงหมาย (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 174) จําเปนตองมีการ
ดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนื่องกันไป ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมมุงหมายในการดําเนินงานนี้
จะตองคํานึงถึงจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรวาจะเริ่มตนที่ใดกอน และ
ดําเนินการอยางไรจึงจะเปนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงผลงานตางๆทางดานหลักสูตรตางๆที่ได
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สรางขึ้นมาใหมอยางมีประสิทธิภาพมากกวาหลักสูตรเดิมตองคํานึงถึงการดําเนินงาน วิธีการตางๆ
รวมทั้งหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวจะตองมี
การฝกอบรมครูประจําการใหเขาใจในหลักสูตรใหม รวมทั้งทักษะในดานตางๆและตองคํานึงถึง
ประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนดวย ตองไดรับความรวมมือและการ
ประสานงานอยางดีจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทางดานหลักสูตรทุกๆดาน และตองมีผูนําที่ชํานาญมี
ความสามารถในหนาที่การงานเปนอยางดี
ขั นตอนของการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตการจัดทําหลักสูตรฉบับรางทดลองใช
จัด ทําหลัก สูตรฉบับจริง ดําเนิน การใชหาแนวทางที่ ดีใ นการใช ปรับปรุงกระบวนการใช และ
ปรับปรุงตัวหลักสูตรซึ่งอาจจะตองหมุนเวียนกระทําซ้ํา ตั้งแตขั้นดําเนินการ การใชอีกหลายครั้ง
หลายหนตอเนื่องกันไปจนกวาจะเปลี่ยนหลักสูตรทั้งหมดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม งานพัฒนาหลักสูตร แบงออกเปนขั้นตอนใหญ 4 ขั้น
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขอมูลที่สําคัญ คือ ความจําเปนและความตองการของสังคมที่มีตอ
การจัดการศึกษาประเภทนั้นๆ และระดับนั้นๆ ปรัชญาการศึกษาก็ทําใหสามารถเตรียมการสราง
หลักสูตรไดเหมาะสม แนวคิดทางจิตวิทยาจะชวยนําทางใหจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผูเ รียน
ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทําและวางแผนการใชหลักสูตร จากการประมวลความรูโดยใชขอมูลจากขั้น
ที่แลว ผนวกกับความรูค วามคิด ของผูเชี่ยวชาญเนื้ อหาวิชานัก ทฤษฎี ก ารสอนจะเปน ที่มาของ
หลักการจุดหมาย และโครงสรางเนื้อหาวิชารวมทั้งลักษณะของการจัดประสบการณการเรียนการ
สอน สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ องคประกอบของการใชหลักสูตรอันไดแก ความเขาใจและการยอมรับ
ของผูบริหารการศึกษา ความพรอมของหนวยงานสนับสนุนทั้งทางดานการเงินจะชวยทําใหทราบ
สภาพความพรอมและแกปญหาไดลวงหนา
ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการใชหลักสูตร ในระหวางที่หลักสูตรกําลังใชอยูและยังไมครบถวนตาม
กําหนดเวลา การประเมินผลการใชหลักสูตรจะชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
ใชหลักสูตรอันเปนแนวทางใหรีบปรับปรุงแกไขกระบวนการใชใหสามารถบรรลุ
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ขั้น ที่ 4 ขั้น ตรวจสอบผลของการใชหลักสูตร การประเมินผลรวบยอดจะจัดทําเมื่อ
หลักสูตรใชไปครบถวนตามกําหนดเวลาซึ่งจะชวยใหไดขอมูลวาหลักสูตรสามารถกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตรงตามเปาประสงคของหลักสูตรหรือไม ควรจะแกไขจุดหมาย
ของ หลักสูตรอยางไรหรือควรหาทางปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรหรือไม
ส ว น อมรา เล็ ก เริ ง สิ น ธุ (2540:48) ได ก ล า วถึ ง ขั้ น ตอนของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู
4. การกําหนดมาตราการวัดและประเมินผล
5. การสรางสื่อการเรียนและคูมือครู
6. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนจะนําไปทดลองใช
7. การนําหลักสูตรไปทดลองใช
8. การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร
9. การปรับปรุงแกไขหลังจากทดลองใชหลักสูตร
10. การอบรมครูเพื่อใชหลักสูตรใหม
11. การนําหลักสูตรไปใช
12. การประเมินผลการใชหลักสูตร
13. การประเมินผลหลักสูตร
14. การปรับปรุงหลักสูตร
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไดดังนี้
1. การกําหนดความมุ ่งหมายของหลักสู ตร
หลั ก สู ต รแต ล ะหลั ก สู ต รจึ ง ต อ งมี ค วามมุ ง หมายที่ แ สดงถึ ง เอกลั ก ษณ แ ละ
วัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไปดวย ซึ่งความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับควรสอดคลอง
และเสริมความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ
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2. การจัดเนือหาวิชาและประสบการณ์
เมื่อไดกําหนดแลววาความมุงหมายของหลักสูตรมีอะไรบาง สิ่งตอไปก็คือการเลือก
เนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน และลําดับกอนหลังในการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของ
หลักสูตร
3. การนําหลักสู ตรไปใช้
การนําเอาหลักสูตรไปใช คือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลเพื่ออํานวยใหครูและ
นักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. การประเมินผลหลักสู ตร
การตรวจสอบหลักสูตรที่นําไปใชวาเกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลกับผูเรียนมาก
นอยเพียงใด และนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
5. การปรับปรุ งหลักสู ตร
การนําผลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม และนําไปใช
ตอไป หรือตัดสินใจตอหลักสูตร
1.5 การนําหลักสู ตรไปใช้
หลักสูตรนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎี การนําไปใชเปรียบเสมือนภาคปฏิบัติ ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติจะตองควบคูและสอดคลองกันฉันใด หลักสูตรและการนําไปใชก็ตองสอดคลองกันฉันนั้น
การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งและเกี่ยวของกับครูใหญซึ่งเปน ผูบริหาร
งานดานวิชาการของโรงเรียนและครูผูสอน ซึ่งถือวาการสอนเปนหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา หลักสูตรจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จะตองศึกษาเขาใจ มีความชํานาญในการใชหลักสูตร จะเห็นวา
ประเทศไทยมีการนําหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 มาใช
นั้น สิ่งที่สําคัญยิ่งที่กรมวิชาการ กระทรวงศึก ษาธิการดําเนิน การกอนการใชหลักสูตรดังกลาว
จะตองมีการอบรมครูใหญ และครูผูสอนใหเขาใจอยางถองแทในหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง
การเรียนการสอน การประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
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ความหมายการนําหลักสู ตรไปใช้
การนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไป
ปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุด มุงหมายที่กําหนดไว ความหมายของการนําหลักสู ตรไปใชนั้น มีผูใ ห
ทัศนะไวดังนี้ โบแชมพ (Beauchamp 1975 : 164 ) ไดกลาวถึงความหมายการนําหลักสูตรไปใชวา
หมายถึง การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการ
เรียนการสอน
สวน จันดรา (Chandra 1977 : 10 ) และสงัด อุทรานันท (2532 : 260)ไดกลาวถึงความหมาย
การนําหลักสูต รไปใชไวสอดคลองกันวา "การนําหลัก สูตรไปใช คือ การทดลองใชเนื้อหาวิชา
วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล การใชอุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ ให
เกิดประโยชนแกผูเรียน "
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายการนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การนํา
หลักสูตรไปสูการสอนในหองเรียนไดแก การใชเนื้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล
การใชอุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน
คุณลักษณะของหลักสู ตรทีดี
เซลเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander 1974 : 44 - 45 อางถึงใน วิชัย ดิสสระ
2535:36–37)ไดพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีคุณภาพ
ดีมากนอยแคไหน อยางไร ดังนี้
1. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรครอบคลุมขอมูลที่ไดมาจากนักเรียน สังคม
กระบวนการเรียน และความรูที่ควรจะไดรับในระหวางการศึกษาหรือไมอยางไร
2. จุดมุงหมายของโรงเรียนวางไวอยางชัดเจนและเปนที่เขาใจกับผูเกี่ยวของ
หรือไม จุดมุงหมายมีความกวางขวาง มีสมดุลและจะเปนจริงไดหรือไม มีชองวางพอที่จะขยาย
ตัดตอ เพิม่ เติมจุดมุงหมายตามที่ตองการหรือไม
3. กระบวนการเรียน ผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระที่จะพัฒนาตาม
ความสามารถ ความสนใจ ตามแนวทางของตนเองไดหรือไม
4. นักเรียน และครูมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนตาง ๆในหลักสูตร
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หรือไม นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําแผนการเรียนนั้น ๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม ผูเรียนมี
ความเขาใจในเหตุผล และยอมรับสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังจากเขาหรือไม
5. กลุมจุดมุงหมายที่สําคัญ ๆ มีความสอดคลองกับโอกาสที่จะเรียนในแตละ
กลุม เพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายนั้น ๆ หรือไม มีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับ
โอกาสที่จ ะเรียนวามีชองวางหรือมีก ารเหลื่อมล้ํากัน หรือไม โอกาสในการเลือกทางเรียนเปน
แนวทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมอยางไร
6. ในแตละขอบเขตหรือแตละกลุมของจุดมุงหมาย โอกาสในการเลือกทางเรียนที่
เกี่ยวของมีรูปแบบหรือกระสวนที่แสดงใหเห็น ความตั้งใจที่จะใหเกิดขึ้นมากหรือนอยอยางไร
กระสวนหรือรูปแบบนั้น ๆ มีค วามเหมาะสม และคลองตัว ที่จ ะนําไปใชไดอยางจริงจังหรือไม
อยางไร
7. แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม มีแผนการทีส่ รางขึ้น
จากภายนอกโรงเรียนและไดรับการปรับปรุงหรือนําไปใชโรงเรียนหรือไม โอกาสทางการเรียน
ตาง ๆ ไดรับการวางแผนใหคุณคาตอผูเรียนและชุมชนหรือไมอยางไร
8. ความตองการที่เปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาผานกระบวนการที่
กําหนดไวอยางสมดุลหรือไม
9. แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางหรือไม และแผนนั้น
สอดคลองสัมพันธกับการเรียนการสอน การวัดผล ตลอดทั้งจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนที่
กําหนดไวหรือไม
10. กลุมที่รับผิดชอบในการวางแผนการนั้นเปนตัวแทนของบุคคลที่เกี่ยวของ
เชนนักเรียน ผูปกครอง ประชาชนโดยสวนรวมและกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไม
11. แผนการตาง ๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกลับจากนักเรียนหรือ
กลุมชนที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางที่จะปรับปรุงแผนนั้น ๆ หรือไมอยางไร
12. แผนการและสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและชี้แจงจน
เปนที่เขาใจของนักเรียน ผูปกครองและบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวของไดหรือไม
13. มีคณะกรรมการหรือหนวยวัดและประเมินผลหรือกลุมคนหรือรายบุคคลที่จะ
รับผิดชอบในการพิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลที่เกี่ยวของหรือไม มีขอบเขตหรือ
สายงานที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับกลุมบุคคลที่จะแกปญหานั้น ๆ ไดอยางจริงจังหรือไม
การพิจารณา รวบรวม รายงาน เพื่อแกปญหาและพัฒนานั้นเปนไปอยางมีระบบหรือไม
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14. แผนงานนั้น ๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียน
ชุมชนอยางกวางขวางทั่วถึงและเปนประโยชนหรือไม
15. แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุนเพื่อใหมกี ารปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน ตลอดทั้งการรับฟงความคิดเห็นของครู
และนักเรียนเพื่อการพัฒนาใหดีที่สุดหรือไม
สวน สงัด อุทรานันท (2532 : 211 – 212 ) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีมีดังนี้
1. จุดมุงหมายของหลักสูตรควรตัง้ อยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง ไดแก
พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยูบนรากฐานของ
ความจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได
2. สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมุงใหผเู รียนเห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ประเทศชาติ
3. สอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย
4. จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดีจะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม
5. จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี มุงสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม
ทางสติปญญา มีทักษะในอาชีพ มีคุณธรรม มีวินัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
หลักสูตรที่ดีควรจะมีลักษณะดังนี้
1. สนองตอบความตองการของสังคม
2. สนองตอบความตองการของเด็ก
3. เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
4. เหมาะกับความสามารถของเด็ก
5. นํามาใชไดสะดวก
6. สามารถยืดหยุนได
จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปลักษณะหลักสูตรของหลักสูตรที่ดีคือ สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศสนองความตองการของเด็กและสังคมมีความยืดหยุน นํามาใช
ไดสะดวก
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2. การประเมินหลักสู ตร
2.1 ความหมายของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมตางๆเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนํามาตัดสินคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผล
เปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของการทํางาน เพื่อใหทราบวา การทํางานนั้นไดผลตามความมุงหมายที่
กําหนดไวเพียงใด มีปญหา หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไข ปรับปรุง พัฒนาตอไป ในการพัฒนา
หลักสูตรก็เชนกันเมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรและนําไปใชก็จะตองมีการประเมินเพื่อนําผลเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตอไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรดังตอไปนี้
กูด (Good 1973 : 209 ) สตัฟเฟลบีม และ คณะ (Stufflebeam et al. 1971 : 128) ไดให
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หมายถึงกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบขายของการสอน ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆใหดีขึ้นและเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม ทั้งนี้
วิชัย วงษใ หญ (2554 : 123) และไดกลาวถึงความหมายของการประเมินหลักสูต รวา หมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบและตัดสินใจวาหลักสูตร
มีคุณคาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม สวนวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 30) ที่วาการ
ประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลนําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวาง
ผลการใชหลักสูตรที่วัดไดกับจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อหาขอบกพรองหรือปญหาและพิจารณา
คุณคาของหลักสูตร สําหรับสําลี รักสุทธิ (2544 : 30)

กลาววาการประเมิน หลักสูต รคือการ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทํา ทดลองใชและผลของการใชหลักสูตร ตลอดจนการ
ตัดสินคุณคา และคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร นอกจากนี้ รุจิร ภูสาระ (2546 : 143) ไดให
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไวหลายนัยวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง
การวัดผลการปฏิบัติของผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไวในเชิงปริมาณ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียนกับมาตรฐาน
การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร
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การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเรื่องหลักสูตร
การใชความรูเกี่ยวกับวิชาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุป ไดวาการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
หาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อพิจารณาใหคุณคาของหลักสูตรและนํามาสรุปตัดสินวาหลักสูตรที่
สรางขึ้นมานั้นมีคุณคาประการใด มีคุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
หรือไม มีสวนใดตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอยางไร
2.2 จุดมุ ่งหมายของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตรจะตองครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฉะนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินที่กวาง แตละขั้น ตอนมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน แตสว น
ใหญแลวจะมีจุดมุงหมายของการประเมินใกลเคียงกัน ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดไว ดังนี้
วิชัย วงษใหญ (2537 : 218) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี้
1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไม
2. เพื่อวัดผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมทั้งวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตร เปนไปในทางที่ถูกตองหรือไม
3. การประเมินจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพื่อตรวจสอบดูวามีลักษณะที่พึง
ประสงค เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด
สวน ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 192)ไดกลาววา การประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะ
มีจุดมุงหมายสําคัญที่คลายคลึงกันดังนี้คือ
1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆของหลักสูตร
2. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการ
ใชหลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด
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4.เพื่ อ ต อ งการทราบคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นซึ่ ง เป น ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รว า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษา
มาแลวหรือไม อยางไร
สุนีย ภูพันธุ (2546 : 250) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี้
1.เพื่อหาคุณคาของหลักสูต รนั้น โดยดูวาหลัก สูตรนั้นสามารถสนองวัตถุประสงคที่
หลักสูตรนั้นตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียน และ สังคมอยางไร
2.เพื่ออธิบายและพิจารณาลัก ษณะของสว นประกอบตางๆ ของหลัก สูตรในแงตางๆ
เชน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และการวัดผลวาสอดคลองกันหรือไม
3. เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการนําไปใช
4. เพื่อตัดสินวา การบริหารงานดานวิชาการและการบริหารดานหลักสูตรเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตองหรือไม
5. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม
6. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆในหลักสูตร
7. เพื่อชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือไม หรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือเพือ่ ยกเลิกการใชหลักสูตรนั้นทั้งหมด
จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุปจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร ไดดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆที่พบในองคประกอบของหลักสูตร ระบบการบริหาร
หลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรดูวาหลักสูตรที่จัดทําขึ้นนั้นสนองวัตถุประสงคที่หลักสูตร
นั้น ตองการหรือไม และชว ยในการตัดสิน วาควรใชหลัก สูต รตอไปอีก หรือควรยกเลิก การใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด
3. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม
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2.3 ระยะเวลาของการประเมินหลักสู ตร
การประเมิ น หลั ก สู ต รควรมี ก ารดํ า เนิ น เป น ระยะๆทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากข อ บกพร อ งหรื อ
ขอผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและในระยะตางกัน เชน อาจมีสาเหตุมา
จากตอนจัดทํา หรือยกรางหลัก สูตรซึ่งทําใหตัว หลัก สูตรไมมีคุณ ภาพที่ดี หรือไมสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของผูเรียน และสังคมที่เปลี่ยนไป หรืออาจมีสาเหตุม าจากตอนนํ า
หลัก สูต รไปใช การประเมิน หลัก สูต รที่ดีจึงตองตรวจสอบเปนระยะเพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น
โดยทั่วไปจะแบงเปน 3 ระยะ คือ (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 252)
ระยะที 1 การประเมินหลักสู ตรก่อนนําหลักสู ตรไปใช้
ในชวงระหวางที่มีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรอาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการจัดทํา นับแตการกําหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน
เมื่ อ สร า งหลั ก สู ต รฉบั บร า ง เสร็จ แล ว ก อ นจะนํา หลั ก สู ต รไปใช จ ริ ง จึ ง ควรมี ก ารประเมิ น
ตรวจสอบคุณ ภาพของหลัก สูต รฉบั บรางและองคประกอบต างๆ ของหลั ก สูต ร การประเมิ น
หลักสูตรในระยะนี้ตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหา
ทางดานวิชาชีพครู ทางดานการวัดผล เปนตน
ระยะที 2 การประเมินหลักสู ตรระหว่างการดําเนินการใช้ หลักสู ตร
ในขณะที่มีก ารดําเนิน การใชหลัก สูต รที่จัด ทําขึ้น ควรมีก ารประเมิน เพื่อตรวจสอบว า
หลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด จะไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมินกระบวนการ
ใชหลักสูตรในดานการบริหารการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
ระยะที 3 การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้ หลักสู ตร
หลังจากที่มีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบรอยแล วควรจะ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆของหลักสูตรทั้งหมด คือ
เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
นิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสู ตรที่จัดทํา
ขึ้นนั้นควรจะดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก
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จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร มีความจําเปนทั้ง
3 ระยะ คือ กอนนําหลักสูตรไปใช ระหวางการนําหลักสูตรไปใช และหลังการใชหลักสูตร
2.4 เกณฑ์ในการประเมินหลักสู ตร
เนื่ อ งจากการประเมิ น หลั ก สู ต รเป น เรื่ อ งที่ มี ค วามละเอี ย ดอ อ นมาก ผู ทํ า หน า ที่
ประเมินผล จําเปนตองยึดหลักการที่สําคัญในการประเมินผลเพื่อที่จะทําใหการประเมินผลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลจากการประเมินหลักสูตรที่มีคุณคาเพียงพอทีจ่ ะนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรไดจริง เปนขอมูลหรือหลักฐานที่เชื่อถือไดสูง มีความเที่ยงตรง เราจะพบวาในการ
ประเมิน หลัก สูต รผลจากการประเมินหลายตอหลายเรื่องมิไดถูกนําไปใชก็ดวยเหตุผลดังกลาว
ทั้ง ๆที่การประเมิน ผลหลักสูต รแตละครั้งเปนงานใหญตอ งลงทุน ลงแรงสูงเพราะฉะนั้นในการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อใหไดผลการประเมินที่มีคุณคาเราจึงมีหลักเกณฑที่จะชวยในการประเมินดังนี้
(สุนีย ภูพันธ 2546 : 254)
1. มีจุดประสงคในการประเมินที่แนนอน การประเมินผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไป
ใหแนนอนชัดเจนวาจะประเมินอะไร
2. มีการจะวัดที่เชื่อถือได โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซึ่งเปนที่ยอมรับ
3. ขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล ดังนั้นขอมูลจะตองไดมาอยาง
ถูกตองและเชื่อถือได และมากพอที่จะใชเปนตัวประเมินคาหลักสูตรได
4. มีขอบเขตที่แนนอนชัดเจนวาเรื่องตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน
5. ประเด็นของเรื่องที่ประเมินอยูในชวงเวลาที่นาสนใจ
6. การรวบรวมขอมูลมาเพื่อกําหนดกฎเกณฑ และกําหนดเครื่องมือในการประเมินผลจะ
ตองพิจารณาอยางรอบคอบ
7. การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ และใหมีความเที่ยงตรง
ในการพิจารณา
8. การประเมินผลหลักสูตรควรใชวิธีหลาย ๆวิธี
9. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน
10. ผลตาง ๆที่ไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในดานการ
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ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโอกาสตอไป เพื่อใหไดหลักสูตรที่ดี และมีคุณคาสูงสุดตามที่ตองการ
11. ตองถือปฏิบัติตอเนื่องตลอดเวลา
ทั้งนี้วิชัย วงษใหญ(2554: 139-141) และ PhiDelta Kappa National Study Committee on
Evaluation (อางถึงใน รุจิร ภูสาระ 2546 : 150 - 152) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผลการ
ประเมินหลักสูตรจะมีความเชื่อถือเพียงใด อยูที่เกณฑสําหรับการใชพิจารณาตัดสิน การประเมิน
หลัก สูต รของคณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต รเลือ กใชได เหมาะสมกับ วัต ถุประสงคข องการ
ประเมินเกณฑที่ใชพิจารณาสําหรับการประเมินหลักสูตร มีดังนี้
1 ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) หมายถึง การออกแบการประเมินเพื่อการเก็บ
รวบรวมขอ มู ล ทํ า ให ไ ด ข อ มูล ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ประเมิ น ผลของการประเมิน ตรงตาม
ปรากฏการณเปนตัวแทนภายในขอบขายของการพิจารณาอยางถูกตองและเปนจริง
2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity)หมายถึง ผลการประเมินหลักสูต รที่ได
สามารถนําไปอางอิงสรุปไดกวางขวางเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องเวลา สิ่งแวดลอม ภูมิภาค และบุคคล ที่มี
สภาพความคลายคลึงกับกลุมที่ประเมิน
3. ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการใช
เครื่องมือวัดหลายอยาง ผูประเมิน หลัก สูตรควรคํานึงถึงความเพี ยงพอของการเก็บหรือวัด หรือ
อาจจะทําการวัดหลายๆครั้ง หรือวัดครั้งเดียวดวยเทคนิคการวัดแบบตางๆ เพื่อตรวจสอบความคงที่
ของคําตอบเรื่องนี้ผูประเมินหลักสูตรตองเขาไปเกี่ยวของกับการวัดคอนขางมากและมีความละเอียด
รอบคอบและมีความรับผิดชอบ
4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลที่ไดจากการ
วัดตรงกันมากนอยเพียงไรผูประเมินรวบรวมขอมูล รายละเอียดและตัดสินใจ แปลผลตรงกับบุคคล
ที่รวมประเมินดวยความเปนปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดขึ้น
5. ความสอดคลองสัมพัน ธ (Relevance) หมายถึงขอมู ลที่ไดจ ากการประเมิน ความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการประเมินเพียงไร การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินไวชัดเจน
จะชวยใหผูประเมนมีความระมัด ระวังในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตนเองเสมอได
ทํากิจกรรมการประเมินสอดคลองกับประเด็นที่สัมพันธกับจุดมุงหมาย
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6. ความสํา คัญ (Importance) หมายถึง การจัด ลํ าดับ ความสํา คัญขององคประกอบ
หลักสูตรที่จะประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลวาขอมูล สวนใดมีประโยชนมากกวากัน
เพราะการประเมินหลักสูตรบางครั้งตองทําการประเมินที่มีลักษณะกวางและลึก การเก็บรวบรวม
ขอมูลถาไมมีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบหลักสูตรที่จะประเมิน จะทําใหการเก็บ
ขอมูลในเรื่องเดียวกันจํานวนมาก ผูประเมิน หลักสูต รจะตองถือเปน ความรับผิดชอบที่จ ะตอง
จัดลําดับความสําคัญใหกับขอมูลที่จะไปเก็บรวบรวม
7. ขอบขายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมินที่จะ
เอือ้ อํานวยใหทําการศึกษาไดกวางและลึก ผูประเมินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และไมควรหยิบ
ยกวิธีการประเมินเพียงอยางใดอยางหนึ่งมาใชในการประเมินหลักสูตร
8. ความเชื่อถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูที่ตองการใชผลการประเมิน มี
ความเชื่ อถื อ ในผู ป ระเมิน และยอมรั บข อ มู ลจากผลการประเมิน ได มากนอ ยเพี ย งใด เพราะ
ความสัมพันธของผูประเมินหลักสูตรกับผูใชผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลตอการประเมิน
หลักสูตรมาก
9. เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใชในเวลาที่ตองการ
หรือไม การใชเวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเปนรายละเอียดที่
จะตองใชเวลาอาจทําใหพลาดโอกาสที่จะใชผลการประเมินซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติการใช
หลักสูตร
10. ขอบเขตของการใชผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การนําผลการประเมิน
หลักสูตรไปใชอยางกวางขวางและมีการเผยแพรอยางไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร
จะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนําเสนอใหถูกตอง และใชผลการประเมินกวางและลึกในลักษณะ
ที่แตกตางกัน
11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเมื่อการ
ประเมินเสร็จเรียบรอย ทางเลือกนั้นอาจจะเกี่ยวของกับผูรวมงาน คาใชจาย ประโยชนที่ไดรับจาก
การประเมิน หลัก สู ต รครั้งนี้ การดําเนิน การประเมิน สว นมากจะพบขอจํากั ด ตางๆ ผูประเมิ น
หลักสูตรตองมีความตระหนัก และรับผิดชอบตอจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรใหมาก
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เกณฑ สํา หรับ การพิ จ ารณาการประเมิน หลัก สู ต รทั้ ง 11 ขอ นี้ ข อ 1-4 เป น เกณฑ ที่
เหมาะสมกับกระบวนการโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรนําเสนอโดยสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam 2001)
สว นขอที่ 6-10 เปน เกณฑที่ชว ยในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินหลักสูต รดําเนิน ไปไดอยาง
เหมาะสมซึ่งตองคํานึงอยูเสมอเมื่อวางแผนการประเมินหลักสูตร และขอ 11 เปนเกณฑที่เพิ่มขึ้น
โดยเวอรเธน และ แซนเดอรส (Worthen & Scanders 1997) ซึ่งเปนเกณฑเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปเกณฑการประเมินหลักสูตรไดคือ ตองมีความเที่ยงตรง
เชื่อถือได มีความเปนปรนัย และมีประสิทธิภาพ
2.5 ขั นตอนในการประเมินหลักสู ตร
การประเมิน หลัก สูต รเปนกระบวนการในการพิจ ารณาคุณคาหรือคานิยม( Worth or
Value ) ของหลักสูตร ขั้นตอนหรือวิธีการประเมินจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งนักศึกษาหลายทานได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรดังนี้
ทาบา (Taba 1962:324, อางถึงในสุนีย ภูพันธ 2546 : 255)ไดใหแนวทางในการประเมินผล
หลักสูตรเปนกระบวนการมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. วิ เ คราะห แ ละตี ค วามวั ต ถุป ระสงค ข องหลั ก สูต รให มองเห็น กระจา งชั ด ในเชิ ง
พฤติกรรม คือ ปฏิบัติไดจริง ( Formulation and Clarification for Objective )
2. คั ด เลื อ กและสร า งเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ค น หลั ก สู ต ร(Selection and
Construction of the Appropriate Instruments for Getting Evidences )
3. ใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส ร า งขึ้ น ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รตามเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว (Application of
Evaluative Criteria )
4. รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับ ภูมิหลัง ของนัก เรียนและลัก ษณะของการสอนเพื่อนํามา
ประกอบในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and the
Nature of Instruction in the light of Which to Interpret the Evidences)
5. แปลผลของการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป
(Translation of Evaluation Findings into Improvement of the Curriculum and Instruction)
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สวนใจทิพย เชื้อรัตนพงษ(2539 : 198 – 202) สุนีย ภูพันธ(2546 : 256) และ Brady
(1990 : 166- 168, อางถึงในรุจิร ภูสาระ2546 : 159 – 160) ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดขั้นตอน
การประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา ในการประเมินหลักสูตรนั้นผูประเมิน ควรดําเนินตาม
ขั้นตอนอยางเปนระบบดังตอไปนี้คือ
1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร ผูประเมินหลักสูตรตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนกอนวาจะประเมินในสวนใดหรือเรื่องใด
และในแตละเรื่องจะศึกษาบางสวนในเรื่องนั้น ๆก็ได
2. ขั้นวางแผนออกแบบการประเมิน
2.1 การกําหนดกลุมตัวอยาง
2.2 การกําหนดแหลงขอมูล
2.3 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2.4 การกําหนดเกณฑในการประเมิน
2.5 การกําหนดเวลา
3. ขั้นรวบรวมขอมูล
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล
5. ขั้นรายงานผลการประเมิน
นอกจากนี้ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ไดเสนอขั้น ตอนการประเมินหลัก สูตรแบงเปน 5
ขั้นตอน สรุปไดดังนี้ (2550: 175-191)
1. การบริหารจัดการกอนการประเมินหลักสูตร
1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร
1.2 การแตงตั้งทีมงานประเมินหลักสูตร
1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร
2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร
2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร
2.3 การวางแผนในการประเมินหลักสูตร
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3. การดําเนินการประเมินหลักสูตร
3.1 การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินหลักสูตร
3.2 การกําหนดกลุมผูใหขอมูล
3.3 การกําหนดเครื่องมือในการประเมิน
3.4 การเก็บรวบรวบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร
5. การรับรองผลการประเมินหลักสูตร
จากขั้น ตอนในการประเมิน หลัก สูต รที่ก ลาวมา สามารถสรุปขั้น ตอนการประเมิ น
หลักสูตรไดดังนี้
1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมายใน
การประเมินเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูประเมินตอง
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใดดวย
วัต ถุประสงคอยางไร เชน ตองการประเมินเอกสารหลัก สูตรเพื่ อดูวาเอกสารหลัก สูตรถูกตอง
สมบูรณสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากแคไหน หรือจะประเมินการนําหลักสูตรไป
ใชในเรื่องอะไร แคไหนหรือการนําหลักสูตรไปใชทั้งหมด หรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบ การ
กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินที่ชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธี เครื่องมือ และขั้นตอน
ในการประเมิน ไดอยางถูก ตอง และทําใหก ารประเมิน หลัก สูต รดําเนิน ไปอยางมีประสิทธิภาพ
และไดผล ถูกตองเปนที่เชื่อถือได
2. ขั้นกําหนดหลักเกณฑวิธีการที่จะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการ
ประเมิน เปรี ยบเสมือ นเข็ มทิ ศที่ จ ะนํา ไปสู เป าหมายของการประเมิ น เกณฑก ารประเมิ น เป น
เครื่องบงชี้คุณภาพของหลักสูตรที่ถูกประเมิน การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลทําให
เราสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนอยางราบรื่น
3. ขั้นการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
หรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่จะมีผลทําใหการประเมินนั้น
นาเชื่อถือมากนอยแคไหน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือเครื่องมือที่ใชในการ
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เก็บรวบรวมขอมูลมีหลายอยาง ซึ่งผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเชื่อถือ
ได และมีความเที่ยงตรงสูง
4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นการรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางครั้งถาจําเปนตองอาศัยผูอื่น ในการรวบรวม
ขอมูล ควรพิจารณาผูที่จะมาทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเหมาะสม เพราะผูเก็บรวบรวม
ขอมูลมีสวนชวยใหขอมูลที่รวบรวมไดมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
5. ขั้น วิเคราะหขอมูล ในขั้น นี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีก ารการจัด ระบบขอมูล
พิจ ารณาเลือกใชสถิติใ นการใชขอมูลที่เหมาะสม แลว จึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานั้น
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว
6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในขั้นนี้ผูประเมินจะสรุป
และรายงานผลจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงาน
ผลวาควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลที่บงชี้ใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพ
หรือไม เพียงใด มีสวนใดบางที่ควรแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก
2.6 ประโยชน์ ของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินผลหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญและสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหเราทราบถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของหลักสูต ร การประเมิน ผลมีประโยชนใ นการจัด การศึก ษาการจัดทําหรือ
พัฒนาหลักสูตรตองอาศัยผลจากการประเมินผลเปนสําคัญ ประโยชนของการประเมินผลหลักสูตร
มีดังนี้ (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 257 – 258)
1. ทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. สร างความนาเชื่อถือ ความมั่น ใจและคานิยมที่มีตอ โรงเรียนให เกิด ขึ้ น ในหมู
ประชาชน
3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ชวยเหลือหรือบริการทางใดบาง
4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา
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5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการ
เรียนการสอนนักเรียนไดผลดี ดวยความรวมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบาน
6.ใหผูปกครองทราบความเปน ไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อหาทางสงเสริมและปรับปรุง
แกไขรวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑทําใหเปน
เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
8. ชวยชี้ใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได
ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตรทําใหทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาการประเมินหลักสูตรทําใหทราบวาหลักสูตรที่
สรางขึ้นนั้นมีขอดีและขอเสียอยางไร สามารถนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรให
มีคุณภาพตอไป
2.7 รู ปแบบของการประเมินหลักสู ตร
รูปแบบการประเมินมีอยูหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการออกแบบประเมิน ผูประเมินจะตอง
พิจารณาวาจะดําเนินการประเมินอยางไร จึงจะทําใหผลการประเมินที่ถูกตองตามสภาพความเปน
จริง ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูที่จ ะใช ผลประเมิน ถาพิจ ารณาใหละเอีย ด
รูปแบบการประเมิน บางรูปแบบจะมีค วามคลายคลึงกัน รูปแบบของการประเมิน หลัก สูต ร มี
นักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการประเมินผลเสนอแนะหลายรู ปแบบดวยกัน ซึ่ง
สามารถนํามาศึกษาเพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการ ในปจจุบันรูปแบบของการประเมิน
หลักสูตรสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ (สุนีย ภูพันธ 2546 : 259)
1. รูปแบบของการประเมิน หลักสูตรที่สรางเสร็จใหมๆ เปนการประเมิน ผลกอนนํา
หลักสูตรไปใช กลุมนี้จะเสนอรูปแบบที่เดน ๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการ
วิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique)
2. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการประเมินหลักสูตรสามารถ
แบงเปนกลุมยอย ๆ ไดเปน 4 กลุมดังนี้
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2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่จะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
จุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือพิจารณาวาผลที่ไดรับเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด
( Robert L. Hammond)
2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่ไมนําความคิดของผูประเมินเปนตัวกําหนดความคิดในโครงการประเมิน
ผูประเมินจะประเมินเหตุการณที่เกิดตามสภาพความเปนจริง มีความเปนอิสระในการประเมินและ
ตองไมมีความลําเอียง เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Scriven)
2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลัก (Criterion Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่ตองอาศัยผูเชีย่ วชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stake)
2.4รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ(Decision–Making Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล

การวิเคราะห

ขอมูล และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือ
ผูที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของดอริส โกว (Doris T. Gow)
เปนตน
การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตตาง ๆ ที่จะตองทําการประเมินกวางขวางมาก ดังนั้นวิธีการ
ประเมินหลักสูตรจึงตองไดรับการวิเคราะหและออกแบบใหสามารถที่จะประเมินไดครบถวนใน
ขอบขายสาระทั้งหมด รูปแบบตาง ๆ ที่จะใชในการประเมินผลมีอยูหลายรูปแบบ ผูมีหนาที่ในการ
ประเมินผลจําเปนตองเรียนรูทําความเขาใจใหกระจางชัด และจะตองนํารูปแบบตาง ๆ ไปใชอยาง
ถูก ต อ งตรงตามจุ ด หมายและลั ก ษณะของขอบข า ยสาระแต ล ะอย า ง ทั้ ง นี้ เ ป น ไปได ว า การ
ประเมินผลขอบขายสาระทั้งหมดของหลักสูตรจําเปนตองใชวิธีการหลายวิธีหรือหลาย ๆ รูปแบบ
จึงจะไดขอมูลที่มีค วามเชื่อมั่นในการที่จะนําไปพัฒนาหลัก สูตรใหมีคุณ คาเหมาะสมกับความ
ตองการของสังคม รูปแบบการประเมิน มีดังนี้
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รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของปุยแซงส์ ( The Puissance Analysis Technique)
ปุยแซงสเทคนิคเปนวิธีการประเมินผลหลักสูตรแบบหนึ่ง โดยการวิเคราะหหลักสูตรใน
ดานองคประกอบ 3 สวนของ Tyler คือ
1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective)
2. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instruction Activity)
3. การประเมินผล (Assessment Task)
และองคประกอบทั้งสามตองมีความสอดคลองสัมพันธกันและกันดังตารางของปุยแซงส
เมื่อวิเคราะหและคิดคํานวณโดยใชหลักสูตรของปุยแซงส แลวผลที่ไดรับจะทําใหรูวาคุณภาพของ
หลักสูตรอยูในระดับใด
การประเมินผลหลักสูตร จะตองรวบรวมจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการ
สอน วัสดุการเรียน และเทคนิคการวัดผลตาง ๆ ของหนวยยอย ๆ ทั้งหมดในหลักสูตร เพื่อใสลงใน
ตารางสิเคราะหปุยแซงส (The Puissance Analysis Matrix) ผลการวิเคราะหจะเปนตัวเลขชี้ใหเห็น
วาหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับใด
การประเมิน หลัก สู ต รโดยใช วิ ธีก ารวิเ คราะห แบบปุ ยแซงส นี้ วอลเบสเซอร (Henry
Walbesseer) ไดนําแนวความคิดของไทเลอร (Tyler) เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญในการสราง
หลักสูตรซึ่งมีทั้งหมด 3สวนที่สัมพันธกัน คือ จุดประสงค ประสบการการเรียนรูหรื อกิจ กรรม
การเรียนการสอน และการประเมิน ผลการเรียนรู หรือที่เรียกความสัมพันธนี้วา “วงแหวนของ
ไทเลอร” (Tyler Loop) วอลเบสเซอรไดนําองคประกอบของทั้ง 3 สวนมาวิเคราะหโดยใชตาราง
วิเคราะหปุยแซงส นอกจากนี้วอลเบสเซอรยังนําหลั ก การและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ
เรียนรูของกาเย ซึ่งไดแกรูปแบบของการเรียนรู (Learning Types) และพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเ รียนที่แสดงออกมาใหเห็นได (Performance Classes) มาสรางเปนตารางวิเคราะหปุยแซงค
กาเย (Gagne)ไดกลาวถึงองคประกอบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูวามี 2 มิติ คือ
(สุนีย ภูพันธ 2546 : 276 - 278 )
มิติที 1 ความรู ้ ทีให้ แก่ผเู ้ รียน มี 6 รูปดวยกันแตละรูปแบบจะใหคาของความรูแตกตางกัน
ตามลําดับ ดังนี้
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1. ความรูแบบลูกโซ ครูมุงสอนใหผูเรียนไดรับความรู โดยสอนใหผูเรียนสามารถ
ทําอะไรใหเป น ลําดั บขั้น ตอนตอเนื่ องไปไดเชน ทอง บรรยาย เปน แลว นึก ออกมี คาเทา กับ 1
คะแนน
2. ความรูแบบเชื่อมโยงโดยใชคําพูด ครูที่มุงสอนใหผูเรียนรูจักลําดับขั้นตอน
อธิบายเชื่อมโยงดวยคําพูด เชน การทองกลอนใชคําพูดที่เกี่ยวของมีคาเทากับ 2 คะแนน
3. ความรูแบบผสมผสาน ครูมุงสอนใหผูเรียนสามารถผสมผสานสิ่งที่เรียนมาได
ตองการใหจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบความแตกตาง เชน สามารถแยกไมดอกไมประดับได
แยกพืชใบเลี้ยงคูใบเลี้ยงเดี่ยวได เปนตน มีคาเทากับ 3 คะแนน
4. ความรูแบบความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ไดรับความรูแบบนี้จะเขาใจในสิ่งที่เรียน
ไดถูกตอง เชน รูวานกเปนอยางไร มีปก 2 ปก ขา 2 ขา สามารถบินได คือการรูวิธีการเขาใจการ
เกิดความคิดรวบยอด และสรุปได มีคาเทากับ 4 คะแนน
5. ความรูแบบหลักการ ผูเรียนที่ไดความรูขั้นนี้สามารถจะผสมผสานแนวคิด
หลาย ๆ แนวคิดเขากัน ทําใหเกิดหลักการใหม รูกฎเกณฑ เกิดความสนใจ สรุปหลักการไดมี คา
เทากับ 5 คะแนน
6. ความรูแบบแกปญหา ผูเรียนไดรับความรูขั้นนี้จะสามารถใชความรูใชแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โลหะทุกชนิดเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัวการตอรางรถไฟจึงตอง
เวนระยะไวเพื่อใหโลหะขยายตัวปองกันการโกงตัวของเหล็ก ความรูระดับนี้เปนความรูที่สูงสุดมี
คาเทากับ 6 คะแนน
มิติที 2 มิติทีเกียวกับพฤติกรรมการเรียนรู ้ มีผลมาจากความรูที่ไดทั้ง 6 ขั้นระดับของ
พฤติกรรมนี้แบงไดเปน 3 ระดับ 9 ขั้นตอน คือ
ระดับที่ 1 เปนระดับพฤติกรรมที่งายที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน มี 3 ขั้น
1.1 การบอกชื่อ หรือชี้เพื่อแสดงถึงการสามารถที่จําสิ่งที่เรียนได การเรียกชื่อ
สิ่งของได ครูชี้แลวเด็กสามารถบอกชื่อได
1.2 การเลือกหรือการบอกลักษณะ บอกลักษณะของสิ่งของได บอกลักษณะ
ของสัตวได
1.3 การบอกกฎเกณฑ บอกกฎเกณฑที่ทองไวได เชน การทองสูต รคูณ
โดยมากแลวเปนความรูขั้นfact , concept และ principle ซึ่งเปน Cognitive Domain เปนสวนใหญ
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ระดับที่ 2 เปนระดับพฤติกรรมการเรียนรูมีคาปานกลาง มี 2 ขั้น ขั้นแตละขั้นมี
คา เทากับ 2 คะแนน
2.1 การลําดับ หมายถึง การเรียงลําดับไดถูก ตอง เชน การเรียงลําดับ
กษัตริยที่ทรงเปนมหาราชของไทยได การเรียงลําดับอักษรไทยได เปนตน
2.2 การสาธิต แสดงเปนตัวอยาง เชน การสาธิตการไหว
ระดับที่ 3 เปนระดับพฤติกรรมทางการเรียนรูที่มีคามากที่สุด มี 4 ขั้นตอน
ดวยกัน แตละขั้นตอนมีคาเทากับ 3 คะแนน คือ
3.1 การสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน การสรางรูปแบบ (Model)
3.2 การอธิบายหรือบรรยาย สามารถบรรยายไดถูกตองตามกําหนด เชน
บรรยายคุณลักษณะผูที่มีลักษณะเปนนักบริหาร นักประชาธิปไตย นักแนะแนว เปนตน
3.3 การจําแนกหรือแยกแยะ ใหจําแนกแยกแยะประเภทของสิ่งของได เชน
สัตวน้ํา สัตวบก สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง เปนตน
3.4 การประยุกตใชกฎเกณฑ คือการเรียนรูกฎเกณฑแลวนําไปใชได เชน
a2 – b2=(a - b) (a + b ) 102 - .252=(10 + .5) (10 - .5)
ตามหลักการเรียนรูของกาเยความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ยากหรืออยูในอันดับสูง ๆ
มากเทาใด ก็จะเปนความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ลึกซึ้งและสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชใหเปน
ประโยชนไดมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นหลักสูตรใดที่มุงสอนใหผูเรียนมีความรูและแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูขั้นสูงขึ้นได หลักสูตรนั้นนับวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพดี
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler)
ไทเลอร (Tyler) เปนผูที่วางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดวาการ
ประเมิน หลัก สูต รเปน การเปรี ยบเทียบวาพฤติก รรมของผูเรี ยนที่ เปลี่ ยนแปลงไปเปน ไปตาม
จุด มุงหมายที่ไดตั้งไวหรื อไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัด
การศึกษา 3 สวนคือ จุดมุงหมายทางการศึกษา ประสบการณการเรียนรู และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ดังภาพ
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จุดมุงหมายของการศึกษา

ประสบการณเรียนรู

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา
ที่มา : Ralph W. Tyler , Basic Principles of Curriculum and lnstruction (Chicago : University of
Chicago Press, 1950), 116.
จากแผนภาพที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาตามแนวคิดของ
ไทเลอร ตามแนวคิดนี้ พื้นฐานของการจัด หลักสูต ร ก็คือ ผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถวาง
จุดหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผเู รียนเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร พยายามจัดประสบการณ
การสอนเพื่อชวยผูเรียนใหเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ตองการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร จึงอยูที่การดูผลผลิตของ
หลักสูตรวาตรงตามจุดมุงหมายหรือไม แนวคิดของไทเลอรจึงยึดความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก
จุดหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ซึ่งถือวาการประเมินผลหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ไทเลอรมีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร คือ
1. เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ประสบความสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จก็อาจเก็บไวใชไดตอไป แตสวนใดที่ไม
ประสบความสําเร็จควรจะปรับปรุงแกไข
2. เพื่อประเมิน คาความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญเพื่อให
สาธารณชนไดขอมูลทีน่ าเชื่อถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพื่อใชขอมูลนั้น
เปน แนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึก ษาที่ค นสว นใหญเห็นดว ยเหตุนี้การประเมิน
หลักสูตรจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและของการประเมินคุณคาของหลักสูตรดวย
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ไทเลอรไดจัดลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี้
1. กําหนดจุด มุงหมายอยา งกวาง ๆ โดยการวิเคราะหปจ จัยตา ง ๆ ในการกําหนด
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือนักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระสวนปจจัยที่กําหนดขอบเขตของ
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา
2. กําหนดจุด ประสงคเฉพาะหรือจุด ประสงคเชิงพฤติก รรมอยางชัดเจน ซึ่งจะเปน
พฤติกรรมที่ตองการวัดหลังจากจัดประสบการณการเรียนรู
3. กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
4. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณที่วางไว
ประสบความสําเร็จ
5. ประเมิน ผลโดยการตัดสินใจดว ยการวัดผลทางการศึกษา หรือทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6. หากหลักสูตรไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิก
หรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลับ(Feedback)
เพื่อปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
การประเมิน หลักสูตรตามแนวคิด ของไทเลอรจะเห็น วาเปนการยึดความสําเร็จของ
ผูเรียนสวนใหญเปนเกณฑในการตัดสิน โดยอาศัยการวัดพฤติกรรมกอนและหลังเรียน (Pre-Post
Measurement ) และมีการกําหนดเกณฑไวกอนลวงหนาวาสําเร็จระดับใดจึงจะประสบความสําเร็จ
ตามจุด มุงหมายที่ว างไว การประเมิน ผลในลัก ษณะนี้จึงเปน การประเมิน ผลสรุป (Summative
Evaluation ) มากกวาการประเมินผลความกาวหนา ( Formative Evaluation )
วิธีการประเมินภาคขยายของ ไทเลอร์ ( Tyler )
ไทเลอร มีความเชื่อวาการประเมินคาโปรแกรมเปนกระบวนการที่ชว ยสราง พัฒนา
ปรับปรุง และทําใหโปรแกรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพดํารงอยูอยางยั่งยืน สาระของการประเมิน
สรุปไดดังนี้ ( สมหวัง พิธิยานุวัฒน 2541 : 130 – 131 )
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การประเมิน คา วัต ถุป ระสงค โปรแกรมทางการศึ ก ษาที่ มีอ ยูม ากมายและมีค วาม
หลากหลายก็ดวยวัตถุประสงคของโปรแกรมที่ตองการเนน ในจุด ที่แตกตางกัน และในบางครั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมก็ ถู ก บิ ด เบื อ นไปจากหลั ก การที่ ค วรจะเป น เพราะสิ่ ง ที่ เ น น ใน
วัต ถุ ประสงค ข องโปรแกรมไม ได นํามาพิจ ารณาให เหมาะสม ในการประเมิน โปรแกรมเพื่ อ
วัตถุประสงคในการพัฒนาและการใหทุนสนับสนุนหรือสงเสริมโปรแกรมตางๆจึงมีความจําเปนที่
ตองประเมินวัตถุประสงคของโปรแกรมการศึกษาดวยเกณฑดังนี้
เกณฑ 1. วัตถุประสงคควรเปนเรื่องที่สอดคลองกับปรัชญาทางการศึกษาของสถาบัน
เกณฑ 2. วัตถุประสงคควรมีความเกี่ยวของและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในรายวิชานั้นๆ
เกณฑ 3. วัตถุประสงคที่เสนอไวในโปรแกรมควรเปนสิ่งที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสในการ
ใชสิ่งที่เขาจะไดเรียนรูไป นั่นคือสิง่ ที่เขาจะไดเรียนรูจะเปนประโยชนกับเขาในทางปฏิบัติ
เกณฑ 4. วัตถุประสงคควรมีความเหมาะสมในแงที่เปนความตองการ ความสนใจ และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน และในกรณีที่เปนวัตถุประสงคที่สําคัญแตผูเรียนไมสนใจใน
โปรแกรมก็ควรที่จะกําหนดวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรูตามวัตถุประสงค
นั้นดวย
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของ แฮมมอนด์ ( Hammond )
แฮมมอนด (Robert Hammond) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยยึดจุดประสงคเปน
หลัก คลายไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอแนวคิดที่ตางจากไทเลอร โดยที่แฮมมอนดเสนอว า
โครงสรางสําหรับการประเมินนั้นประกอบดวยมิติ (Dimensions) ใหญ ๆ หลายมิติดวยกัน แตละ
มิติก็จะประกอบดวยตัวแปรสําคัญ ๆ อีกหลายตัวแปร ความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตร
ขึ้นอยูกับการปะทะสัมพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปรในมิติตาง ๆ เหลานี้ มิติทั้ง 3 ไดแก มิติ
ดานการเรียนการสอน มิติดานสถาบัน และมิติดานพฤติกรรม
1. มิติด้านการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปรคือ
การจัดชั้นเรียนและตารางสอน คือการจัดครูและนักเรียนใหพบกัน และดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสวนการจัดในสวนนี้จะตองคํานึงถึงเวลาและสถานที่ดวย
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เนื้อหาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน การจัดลําดับ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียนและชั้นเรียนแตละระดับ
วิธีการหมายถึงหลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หมายถึง สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและอุปกรณ
พิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ รวมถึงสิ่งที่มีผลตอการใชหลักสูตร และการสอนดานอื่น
งบประมาณ หมายถึ ง เงิ น ที่ ใ ชเ พื่อ อํ านวยความสะดวกในการจัด การเรี ย น
การสอน การซ อมแซม เงิน เดื อนครู ค า จา งบุ ค ลากรที่ จ ะทํ า ใหง านการใช ห ลั ก สู ต รประสบ
ความสําเร็จ
2. มิติด้านสถาบัน ประกอบดวยตัวแปรที่ควรคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร 5 ตัว
แปร คือ
นักเรียน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตรไดแก อายุ เพศ
ระดับชั้นที่กําลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ภูมิหลังทาง
ครอบครัว
ครู มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ วุฒิ
สูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทางการสอน เงินเดือน กิจกรรมที่ทําเวลาวาง การฝกอบรม
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1-3 ปและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในเวลาประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพ การ
ฝก อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลัก สูต รในชว งระยะเวลา 1-3 ป และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ มีองคประกอบที่ตองคํานึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานลักษณะของการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือลักษณะทางบุคลิกภาพและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ครอบครั ว มี อ งค ป ระกอบที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ในการประเมิ น หลั ก สู ต ร ได แ ก
สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชิกของสมาคม
การโยกยาย จํานวนบุตรที่อยูในโรงเรียนนี้ และจํานวนญาติที่อยูรวมโรงเรียน
ชุมชน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแกสภาพชุมชน
จํานวนประชากรการกระจายของอายุประชากร ความเชื่อ(คานิยม ประเพณี ศาสนา ) ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สภาพการใหบริการสุขภาพอนามัยและการรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
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3. มิติด้านพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือพฤติกรรมดานความรู
(Cognitive Domain) พฤติกรรมดานทักษะ (Psychomotor Domain) และพฤติก รรมดานเจตคติ
(Affective Domain)
แนวความคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด เริ่มดวยการประเมินหลักสูตรที่
กําลังดําเนิน การอยูในปจ จุบัน เพื่อใหไดขอมูลเปน พื้นฐานที่จะนําไปสูการตัดสินใจ แลว จึงเริ่ม
กําหนดทิศทางและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรมี
ดังนี้
1. กําหนดสิ่งที่ตองการประเมิน ควรจะเริ่มตน ที่วิชาใดวิชาหนึ่งในหลัก สูต ร เชน
ภาษาไทย คณิตศาสตร และจํากัดระดับชั้นเรียน
2. กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน
3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุถึง (1) พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงวา
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด (2) เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (3) เกณฑของ
พฤติกรรมที่บอกใหรูวานักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงค มากนอยเทาใด
4. ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ร ะบุ ไว ใ นจุด ประสงค ผลที่ไ ดจ ากการประเมิ น จะเป น
ตัว กําหนดที่พิจ ารณาหลักสูต รที่ดําเนินการใชอยูเพื่อตัด สิน รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
5. วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสัน พัน ธระหวางองคประกอบตางๆ
เพือ่ ใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว และเปนการตัดสินวาผลหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด
6. พิจารณาสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
แนวคิดในการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนดใชแนวคิดของไทเลอรเปนพื้นฐานใน
การกําหนดจุด ประสงค เชิ งพฤติก รรม และการใชข อมู ลจากการประเมิน ผลในการปรับ ปรุ ง
จุดประสงคของหลักสูตรนั้น แตแฮมมอนดใหแนวทางทีเ่ ปนประโยชนในการวิเคราะหตัวแปรของ
มิติดาน การสอน และมิติดานสถาบันซึ่งอาจมีผลตอการสําเร็จของหลักสูตรนั้นดวย
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของสเตค
( The Stake’s Congruence Contingency Model )
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตคเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ
เปนหลัก สเตคไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา เปนการบรรยายและตัดสินคุณคาของ
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หลักสูตร ซึ่งเนนเรือ่ งการบรรยายสิ่งที่จะถูกประเมินโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการ
ตัดสินคุณคา สเตคมีจุดมุงหมายที่จะประเมินผลหลักสูตรโดยการประเมินสวนประกอบของการ
จัดการเรียนการสอนหลาย ๆ สว น โดยไมเพียงแตพิจ ารณาเฉพาะผลที่เกิดจากการใชหลัก สูต ร
เทานั้น
ดังนั้น สเตค จึงเสนอวาควรมีการพิจารณาขอมูลเพื่อประเมินผลหลักสูตร 3 ดาน คือ
1. ดานสิ่งที่มากอน หรือสภาพกอนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เอื้อ
ใหเกิดผลจากหลัก สูตรและเปน สิ่งที่มีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลวประกอบดว ย 7 หัว ขอคือ
บุคลิกและนิสยั ของนักเรียน บุคลิกและนิสัยของครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณ การเรียน
การสอน อาคารสถานที่ การจัดโรงเรียน ลักษณะของชุมชน
2. ดานกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Process or Transactions) หมายถึง
ปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู
ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนขั้นของการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอคือ การสื่อสาร การ
จัดแบงเวลา การลําดับเหตุการณ การใหกําลังใจ และบรรยากาศของสิ่งแวดลอม
3. ดานผลผลิต หรือผลที่ไดรับจากโครงการ (Outcomes) หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ใชหลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะของ
นักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับสถาบัน
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของโพรวัส ( Provus ’ Discrepancy Evaluation Model )
โพรวั ส ได เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รซึ่ ง เรี ย กว า “การ
ประเมินผลตามความแตกตางหรือประเมินผลความไมสอดคลอง” (Discrepancy Evaluation) ซึ่งจะ
ประเมินหลักสูตรทั้งหมด 5 สวน คือ 1) การออกแบบ ( Design) 2) ทรัพยากรหรือสิ่งที่เริ่มตั้ง
ไวเมื่อใชหลักสูตร (Installation) 3) กระบวนการ ( Process) 4) ผลผลิตของหลักสูตร (Products)
5) คาใชจายหรือผลตอบแทน (Cost) ในแตละสวนจะมีขั้นตอนการประเมินผลเหมือนกันโดยจะ
ดําเนินการเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน (Standards - S) ของสิ่งที่
ตองการวัดกอน เชน มาตรฐานดานเนื้อหา เปนตน
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ขั้นที่ 2 ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง
ของสิ่งที่ตองการวัด ( Performance - P)
ขั้นที่ 3 ผูประเมินนําขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไวในขั้นที่ 1 ( Compare - C)
ขั้นที่ 4 ผูประเมินศึกษาความแตกตาง หรือความไมสอดคลองระหวางผลการ
ปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy - D)
ขั้นที่ 5 ผูประเมินสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวข อง เพื่อเปน
ขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติหรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีขึ้น (Decision Making)
S
C

D

Decision Making

P
แผนภาพที่ 2 รูปแบบการประเมินของ Provus
ที่มา : สุนีย ภูพันธ ,แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 274.
S = Standard เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมิน หลักสูตร กลาวคือ ผู
ประเมินผลตองตั้งสิ่งมาตรฐานที่ตองการวัดไวกอน
P = Performance หลังจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว ผูประเมินจะตอง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง ในสิ่งที่ตองการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูลที่
รวบรวมควรเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน
C = Compare

เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ก็นําขอมู ลมา

เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
D = Discrepancy จากการเทียบขอมูลกับมาตรฐานที่กําหนดไว ผูประเมินพบวา
มีชองวาง อะไรที่เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวัง
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D = Decision Making ประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง
แบบการประเมิน ผลหลัก สูต รของโพรวัสนี้ นับวาสะดวกแกผูประเมิน หลาย
ประเภท และเปนกระบวนการที่สงใหเห็นถึงผูบริหารจะตัดสินใจ จะใชหรือไม หรือจะปรับปรุง
เพิ่มเติม หรือจะหยิบยกขอมูลใดขอมูลหนึ่งมาพิจารณา
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
สตัฟเฟลบีม (Danie L. Stufflebeam) ไดอธิบายความหมายของการประเมิน ผลทาง
การศึกษาเอาไววาเปนกระบวนการบรรยายการหาขอมูล และการใหขอมูล เพื่อการตัดสินใจหา
ทางเลือก ฉะนั้น รูปแบบการประเมินผลหลัก สูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมจึงเปนรูปแบบที่
เหมาะสมแกการชวยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ตามปกติสถานการณในการตัดสินใจ (Decision Settings) โดยทั่วไปจะประกอบดวยมิติที่
สําคัญอยู 2 ประการ คือ
1. มิติดานขอมูลที่มีอยู (Information Grasp) คือถาเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอยางเรา
จําเปนตองคํานึงวาเรามีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูมากนอยเพียงใดแลว
2. มิติดานปริมาณความเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิด ขึ้น (Degree of Change) คือ
หมายความวาถาเราจะตัดสินใจทําอะไรซักอยางหนึ่ง เราตองคํานึงวาเมื่อเราทําไปแลวจะเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยสักแคไหน
การตัดสิน ใจนั้น ไมวาจะอยูใ นสถานการณแบบใดก็ต ามจําเปน ตองอาศัยขอมูลเชิง
ประเมิน (Evaluation Data ) มาชวยเปนพื้นฐาน เพราะการตัดสินใจใด ๆ ของผูบริหารที่ไมใชขอมูล
เชิงปริ มาณมาเปน พื้น ฐานในการหาทางเลือก ยอมเสี่ยงตอความลมเหลวในการดําเนินงานตาม
ทางเลือ กนั้ น อย า งมาก ส ว นการตั ด สิ น ใจทั้ ง ปวงทางการศึ ก ษานั้ น ไม ว าจะเปน เรื่ องจะจั ด
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรอยางไร จะจัดการเรียนการสอนดวยวิธีไหน จะใชสื่อการเรียนการสอนอะไร
จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไร ถาพิจารณาในแงของวิธีการกับผลที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่คาดหวัง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราอาจจําแนกการตัดสินใจออกไดเปน 4 ประเภท คือ
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ผลทีเกิดขึน

สิ่งที่คาดหวัง

สิ่งที่เปนจริง

(1)

(4)

การตัดสินใจเกี่ยวกับการ

การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่

วางแผน

(2)
วิธีทํา

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง

(3)
การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําไปใช

(Implementing)

แผนภาพที่ 3 ประเภท และความสัมพันธ ของ Stufflebeam ตอสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เปนจริง
ที่มา : สุนีย ภูพันธ, แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 266.
1. การตัดสินใจเกียวกับการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจโดย
การคาดหวังวาเราตองการใหเกิดผลทางการศึกษาอยางไร เชน หลังจากที่นักเรียนจบชั้นประถมปที่
6 ไปแลวนักเรียนควรจะมีคุณสมบัติที่เดน อยางไรบาง ฉะนั้นการตัด สินใจชนิด นี้จึงนํามาเปน
ประโยชนในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือในการวางแผนจัดการศึกษาไดเปนอยางดี จึง
เรียกการตัดสินใจอยางนี้วา การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
2. การตัดสินใจเกียวกับโครงสร้ าง (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจโดย
การคาดหวังวาที่วาถาตองการใหเกิดผลทางการศึกษาตามที่คาดหวังไวในขอ 1 นั้น เราควรจะวาง
โครงสรางหรือวางรูปแบบของการใชหลักสูตรที่พึงประสงคเอาไวอยางไร เชนถาจะใหนักเรียนมี
คุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังเอาไวนั้น โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมอยางไร การบริหารควรจะ
เปนแบบใด ครูควรจัดการเรียนการสอนอยางไร ควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบาง ฯลฯ
จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง
3. การตัดสินใจเกียวกับการนําไปใช้ (Implementing Decision) เปนการตัดสินใจวา
ตามความเปนจริงนั้นไดมีการนําหลักสูตรไปใชตามแนวทางที่คาดหวังเอาไวหรือไม มีการควบคุม

49
หรือแกไขปรับปรุงเพื่อใหวิธีการที่เกิดขึ้นจริง ๆ เปนไปตามที่ตองการมากนอยเพียงใด จึงเรียกการ
ตัดสินใจแบบนี้วา การตัดสินใจ เกี่ยวกับการนําไปใช
4. การตัดสิ นใจเกียวกับคุณสมบัติทีพึงประสงค์ (Recycling Decisions) เปนการ
ตัดสินใจหลังจบการศึกษาตามหลักสูตรไปแลวนั้นจริงแลวนักเรียนมีคุณสมบัติเปนอยางไรมีความรู
มีทักษะ มีเจตคติ เปนอยางไรและตรงตามที่คาดหวังเอาไวหรือไม ทีอะไรบางที่ตองรักษาเอาไว
และมีอะไรบางที่ตองละทิ้งหรือนํามาปรับขยายเสียใหม จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค
ทั้งหมดที่กลาวมา 4 ขอนี้ คือประเภทการตัดสินใจทางการศึกษา แตตามความคิด
ของสตัฟเฟลบีมนั้นการตัดสินใจทุก ๆ เรื่องจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมินในการพิจารณาขั้น
พื้นฐานและสตัฟเฟลบีมไดใหแนวคิด ไววาในการประเมินผลหลักสูต รนั้นมีสิ่งสําคัญที่เราตอง
ประเมินอยู 4 ดานคือ
1. การประเมินสภาพแวดล้ อ ม (Context Evaluation) เปน การประเมิน ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวย
ใหผูพัฒนาหลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบางสถานการณที่
คาดหวังกับสภาพที่แทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปน อยางไร มี ความตองการ หรือปญหา
อะไรบางที่ยังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังที่จําเปนอะไรบางที่ยัง
ไมไดถูกนํามาใชในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ฯลฯ ในการประเมินสภาพแวดลอม
นี้ ผูประเมินอาจใชวิธีดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหความคิดรวบยอด ( Conceptual Analysis)
2. การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะหจริง (Empirical Studies)
3. การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญการประเมินสภาพแวดลอมนี้จะ
ชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย (Planning
Decisions)
2. การประเมินตัวป้อน (Inputs Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย เพื่อให
ไดขอมูลมาชว ยตัด สิน ใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตาง ๆ ที่มีอยูเพื่อใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไมจะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดีซึ่งการประเมินตัวปอนอาจกระทําได
โดย
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1. จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการ
2. อาศัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผูทําเอาไวแลว
3. วาจางผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา
4. ทําการวิจัยเชิงทดลองเปนการนํารอง
อนึ่งขอสังเกตวาวิธีการประเมินตัวปอนที่มีแตกตางกันออกไปมาก นับแตการใชวิธีการ
งาย ๆ โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือของคณะกรรมการไปจนถึงวิธีการที่ซับซอน เชน
การวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงมีมากน อยเพียงไรและ
ขอมูลที่มีอยูจ ะนํามาสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยูมากหรือนอยนั่น เอง ตัว อยาง เชน ใน
สถานการณการตัดสินใจแบบ Homeostatic ที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยแตทวา
ขอมูลที่จะมาชวยสนับสนุนนั้นมีอยูมากแลว ในบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีการประเมินผลใน
ลั ก ษณะยุ ง ยากซั บ ซ อ นแต ป ระการใด อย า งไรก็ ต ามถ า สถานการณ ก ารตั ด สิ น ใจเป น แบบ
Incremental หรือ Neomobilistic ที่ตองการนํานวัตกรรมบางอยางมาใชในหลักสูตรการประเมินผล
เพื่อใหไดขอมูลมาสนับสนุน จําเปนตองวิธีที่รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อใหไดผ ลที่เที่ยงตรงและ
เชื่อถือไดนั่นเอง
ฉะนั้น การประเมิ น ตั ว ป อนนี้จ ะช ว ยให เราได ขอ มูล ในการตั ด สิ น ใจ ถ าเราจะจั ด
การศึกษาตามหลักสูตร เราควรจะขอความรวมมือและชวยเหลือจากแหลงภายนอกหรือไมควรจะ
หาวิธีการใด วิธีการที่มีอยูแลวหรือวิธีการที่คิดคนขึ้นมาใหม การดําเนินงานในโรงเรียน เชน การ
บริหารความสัมพันธระหวางครู และนักเรียน ฯลฯ ควรเปนอยางไรจึงจะชวยใหการนําหลักสูตร
ไปใชประสบผลสําเร็จ การประเมินตัวปอนนี้จะชวยใหไดขอมูลที่มีประโยชนในการตัดสินใจดาน
โครงสรางหรือการวางรูปแบบในการดําเนินงาน (Structuring Decision)
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อสืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว หรือจุดออนของการดําเนินงาน
ในขั้นทดลองใชหลักสูตร เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการตอไป
ฉะนั้นจึงตองมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลาย ๆ อยาง
ตาง ๆ กัน เชน
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1. การสังเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัติ
2. การวิเคราะหการปะทะสัมพันธ
3. การสัมภาษณ
4. การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา
5. การใหเขียนรายงานประเภทปลายเปด
อยางไรก็ตามในการประเมินกระบวนการนี้บางครั้งจําเปนตองตั้งคณะกรรมการในการ
ประเมินผลขึ้นมาโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการชุดนี้มีเวลาทําการประเมินอยางเต็มที่ เชน ถาเปน
สถาบันระดับอุดมศึกษาก็อาจจะไดแกทีมงานในหนวยวิจัยของสถาบันเอง แต ถาเปนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาก็อาจจะไดแกศึกษานิเทศกของจังหวัด เพราะการตั้งครูในโรงเรียนใหทําหนาที่
ประเมินผลโดยเฉพาะนั้นทําไดยากเนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายอยาง เชนเรื่องเวลาซึ่งมีความจํา
เปน มากในกรณีที่สถานการณก ารตัดสิน ใจเปนแบบ Incremental และ Neo-mobilistic เพราะมี
ข อ มู ล ที่ ช ว ยในการตั ด สิ น ใจอยู แ ล ว น อ ยมาก แต ถ า หากสถานการณ ก ารตั ด สิ น ใจเป น แบบ
Homeostic ซึ่งตองการใหมีก ารเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก นอย ขณะเดียวกันก็มีขอมูลที่จ ะนํามาใช
สนับสนุนอยางเหลือเฟอแลว ผูบริหารและครูใ นโรงเรียนอาจชว ยกันทําการประเมินก็ไดการ
ประเมิน กระบวนการนี้ใหขอมูลที่ชว ยในการตัดสิน ใจดานการนําหลัก สูตรไปใชปฏิบัติจ ริง ๆ
( Implementing Decision )
4. การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเปนไปตามที่คาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใดอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่มีอยูก็ได
ในกระบวนการการศึกษานั้นการประเมินผลผลิตจะใหขอมูลที่นํามาชวยตัดสินใจวา
มีกิจ กรรมทางการศึกษาอะไรบางที่ควรทําตอไป เลิก ทํา หรือควรนํามาปรับปรุงแกไขเสียใหม
นอกจากนั้น ยัง ใหขอมูลที่จะนําไปเชื่อมหรือสานตอเขากับขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการทาง
การศึกษาไดอีกดวย เชนโรงเรียนหนึ่งมีปญหาครูไมพอสอนหรือครูมีภารกิจมากจนไมมีเวลาจะ
เตรียมการสอนใหได ผล จึงไดคิด คน นวัตกรรมทางการสอบแบบ RIT (Reduced Instructional
Time) ขึ้นมาใชเสร็จ แลว ก็ทําการประเมิน ผลผลิตของการเรียนแบบ RIT ดู พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนั้นอยูใ นขั้น ที่นาพอใจเปน อยางยิ่ง และยังพบวานวัตกรรมดังกลาวมี
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ความพรอมที่จะนําไปเผยแพรในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ประสบปญหาอยางเดียวกันได เพราะเปนสิ่งที่ทํา
ไดงายไมสิ้นเปลืองมากนัก อยางนี้ผูบริหารการศึกษาก็อาจใชผลจากการประเมินดังกลาวมาชวยใน
การตัดสินใจประกาศใหโรงเรียนตาง ๆ นํานวัตกรรมแบบ RIT ไปใชจัดการเรียนการสอนตอไป
การประเมินผลผลิตนี้จะใหขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจวา จะเก็บรักษาไว เลิกใช หรือ
ปรับปรุงแกไขใหม (Recycling Decisions)
เนื่องจากสตัฟเฟลบีมใหแนวคิดวาในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่จะตองประเมิน
อยู 4 อยาง คือ Context , Input , Process , และ Products รูปแบบการประเมินผลของเขาจึงเปนที่รูจัก
กัน โดยทั่วไปวาเปน CIPP Model ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัด สินใจตาม
แนวคิดของสตัฟเฟลบีม อาจเปนแผนภาพไดดังนี้
Planning

Structuring

Implementing

(Objective)

(Designing)

(Operating)

Context

Input

Evaluation

Evaluation

Recycling
(Judgement)

Process

Product

Evaluation

Evaluation

แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจ
ที่มา : สุนีย ภูพันธ , แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 270.
ในการเมินหลักสูต รตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย
ผลผลิต(Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ตองการ
ใหเกิด E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลที่เกิดขึ้น S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น
และ T (Transportation) เปนผลที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได ในชวงแรกของการประเมิน
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ที่เนน CIPP Model เนน การประเมินเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลัก สูตรใน 4 ดาน คือ (มาเรียม
นิลพันธุ 2553: 30-35)
1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง สถานการณที่คาดหวังกับ
สภาพที่แทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปนอยางไร มีความตองการ หรือปญหาอะไรบางที่ ยัง
ไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังที่จําเปนอะไรบางที่ยังไมไดถูกนํามาใช
ในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับนโยบาย
ของ ศธ. , สกอ. นโยบายขององคกร อปท. มูลนิธิ สมาคมความตองการของชุมชน การตีตราของ
สังคม ความคาดหวังของผูปกครอง ผูใชบัณฑิต แผน วิสัยทัศน จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร
เปนตน
2. การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Inputs Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน คุณภาพของผูเรียน/
พื้นฐานความรูผูเรียน สื่อ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา เอกสารหลักสูตร การสนับสนุนสงเสริม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เวลาและชวงเวลา เปนตน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
สืบคนจุดเดน จุดออนหรือจุดที่ควรพัฒนาของรูปแบบการดําเนินงานตามที่ค าดหวังเอาไว หรือ
จุดเดนจุดออน หรือจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานในการใชหลักสูตร เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการตัด สิน ใจในการเลือกวิธีก ารตอไป ฉะนั้น จึงตองมีก ารจดบัน ทึก ผลการประเมิ น
กระบวนการนั้น จําเปน ตองอาศัยวิธีก ารหลายๆ วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การกํากับติดตาม การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
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4. การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) มีจุด มุงหมายจะตรวจสอบวาผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียนนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรที่คาดหวังเอาไวมากนอย
เพียงใด ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณ ธรรมจริยธรรม
เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการนําความรู ความเข าใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ
สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑสัมพันธกับหลัก สูต รอื่น ที่มีอยูก็ได ประเด็น การประเมินครอบคลุม
เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะอั น พึ งประสงค ผลการเรี ย นรู ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ความพึง พอใจ
เหมาะสม เห็นดวย สอดคลอง ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม
ในการเมินหลักสูต รตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย
ผลผลิต(Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ตองการ
ใหเกิดE (Effectiveness) เปนประสิทธิผลที่เกิดขี้น S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลที่เกิดขื้น
และ T (Transportation)เปนผลที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได
Context

บริบท

Input

ปจจัยนําเขา

Process

กระบวนการ

Product

ผลผลิต

Impact

ผลกระทบ

Effectiveness ประสิทธิผล
Sustainable

ความยั่งยืน

Transportation การถายทอด การขยายผล
ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการ
ขยายการประเมินผลผลิต (Product) โดยสวนใหญนิยมขยายผลการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึง
ผลกระทบ(Impact) ดว ย คือเนน การประเมิน กระทบ (Impact Evaluation) ที่มีจุด มุงหมายเพื่อ
พิจารณาผลที่ นอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว อาจมีผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ การมีงานทํา การไดรับรางวัล
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เกียรติยศ เกียรติบัตร การเปนที่ยอมรับ การมีชื่อเสียงของสถาบัน การนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
การประเมินหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสรุปแตละดานของการ
ประเมินกับประเภทการตัดสินใจไดดังนี้
ตารางที่ 2 การประเมินหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ประเภทของการประเมิน
C: Context Evaluation
(การประเมินบริบท)
I: Input Evaluation
(การประเมินปจจัย)

P: Process Evaluation
(การประเมินกระบวนการ)

P: Product Evaluation
(การประเมินผลผลิต)

ประเภทของการตัดสินใจและการใช้ ประโยชน์ จากการประเมิน
Planning Decision
- กําหนดหรือเลือกนโยบาย/
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปาหมาย/ จุดมุงหมายของ
วางแผน)
หลักสูตร
Structuring Decision
- กําหนดโครงสรางการ
(การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ดําเนินงาน ทรัพยากรกลยุทธ
โครงสรางเพื่อกําหนดวิธีการ) แผนงาน และวิธีการดําเนิน
ตามหลักสูตร
Implementing Decision
- ติดตามและกํากับการ
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติ)
- ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน วิธีการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม
- รายงานความกาวหนาของ
หลักสูตร
Recycling Decision
- ยุติ/ลมเลิก
(การตัดสินใจเพื่อการทบทวน) - ปรับเปลี่ยน
- คงไว/ชะลอ
- ขยาย

ซึ่งสาระของการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถสรุปที่สะทอนสภาพที่เกิดขึ้นจริง (Actual) กับ
การคาดหวัง (Expect) ไดดังภาพ
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ผล(Ends)

วิธีการ (Means)

คาดหวัง Expect/ เกณฑ์

เกิดขึนจริง Actual/ สภาพทีปฏิบัติ

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน โดยมี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การกํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย
(Planning Decisions)
2. การตั ด สิ น ใจ เกี่ ย ว กั บ ก ารกํ า หนด
โครงสร าง โดยมีจุ ดมุ งหมายเพื่อการเลือ ก
วิธีการที่เหมาะสม (Structuring Decisions)

4. การตั ดสินใจเกี่ย วกับ การดํ าเนิน งาน เมื่อ สิ้นสุ ด
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตัดสินการบรรลุความสําเร็จ
(Recycling Decisions)
3. การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน โดยมี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การดํ า เนิ น งาน การควบคุ ม การ
กลั่นกรอง กระบวนการ (Implementing Decisions)

แผนภาพที่ 5 สภาพที่เกิดขึ้ นจริง (Actual) กับการคาดหวัง (Expect) ในการประเมิน
หลักสูตร
สําหรับการประเมินหลักสูตรนั้นสามารถกระทําไดระหวางดําเนินการใชหลักสูตรและหลัง
ใชหลักสูตรแลว โดยบทบาทการประเมินในแตละชวงแตกตางกันดังนี้
ตารางที่ 3 บทบาทการประเมินหลักสูตรในแตละชวง
การประเมิน
C: Context
Evaluation

I: Input
Evaluation
P: Process
Evaluation
P: Product
Evaluation

บทบาทการประเมิน
Formative Evaluation
Summative Evaluation
เน้ น Decision-making
เน้ น Accountability
เ ป น ข อ แ น ะ นํ า สํ า ห รั บ เ ลื อ ก ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและสิ่ง
วั ต ถุ ป ร ะสงค แ ละกํ า หนดลํ า ดั บ ที่จําเปนพื้นฐานสําหรับการเลือกสิ่งที่
ความสําคัญ
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการความ
คาดหวัง โอกาส และปญหา
เป น ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การเลื อ ก ตัดสินเลือกกลยุทธและทรัพยากรและ
กลยุทธทรัพยากรโครงการ เปนปจจัย ใหเหตุผลทางเลือก
สําหรับการออกแบบการดําเนินการ
เปนขอเสนอแนะทางการปฏิบัติ/การ ตัดสินการดําเนินงานที่เปนจริง
ดําเนินงาน และควบคุมการดําเนินงาน
เปนขอเสนอแนะสําหรับการยุติ – คง/ ตัด สิน ผลที่เกิด ขึ้น และการตัด สิน ใจ
ชะลอ ปรั บ เปลี่ย น - ขยายปรั บปรุ ง ยอนกลับ
โครงการ
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การประเมินหลักสูตรสามารถกระทําไดหลายวิธีซึ่งควรเหมาะกับสิ่งที่ประเมินและผูใ ห
ขอมูลในการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในแตละดานตามแนวคิดของ CIPP โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรในแตละดานตามแนวคิดของ CIPP
การประเมินบริบท
1. เพื่อกําหนดบริบท/
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
2. เพื่อหากลุมเปาหมายและ
ความตองการของกลุม
3. เพื่อหาเวลาและโอกาสที่
ตองการสนองความ
ตองการ
4. เพื่อวินิจฉัยปญหาภายใต
ความตองการนั้นๆ เพื่อ
ตัดสินใจวาวัตถุประสงคที่
เหมาะสมของหลักสูตรควร
เปนอะไร

การประเมินปัจจัย
1. เพื่อกําหนดและ
ประเมินสมรรถนะ
2. เพื่อหาทางเลือก
ยุทธวิธีในการดําเนินตาม
หลักสูตร
3. เพื่อกําหนดการ
ออกแบบการดําเนินการ
ตามยุทธวิธี
4. เพื่อกําหนด
งบประมาณ
5. เพื่อการกําหนดเวลา
6. เพื่อการกําหนด
กิจกรรมตางๆ ตาม
หลักสูตร
การประเมินบริบท
การประเมินปัจจัย
โดยใชวิธีวิเคราะห ระบบ โดยการจัดลําดับคุณภาพ
การสํารวจ การวิจัย/
การวิเคราะหทรัพยากร
วิเคราะห/ ตรวจเอกสาร
การวิจัย/ วิเคราะห/ ตรวจ
การสัมภาษณ
เอกสาร การสัมภาษณ
การจัดลําดับคุณภาพ การ การสอบถาม
สอบถาม การสนทนากลุม ความเหมาะสม
และวิธี Delphi Technique ความคิดเห็น
ความเพียงพอ
ความสอดคลอง
ความคิดเห็น
ความสะดวกในการใช
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ความเปนไปได

การประเมินกระบวนการ
เพื่อหาและคาดคะเนเกี่ยวกับ
ผลจากการดําเนินตาม
หลักสูตรในดานตางๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
2. ผลจากการดําเนินงานตาม
การออกแบบ เพื่อที่จะหา
ขอมูลและสารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน
และกิจกรรมตางๆ

การประเมินผลผลิต
1. เพื่อตัดสินผลผลิต
2. เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางผลผลิตกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. หาความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตกับบริบท ปจจัย
และกระบวนการ
4. เพื่อแปลความหมายใน
แงคุณคาของขอ 1 – 3

การประเมินกระบวนการ
3. เพื่อตัดสินใจกระบวนการ
4. เพื่อตัดสินกิจกรรมภายใน
กระบวนการ
โดยการกํากับ (Monitoring)
และติดตามเกี่ยวกับศักยภาพ
การดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมตางๆ และโดยการ
อธิบายกระบวนการกระทํา
ระดับการปฏิบัติ ความ
คิดเห็น ความเหมาะสม
ความเพียงพอ ความพึง
พอใจ ความสัมพันธ

การประเมินผลผลิต
1. ระบุการปฏิบัติการ/ วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่
กําหนดไวตามวัตถุประสงค
ของโครงการ
2. เปรียบเทียบผลของ
โครงการกับเกณฑ/
มาตรฐาน/ ความคาดหวัง
3. ผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพระดับการปฏิบัติ
ความคิดเห็น
ความเหมาะสม
ความพึงพอใจ
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จากตัวอยางรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นวา แตละรูปแบบ
ตางพยายามประเมิน สิ่งตางๆที่เกี่ยวกับหลักสูต รใหมากที่สุด ซึ่งในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มาเปนแนวทางในการ
ประเมินหลักสูตร เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เปนรูปแบบการประเมินที่
ครอบคลุมองคประกอบทุกดานของหลักสูตรอยางมีเหตุผลและเปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุด
ใดจุดหนึ่ง แตเปนรูปแบบการประเมินที่มีความตอเนื่องทําใหไดขอมูลครบถวน ซึ่งจะนําไปสูการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร การพิจารณาจะพิจารณาใน 8 ดาน คือ
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปน การประเมินความสอดคลองชัดเจนของ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริงโครงสรางรายวิชา รายวิชาที่
เปดสอน และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Inputs Evaluation) เปนการประเมินปจจัยที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบดวย อาจารย นักศึกษา และทรัพยากรในการดําเนินการ ตามหลักสูตร ไดแก
เอกสารตํารา อุปกรณการเรียนการสอน สถานที่ เทคโนโลยีทางการศึกษา และงบประมาณในการ
ดําเนินงานจัดการศึกษา
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
สืบคนจุด ออนของรูปแบบการดําเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว ไดแก การบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
4. การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เปนการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตการ
นําความรูในหลักสูตรไปใชในการทํางาน ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับผูมี่มีสวนไดสวนเสีย
5. การประเมินดานผลกระทบ (I:Impact Evaluation)ไดแกการประเมินผลงาน หรือผลที่
เกิดจากการเรียน และนําไปใชในการทํางาน หรือพัฒนาหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
6. การประเมินดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิด
กับตัวดุษฎีบัณฑิตโดยตรงหลังจบการศึกษา ไดแก ความมั่นใจในในองคความรูที่มีอยูและความ
เชี่ยวชาญ เปนตน
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7. การประเมิน ดานความยั่งยื น (S: Sustainability Evaluation) เปน การประเมินความรู
ความสามารถของบัณฑิต ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชพัฒนางาน หรือเชื่อมโยงความรู
ที่ไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองคความรูใหมๆ
8. การประเมิ น ด า นการถ ายโยงความรู (T: Transportability Evaluation) เป น การ
ประเมินผลที่เกิดกับบัณฑิต ในการถายทอดความรู หรือขยายองคความรูไปสูผูอื่นไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
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3.หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
Ph.D. (Curriculum and Instruction)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
3.1 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงาน
ดานวิชาการ
3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงานดานบริหารและธุรการ
4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา มุงจัดการศึกษาใหบุคคลมีความรอบรู ลึกซึ้งในวิทยาการดานหลักสูตร
และการสอน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการดานหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติใหมีประสิทธิภาพอันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศตอไป
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 เพื่อผลิ ตดุ ษฎี บัณฑิตที่มี ความรู ความสามารถ มี บุคลิกภาพทางวิชาการ มี
จริยธรรมในวิชาชีพ เปนผูเชี่ยวชาญดานหลัก สูตรและการสอน สามารถพัฒ นาหลัก สูต ร และ
บริหารจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
4.2.2 เพื่อสงเสริม ผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและพัฒนาองคค วามรูดานการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549
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6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
6.1.1 มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และ/หรือทีม่ ีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
6.1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติตามที่แตละกลุมวิชากําหนด
6.2 คุณสมบัติเฉพาะ
6.2.1 หลักสูตร แบบ 1
6.2.1.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่มีการทําวิทยานิพนธจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองและ
6.2.1.2 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะ
ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
6.2.2 หลักสูตรแบบ 2
6.2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและ
6.2.2.2 คุณสมบัติอนื่ ๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะ
ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
6.3 คุณสมบัติเฉพาะกลุมวิชา
6.3.1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร การสอน
การนิเทศ และ มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการศึกษา หลักสูตร การสอนและการนิเทศ
อยางนอย 1 ป
6.3.2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ทางการสอนภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญา
บัณฑิตทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ) มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 1
ปและมีคะแนน TOEFL ซึ่งสอบไวไมเกิน 2 ป ไมต่ํากวา 550
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6.3.3 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนภาษาไทยหรือภาษาไทย
(ในกรณีที่สําเร็จ การศึก ษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น ๆ ตองสําเร็จ การศึก ษาปริญญาบัณ ฑิต
ทางการสอนภาษาไทย หรือภาษาไทย) และมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป
6.3.4 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ทางการสอนสั ง คมศึ ก ษาหรื อ
สังคมศาสตร (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษา
ปริญญาบัณฑิตทางการสอนสังคมศึกษา หรือสังคมศาสตร) และมีประสบการณการทํางานอยาง
นอย 1 ป
6.3.5 กลุมวิชาการประถมศึกษา
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการประถมศึกษา (ในกรณีที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการประถมศึกษา)
และมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป
6.3.6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา หรื อ
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา หรื อ โสตทั ศ นศึ ก ษา (ในกรณี ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญา
มหาบัณ ฑิตสาขาอื่น ๆ ตองมีประสบการณก ารทํางานดานออกแบบงานผลิต และบริการสื่อการ
เรี ย นการสอน งานสื่ อ สารมวลชน งานนิ เ ทศการศึ ก ษา งานฝ ก อบรม สั ม มนาหรื อ งาน
ประชาสัมพันธ อยางนอย 2 ป)
เงื่อนไขเฉพาะกลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สําหรับผูสมัค รที่จ บปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น ๆ จะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับมหาบัณฑิต และมีผลการเรียน S จํานวน 5 หนวยกิต (จํานวนหนวยกิต
ไมคิดคะแนนรวมในรายวิชาของหลักสูตร) ไดแก รายวิชา 468 430 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย 2
หนวยกิต และรายวิชา 468 433 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 หนวยกิต
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
นอกจากจะเปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให
ทราบเปนรายป หรือเปนการเฉพาะในการรับสมัครเขาศึกษาแตละครั้งแลว การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามหลัก สูต รนี้ ยั งขึ้ น อยู กับ แนวทางการคั ด เลื อก และคุณ สมบัติ ข องผูมี สิท ธิเ ขา ศึก ษา ซึ่ ง มี
รายละเอียดในแตละประเด็นจําแนกออกไดดังตอไปนี้
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7.1 แนวทางการคัดเลือก
ผานการสัมภาษณทางวิชาการและการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
และ/หรือการสอบขอเขียน ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละกลุมวิชา
เปนรายป
7.2 สถานภาพของนักศึกษา
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้ และไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว จะตองปรับเปลี่ยนสถานภาพของการเปนนักศึกษาไปตามเงื่อน
เวลาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตน ดังตอไปนี้
7.2.1 นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตทดลองศึกษา เมื่อศึกษาอยูในภาคการศึกษาแรก
ในกรณีที่เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไมใชสาขา
ทางการศึกษา ตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดจํานวน 6 หนวย
กิต และไดคาผลการประเมินเปน S การพิจ ารณาวารายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวตรงกับ
รายวิชาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายวิ ช าที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ต อ ง
ลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน จํานวน 6 หนวยกิต ไดแก
472 511
พื้นฐานหลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
(Foundation in Curriculum and Instruction)
472 512 นโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ3(3-0-6)
(Educational Policy and Professional Practice)
7.2.2 นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามัญ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก และ
7.2.2.1 ไดผลการประเมิน เปน S ทุก รายวิชาที่ ไมนับหน ว ยกิต ตาม
หลักสูตร
7.2.2.2 ไดรับการประเมินความกาวหนาจากภาควิชา โดยได
รับสัญลักษณ SP สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแบบ1
หรือ ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และไดคาระดับผลการ
ศึกษาไมต่ํากวา B ทุกรายวิชาที่นับหนวยกิตตามหลักสูตร
สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2
การจําแนกสถานภาพของ นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามัญ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคใหเปนไปตามขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2542
7.2.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต เมื่อผานการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับอนุมัติหัวขอ
และเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบผ านภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวน ตามขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฏี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ)
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลว
หารดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต
=
บ+ป+น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยาย
2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาเชน 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง
จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวน ชั่วโมงบรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
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9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2542 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 ซึ่งมี
การลงทะเบียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หากประสงคที่จะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไมนับ
หนวยกิตในรายวิชาของหลักสูตรแบบ 2 ก็ใหกระทําไดโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา แตตอง
ไมขัด กับ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลั ยศิลปากรวาดว ยการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึ ก ษา พ.ศ. 2542
นอกจากนี้ยังตองลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูง ระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน
1 – 4 โดยไมนับหนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2 ผูเปนนักศึกษาปกติ ตอง
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาซึ่งไมนับรวมหนวยกิตของรายวิชาที่ตองศึกษาโดยไมนับหนวย
กิต จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6
หนวยกิตในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน นอกจากนี้ยังตองลงทะเบียน รายวิชาสัมมนาขั้นสูง ระดับ
ดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 – 3 โดยไมนับหนวยกิต
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
11.2 การสําเร็จการศึกษา
ผูส ําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
11.2.1 หลักสูตรแบบ 1
11.2.1.1 จะตองมีเวลาศึกษาในหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา
11.2.1.2 ศึกษาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยไดผลการประเมิน S
ทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมทั้งผาน
การลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทาง
หลักสูตรและการสอน 1 – 4 และไดผลการประเมินเปน S
11.2.1.3 สอบผานภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2542
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11.2.1.4 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
11.2.1.5 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณ วุฒิจ ากภายใน
และภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธจ ะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการที่มีก รรมการภายนอกมารว มกลั่ น กรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หรื อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
11.2.1.6 ไดรับอนุมัติ วิทยานิพนธจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร
11.2.2 หลักสูตรแบบ 2
11.2.2.1 จะตองมีเวลาศึกษาในหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา
11.2.2.2 ศึก ษาครบถว นตามที่กําหนดในหลัก สูตร โดยจะตองไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และไดไมต่ํากวาระดับ B
ทุกรายวิชาที่นับหนวยกิต และไดผลการประเมิน S ในรายวิชา
ที่หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U ตลอดจนผานการ
ลงทะเบี ย นรายวิ ช าสั ม มนาขั้ น สู ง ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทาง
หลักสูตรและการสอน 1 – 3 และไดผลการประเมิน S
11.2.2.3 สอบผานภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2542
11.2.2.4 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
11.2.2.5 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบั น และผลงานวิ ทยานิ พนธ จะตองได รับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
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กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอตอ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
11.2.2.6 ได รับอนุมั ติวิ ทยานิพนธจ ากบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร
12. หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบงเปน 2 แบบ คือ แบบ 1
และแบบ 2
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
จํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต และกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนโดยไม
นับหนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตอง
ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 - 4
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพชั้นสูง จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต และกําหนดใหศึก ษารายวิชา
เพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 33 หนวย จากหมวดวิชาบังคับแกนและหมวดวิชากลุมเฉพาะกลุมวิชา และ
ตองลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 - 3
นอกจากการทําวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชาตามเงื่อนไขของแผนการศึกษาของแบบ
1 และแบบ 2 แลว นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิตและ
สอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต ศึกษารายวิชาวิจัยโดยไมนับหนวยกิตและ
สอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมทั้งสอบผานภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใช
ภาษาของตนอยางนอยหนึ่งภาษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิ ลปากร วาดว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
12.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2 ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
12.2 โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1
นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 สามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละหมวดตอไปนี้
โดยไมนับหนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ
ไมนับหนวยกิต
ภาษาตางประเทศ
คอมพิวเตอร
วิจัย

[เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต]
[เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต]
[เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต]

(2) หมวดวิชาบังคับแกน ไมนอยกวา 3 รายวิชา
ไมนับหนวยกิต
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา เลือกจากวิชาบังคับเฉพาะกลุมวิชาไมนอยกวา 3
รายวิชา
ไมนับหนวยกิต
(4) วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ
ไมนับหนวยกิต
ภาษาตางประเทศ
[เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต]
คอมพิวเตอร
[เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต]
นับหนวยกิต
วิจัย
6 หนวยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับแกน
12 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา
15 หนวยกิต
(4) วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
12.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปน เลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสาม
หลัก
1. เลขสามหลักแรกเปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
466 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
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472 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
2. เลขสามหลักหลัง
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
เลขตัวที่สอง หมายถึง ภาควิชาและกลุมวิชามีรายละเอียดดังนี้
1 หมายถึง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
3 หมายถึง กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4 หมายถึง กลุมวิชาการสอนภาษาไทย
5 หมายถึง กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา
6 หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา
7 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
หลักสูตรแบบ 1
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ
1.1 ภาษาตางประเทศ (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 13(3-0-6)
(English for Doctoral Students in Education I)
466 521 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา2 2(2-0-4)
(English for Doctoral Students in Education II)
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียน
เรียนในสองรายวิชาขางตน
1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน
2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอ ยกวา ระดับ 6
3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2542 ขอ 3.2
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1.2 คอมพิวเตอร (เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไมนับ
หนวยกิต และสอบไดสัญลัก ษณ S เทียบไดไมนอยกวา 3 หนว ยกิต โดยให
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้
472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย
3(2-2-5)
(Information Technology for Education and Research)
หรือจากรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิว เตอรใ นหลัก สูต รบัณฑิต ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 วิจัย (เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยโดยไมนับหนวยกิต
และสอบไดสัญลักษณ S 6 หนวยกิต โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้
472 514 สถิติขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Statistics)
472 515 การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quantitative and Qualitative Research)
(2) หมวดวิชาบังคับแกน
2.1 วิชาบังคับแกน (เลือกไมนอยกวา 3 รายวิชา)
472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 3(3-0-6)
(Curriculum Development Strategies and Implementation)
472 517 การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน
3(3-0-6)
(Instructional System Design and Instructional Technology)
472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3(0-6-3)
(Internship in Curriculum Development and Instruction)
472 519 สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
(Seminar in Research Methodology in Curriculum and
Instruction)
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2.2 วิชาบังคับแกน (เรียนทุกรายวิชา)
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต
และการสอน 1
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctoral Students I)
472 612 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต
และการสอน 2
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctoral Students II)
472 613 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต
และการสอน 3
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctoral Students III)
472 614 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต
และการสอน 4
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctoral Students IV)
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา (ไมนอยกวา 3 รายวิชา)
ใหนัก ศึก ษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาใด กลุมวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 3
รายวิชา
(4) วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต)
472 615 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบที่ 1) มีคาเทียบเทา 48 หนว ยกิต
(Doctoral Dissertation)
หลักสูตร แบบ 2
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ (6 หนวยกิต)
1.1 ภาษาตางประเทศ (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6)
(English for Doctoral Students in Education I)
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466 521

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 2(2-0-4)
(English for Doctoral Students in Education II)

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียนเรียนใน
สองรายวิชาขางตน
1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน
2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6
3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ขอ 3.2
1.2 คอมพิวเตอร (เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไม
นับหนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S โดยใหลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา
472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย
3(2-2-5)
( Information Technology for Education and Research )
หรือจากรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 วิจัย (6 หนวยกิต)
472 514 สถิติขั้นสูง
(Advanced Statistics)
472 515 การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
(Quantitative and Qualitative Research)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาบังคับแกน (12 หนวยกิต)
472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
3(3-0-6)
(Curriculum Development Strategies and Implementation)
472 517 การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน
3(3-0-6)
(Instructional System Design and Instructional Technology)
472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3(0-6-3)
(Internship in Curriculum Development and Instruction)
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472 519

472 611

472 612

472 613

สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
(Seminar in Research Methodology in Curriculum
and Instruction)
สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร ไมนับหนวยกิต
และการสอน 1
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctorate I)
สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร ไมนับหนวยกิต
และการสอน 2
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctorate II)
สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร ไมนับหนวยกิต
และการสอน 3
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for
Doctorate III)

(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา (15 หนวยกิต)
3.1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
472 521 สัมมนากลยุทธการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน

3(2-2-5)

(Seminar Educational and Instructional Supervision
Strategies)
472 522

สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน

3(2-2-5)

(Seminar in Curriculum and Instructional Management)
472 523

สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู

3(2-2-5)

(Seminar in Learning Theories and Processes)
472 524

วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
การศึกษาอิสระดานหลักสูตรและการนิเทศ
(Independent Study in Curriculum and Supervision)

3(0-0-9)
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472 525

สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและ

3(2-2-5)

การนิเทศการสอน
(Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms)
472 526

สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน

3(2-2-5)

(Seminar in Curriculum and Instructional Strategies)
3.2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (15 หนวยกิต)
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
472 531

สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

(Seminar in English Language Assessment and Evaluation)
472 532

สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอน

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษ
(Seminar in ELT Curriculum Design and Development)
472 533

สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอน

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษ
(Seminar in Selected ELT Topics and Advanced Research Studies)
วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
472 534

การสอนไวยากรณ

3(3-0-6)

(Pedagogical Grammar)
472 535

สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

(Seminar in Innovation in ELT)
472 536

สัมมนาการอานและแหลงความรูดานภาษาและ

3(2-2-5)

ศิลปะภาษา
(Seminar in Reading and Language Arts Resources)
472 537

การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาอังกฤษ
(Independent Study in ELT)

3(0-0-9)
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472 538

สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม

3(2-2-5)

(Seminar in English Language and Cultural Issues)
472 539

สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

(Seminar in Literature as Applied to ELT)
472 631

สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคสําหรับครู

3(2-2-5)

(Creative Writing Seminar for ELT Teachers)
472 632

การบริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา

3(3-0-6)

(ELT Program Organization and Administration)
472 633

ประเด็นปจจุบันในการสอนอานและการศึกษาภาษา

3(3-0-6)

(Current Issues in English Reading and Language Studies)
472 634

ประเด็นสําคัญทางดานการเรียนรูภาษา

3(3-0-6)

(Critical Issues in Language Acquisition)
472 635

ประเด็นสําคัญในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

(Critical Issues in English Instructional Supervision)

472 541

472 542
472 543

3.3 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย (15 หนวยกิต)
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
สัมมนาประเด็นปจจุบันทางภาษาศาสตรเพื่อ
3(2-2-5)
การเรียนภาษา
(Seminar in Current Issues in Linguistics for Language Learning)
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
(Seminar in Thai Language Curriculum and Instruction)
สัมมนาประยุกตวิทยาทางการสอนวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
(Seminar in Teaching Application of Thai Literature)
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472 544

472 545
472 546
472 547

472 548

วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะ
3(3-0-6)
ภาษาตางประเทศ
(Research and Development in Teaching Thai as a Foreign Language)
การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาไทย
3(0-0-9)
(Independent Study in Thai Teaching)
สัมมนาภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
(Seminar in Local Knowledge)
สัมมนาการเรียนการสอนภาษาในบริบททาง
3(2-2-5)
วัฒนธรรมและสังคมไทย
(Seminar in Learning and Teaching in Thai Socio-cultural Context)
สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
(Seminar in Supervision in Teaching Thai)

3.4 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา (15 หนวยกิต)
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
472 551

พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ
(Critical Study in the Development of Thai Society )
472 552 สัมมนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา
( Seminar in Social Studies Curriculum and Instruction)
472 553 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการสอนสังคมศึกษา
(Seminar in Selected Research in Social Studies Teaching)

472 554
472 555

วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา
(Seminar in Integration in Social Studies Teaching)
สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
( Seminar in Evaluation for Social Studies instruction)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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472 556
472 557
472 558
472 559

สัมมนาจริยธรรมสําหรับวิชาชีพครู
( Seminar in Ethics for Teaching Profession)
กระบวนทัศนใหมของภูมิปญญาในชุมชน
(New Paradigms of Community Knowledge)
การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา
(Management Information Systems in Social Studies)
การศึกษาอิสระดานการสอนสังคมศึกษา
(Independent Study in Social Studies Teaching)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)

3.5 กลุมวิชาการประถมศึกษา (15 หนวยกิต)
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
472 561 สัมมนาปรัชญาและมโนทัศนในการพัฒนาเด็กไทย
(Seminar in Philosophies and Concepts of Thai

3(2-2-5)

Child Development)
472 562 สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

(Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary
Education)
472 563

สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา

3(2-2-5)

( Seminar in Selected Research in Elementary Education)
วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
472 564 สัมมนาประเด็นปจจุบันและแนวโนมทางการประถมศึกษา

3(2-2-5)

(Seminar in Current Issues and Trends in Elementary
Education)
472 565

สัมมนากลยุทธการพัฒนาครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

(Seminar in Strategies for Elementary School Staff Development)
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472 566

สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา

3(2-2-5)

(Seminar in Advanced Supervision in Elementary
Education Teaching)
472 567

การศึกษาอิสระดานการประถมศึกษา

3(0-0-9)

(Independent Study in Elementary Education)
3.6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (15 หนวยกิต)
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
472 571

การออกแบบขั้นสูงสําหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

3(3-0-6)

(Advanced Instructional Design and Technology)
472 572

สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตร

3(2-2-5)

และการสอน
(Seminar in Integration of Educational Technology in
Curriculum and Instruction)
472 573

สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

3(2-2-5)

(Seminar in Educational Technology Research)
วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
472 574

สัมมนาการบริหารและการจัดการองคกรเทคโนโลยี

3(2-2-5)

การศึกษา
(Seminar in Administration and Management of Educational
Technology Organization)
472 575

สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส
(Seminar in Design and Development of On-line Instructional
Systems)

3(2-2-5)
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472 576 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูในองคกร

3(2-2-5)

(Seminar in Design and Development of Learning System
in Organization)
472 577 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีการศึกษา

3(0-0-9)

(Independent Study in Educational Technology)
(4) วิทยานิพนธ ( มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต)
472 615

วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2) มีคาเทียบเทา
(Doctoral Dissertation)

36 หนวยกิต

4.งานวิจัยทีเกียวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
สุรีย เหล็กขํา (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมิน และจัดทําแนวทางการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2545 สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณาสุข โดยมีวัต ถุประสงคก ารวิจัย เพื่อประเมิน และจัด ทําแนวทางการพัฒ นาหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยแบง
ออกเปน 2 ตอน โดยทําการประเมินใน 4 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานบริบท ดานกระบวนการ
และดานผลผลิต และตอนที่ 2 เปน การจัด ทําแนวทางการพัฒ นาหลัก สูตร ตัว อยางในการวิจัย
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 5 คน ผูบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 15 คน
อาจารยพยาบาล จํานวน 219 คน นักศึกษาพยาบาล จํานวน 459 คน บัณฑิตพยาบาล จํานวน 789
คน ผูบังคับบัญชา จํานวน 797 คน เพื่อนรวมงาน จํานวน 826 คน และประชาชนหรือผูปวย จํานวน
810 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ สถิติที่ใชใ นการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
สัมประสิทธิ์การกระจาย และการทดสอบที(t-test) สวนการจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 ไดมาจากการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน วิเคราะห
ขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา
ดานบริบทและดานปจจัยนําเขา :
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 เปนหลักสูตรบูรณาการที่เนนผูเรียนเปน
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ศูนยกลาง มีการเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยวัตถุประสงค
ของหลักสูต รฯ มุงผลิตและพัฒนาบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพสอดคลองกับ
ลักษณะของสังคม และนโยบายทางสาธารณสุขที่เปนการพยาบาลแบบเชิงรุกมากกวาการตั้งรับ
แบบเดิม
ดานกระบวนการ :
การบริหารหลักสูตร ทางสถาบันพระบรมราชชนกไดมีการกระจายอํานาจและการมอบ
อํานาจใหแตละวิทยาลัยฯ มีอิสระในการบริหารจัดการหลักสูตรไดตามบริบทของแตละวิทยาลัยฯ
และไดดําเนินการจัดใหมีการปฐมนิเทศ การประชาสัมพันธหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา
และรายวิชาในแตละภาคเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
ดานผลผลิต :
บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล และมีความสามารถใหการปฏิบัติการ
พยาบาลและผดุ ง ครรภ แ บบองค ร วมด ว ยความเอื้ อ อาทรตามหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถประยุกตทรัพยากรตาง ๆ ในชุมชนมาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม ไดรับการยอมรับจากผูร ับบริการและสังคม
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
วัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ควรกําหนดใหมุงเนนในการใหการพยาบาลแบบเอื้ออาทร
ที่มีการบูรณาการความรูกับคุณธรรม และควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมุงเนนชุมชนเปนฐาน
โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และเพิ่มการเลือกฝกประสบการณตามความสนใจของผูเรียน (Internship) โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับแหลงฝก
การบริหารหลักสูตร ในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติควรใหผูปฏิบัติ
(อาจารย นักศึกษาและครูพี่เลี้ยง)มีสวนรวมในการวางแผนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณจริงของ
แหลงฝก ในสว นของอาจารยใ หมค วรมีก ารปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรื อน และความรู ดานวิชาชีพครูเกี่ยวกั บวิธีก ารจัด การเรียนการสอน การวั ด
ประเมินผลและคุณธรรมความเปนครู เปนตน
ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ และคณะ (2552: ฌ - ญ) ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร
ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒ นศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
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วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบ โดยมีผูใ หขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 6 กลุม ไดแก 1) กลุมอาจารยผูสอน
จํานวน 6 คน 2) กลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 – 5 ปการศึกษา 2551 จํานวน 38 คน 3)
กลุมมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวงปการศึกษา 2546 – 2550 จํานวน 57 คน 4)
กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู จํานวน 12 คน 5) กลุมอาจารยที่ปรึกษา
ของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน และ 6) กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2
คน ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) โดย
ใช CIPP ของสตั ฟ เฟ ล บี ม (Stufflebeam) โดยรวบรวมข อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ผลการวิจัยพบวา
1. การประเมิ น บริ บ ทในด านวั ต ถุ ป ระสงค พบว า ผู ป ระเมิ น ทุ ก กลุ ม มี ค วามเห็ น
สอดคลองกันวา วัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
2. การประเมินปจจัยนําเขา ประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางของหลักสูตร
พบวา มีความเหมาะสม ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด ดานอาจารยผูสอน พบวา มีค วามเหมาะสมอยูใ นระดับปานกลางถึงมากที่สุด ดาน
นัก ศึก ษา พบวา มีค วามเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด และในดานองคประกอบอื่น ๆ ที่
สนับสนุนการเรียนการสอน พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด
3. การประเมิน กระบวนการ ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน
พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ดานการวัด และประเมินผล พบวา มีค วาม
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสม
ในระดับมากถึงมากที่สุด
4. การประเมินผลผลิต ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมี
ความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในระดับมากถึงมากที่สุด กลุม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู
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ในระดับมากและกลุมอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก พบวาสวน
ใหญมีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก
5. การประเมินผลกระทบ พบวา กลุมมหาบัณฑิต มีค วามเห็น วา ตนเองสามารถนํา
ความรู ทักษะ ประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก
มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2553 : ก-จ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)
เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของหลักสูตรเพื่อการปรับปรุง การกํากับดูแล
และการจัดกระบวนเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตซึ่ง
เปนผลผลิตของหลัก สูต ร โดยใชรูปแบบการประเมิน หลัก สูต รซิปป (CIPP Model) ประชากร
ประกอบด ว ย อาจารยประจํา หลัก สู ต ร จํานวน 5 คน อาจารยพิ เศษ อาจารย ภ าควิ ชาอื่ น และ
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ จํานวน 57 คน นัก ศึกษาปจจุบันในรุนปการศึกษา 2547-2549 ที่
ไดรับอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธจํานวน 36 คน ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 คน และผูบังคับบัญชาของ
ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 คน ผลการประเมินหลักสูตรพบวา
ดานบริบทในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ประกอบ ดว ยความสัมพัน ธ
ระหวางหลัก สูตรกับปณิธาน ความสัมพันธระหวางหลักสูต รกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของประเทศ โครงสรางและเนื้อหาสาระหลักสูตร
ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร และความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคโครงสราง
เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา
ดานปจจัยนําเขาในภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งประกอบดวย ดานโครงสรางและเนื้อหา
พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดานอาจารยดานบุคลากรของภาควิชาและดานนักศึกษา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนมีค วามเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง และดานอาคารสถานที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
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ดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบดวย ดานคุณลักษณะของผูเรียนมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบวาดุษฎีบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
อยูในระดับมากที่สุด ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือดานวิชาการพบวาผูเรียนมีความเหมาะสมในระดับ
มาก และดานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
พรทิพย ไชยโสและคณะ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูต ร
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร 5 ป ภาควิ ช าการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิธีการวิจัย ใชการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
ผูเ กี่ยวของกับหลักสูตรคือ บัณฑิต ผูบังคับบัญชาบัณฑิต อาจารยซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
ดําเนินงานหลักสูตร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูสอน นิสิตปจจุบัน และอาจารยผูประสานงานจาก
มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือในการรับนิสิ ตไป
ศึก ษาเปน เวลา 1 ป วิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละของคําตอบ ผลการวิจัย พบวา 1)
วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมตั้งแตระดับมากขึ้นไป 2) การดําเนินการ
ใชหลัก สูตรมีค วามเหมาะสมทั้งในเรื่องของ คุณสมบัติของนิสิตที่รับเขามาเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การจัดปจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ประโยชนของกิจกรรมตางๆ ที่จัด และการดําเนินงานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Waikato 3)
บัณฑิตมีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและ การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร อยูในระดับตั้งแตมากขึ้นไป ผูบังคับบัญชาบัณฑิต มีความพึงพอใจตอบัณฑิต
ในระดับมากที่สุด
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
คอกซ- พีเตอรสัน (Cox- Peterson 2004: Abstract) ทําการวิจัยประเมินหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพอรดู (Purdue University) ตามรูปแบบ
การประเมิน ของ CIPP Model ของ สตัฟเฟล บีม (Stufflebeam) โดยศึก ษาความคาดหวังของ
นัก ศึก ษา หลัก สู ต ร การศึก ษาทางไกล วิ ธีก ารติด ตอ สื่อสาร เสน ทางสูค วามสํ าเร็ จ และความ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา การใชวิธีการพี่เลี้ยง (Mentor) การใชเวปไซต
เพื่อการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางครูที่ปรึกษาและนักศึกษา การใชกรณีศึกษาเพื่อการ
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เรียนรูและการประยุกตเขากับสถานการณของสถานศึกษาในปจจุบัน วิชาที่เรียนตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถเตรียมหัวขอการวิจัย 3 บท การเรียนทางไกลทําใหนักศึกษา
ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยเพอรดู
อาซิซิ (2547) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการนําโครงการทักษะการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนมัธยมในประเทศมาเลเชีย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model ) ผลการวิจัย
พบวาทัศนคติของครูตอการเปลี่ยนแปลงและปญหาที่ครูพบยังไมเปนผลเพราะมีปญหาที่เกิดขึ้น
มากมายกับตัว แปร ประสิทธิภ าพขึ้นอยูกับจุดประสงคของทักษะการดําเนิน ชีวิต และ ปรัชญา
การศึกษาของชาติและความมั่นใจของครูตอการสอนทัก ษะการดําเนิน ชีวิต ปจจัยนําเขา พบวา
เครื่องมือ ความสะดวกสบาย สถานที่ทํางาน การสนับสนุนของครูใ หญ ทัก ษะในการสอนการ
ดํารงชีวิตของครูยังไมมีประสิทธิภาพ สวนทางดานงบประมาณ จํานวนเวลาเรียน และความรูของ
ครู มีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการ พบวา การสอนและยุทธวิธีการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ
แตวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้นไมมีประสิทธิภาพ ดานผลผลิต พบวา จุดประสงค
ของทักษะการดําเนินชีวิตโดยภาพรวมแลวไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีผลดีทางดานเจตคติ ความรู
และคานิยมทางศีลธรรมเกี่ยวกับทักษะการดําเนินชีวิต

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงรายละเอียดออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที 1

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย

ตอนที 2

ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนในภาพรวม ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู

ตอนที 3

ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหา และแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที 1

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของกลุ ่มเป้าหมาย

ตารางที่ 6 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิต
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน/ คน

ร้ อยละ

1.1 ชาย

19

48.72

1.2 หญิง

20

51.28

39

100.00

2.1 หลักสูตรและการนิเทศ

28

71.79

2.2 การสอนภาษาอังกฤษ

4

10.26

2.3 เทคโนโลยีการศึกษา

7

17.95

39

100.00

39

100.00

4.1 4 ป

18

46.15

4.2 5 ป

21

53.85

39

100.00

1. เพศ

รวม
2.กลุมวิชา

รวม
3. สถานภาพ
3.1 จบการศึกษา
4. ระยะเวลาในการศึกษา

รวม

จากตารางที่ 6 พบวามีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 39 คน แบงเปนเพศหญิง จํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 51.28 และเปน เพศชาย 19 คน คิดเปนรอยละ 48.72 ผูตอบแบบสอบถาม
ศึกษาในกลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศมากที่สุด จํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ 71.79 รองลงมาคือ
กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 17.95 และกลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.26 โดยผูตอบแบบสอบถามใชระยะเวลาในการศึกษา 5 ป จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 53.85 และ ใชเวลาในการศึกษา 4 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 46.15
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ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน / คน

ร้ อยละ

รวม

24
79
103

23.30
76.70
100.00

รวม

50
25
18
2
8
103

48.50
24.30
17.50
1.90
7.80
100.00

รวม

20
23
46
8
6
103

19.40
22.30
44.70
7.80
5.80
100.00

1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. กลุมวิชาที่ศึกษา
2.1 กลุมหลักสูตรและการนิเทศ
2.2 กลุมการสอนภาษาอังกฤษ
2.3 กลุมเทคโนโลยีการศึกษา
2.4 กลุมการสอนภาษาไทย
2.5 กลุมการสอนสังคม
3.ชั้นป
3.1 ชั้นปที่ 1
3.2 ชั้นปที่ 2
3.3 ชั้นปที่ 3
3.4 ชั้นปที่ 4
3.5 ชั้นปที่ 5

จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 103 คน จําแนก
เปนเพศหญิงจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 76.70 คน เปนเพศชายจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ
23.30
เมื่อพิจารณากลุมวิชาที่ศึกษาพบวาสวนใหญศึกษาอยูในกลุมหลักสูตรและการนิเทศ
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาไดแก กลุมการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 24.30 และลําดับที่สามคือ กลุมเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
17.50
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ชั้น ป ที่ กํ าลั ง ศึ ก ษาพบว า นั ก ศึ ก ษาที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ กํ า ลั งศึ ก ษาใน
ระดับชั้นปที่ 3 มากที่สุดจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ44.70 รองลงมาไดแกระดับชั้นปที่ 2 จํานวน
23 คนคิดเปนรอยละ 22.30 ลําดับตอมาคือระดับชั้นปที่ 1 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 19.40
ตารางที่ 8 ขอมูลทั่วไปของผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน/ คน

ร้ อยละ

รวม

10
8
18

55.60
44.40
100.00

รวม

10
4
1
3
18

55.60
22.20
5.60
16.70
100.00

8
1
9
18

44.40
5.60
50.00
100.00

3
8
7
18

16.70
44.40
38.90
100.00

1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. กลุมวิชาที่สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
2.1 กลุมหลักสูตรและการนิเทศ
2.2 กลุมการสอนภาษาอังกฤษ
2.3 กลุมการสอนภาษาไทย
2.4 กลุมการสอนสังคม
3. ประสบการณในการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ
3.1 นอยกวา 10 ป
3.2 11-15 ป
3.3 มากกวา 15 ป
รวม
4. บทบาทของทานเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4.1 ผูสอน
4.2 กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
4..3 ผูสอนและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
รวม
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จากตารางที่ 8 พบวา มีจํานวนผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ จํานวน 18 คน
เปนเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.60 และเปนเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
44.40
สําหรับกลุมวิชาที่สอน พบวา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ อยูในกลุมวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ มากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.60 รองลงมาไดแกกลุมวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 22.20 กลุมวิชาการสอนสังคม จํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 16.70 และ กลุมการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.60
ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีประสบการณในการสอนและกรรมการ
ตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ มากกว า 15 ป จํ า นวน 9 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 50.00 รองลงมาคื อ มี
ประสบการณนอยกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 44.40 และ มีประสบการณระหวาง 11-15
ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.60
บทบาทของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมากที่สุด
จํานวน 8 คน คิด เปน รอยละ 44.40 รองลงมาคือมีบทบาทเปน ผูสอนและกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 38.90 และมีบทบาทเปนผูสอนเพียงอยางเดียว จํานวน 3
คน คิดเปนรอยละ 16.70
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ตารางที่ 9 ขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน/ คน

ร้ อยละ

รวม

3
6
9

33.33
66.67
100.00

รวม

2
6
1
9

22.22
66.67
11.11
100.00

1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ตําแหนงทางวิชาการ
2.1 รองศาสตราจารย
2.2 ผูชวยศาสตราจารย
2.3 อาจารย

จากตารางที่ 9 พบวา คณะกรรมการดําเนินงานและอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีจํานวน 9 คน เปนเพศหญิงจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
66.67 และเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินงานและ
อาจารยประจําหลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการสอน มีตําแหนงทาง
วิชาการเปน ผูชว ยศาสตราจารยมากที่สุด จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือรอง
ศาสตราจารย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 22.22 และ อาจารยจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11
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ตอนที 2

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการสอน ในภาพรวม ด้ านบริบท ด้ านปัจจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ ด้ านผลผลิต
ด้ านผลกระทบ ด้ านประสิทธิผล ด้ านความยังยืน และด้ านการถ่ ายโยงความรู ้
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ได จ ากแบบสอบถามความคิด เห็น และการ

สัมภาษณ โดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปนรายดานตามแนวทางการประเมิน CIPPIEST
Model ดังตอไปนี้
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท
2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา
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2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนในภาพรวม

รายการ

บัณฑิต

นักศึกษา

N=39 คน

N=103 คน

ผู ้ สอน/ กรรมการ

ผู ้ ใช้ บัณฑิต

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รวม

N=23 คน

N= 18 คน

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

1. ดานบริบท

4.33

0.44

มาก

4.12

0.62

มาก

4.13

0.42

มาก

-

-

-

4.19

0.49

มาก

2. ดานปจจัยนําเขา

3.72

0.79

มาก

3.64

0.58

มาก

4.02

0.57

มาก

-

-

-

3.79

0.64

มาก

3. ดานกระบวนการ

4.36

0.50

มาก

4.18

0.78

มาก

4.14

0.54

มาก

-

-

-

4.22

0.60

มาก

4. ดานผลผลิต

4.44

0.51

มาก

4.22

0.52

มาก

4.04

0.59

มาก

-

-

-

4.23

0.54

มาก

5. ดานผลกระทบ

4.42

0.48

มาก

-

-

-

-

-

-

มากที่สุด

4.47

0.47

มาก

6. ดานประสิทธิผล

4.57

0.46

มากที่สุด

-

-

-

-

-

-

4.52 0.46
4.57 0.47

มากที่สุด

4.57

0.46

มากที่สุด

7. ดานความยั่งยืน

4.60

0.47

มากที่สุด

-

-

-

-

-

-

มากที่สุด

4.61

0.43

มากที่สุด

8. ดานการถายโยงความรู

4.07

0.83

มาก

-

-

-

-

-

-

4.62 0.39
4.30 0.51

มาก

4.19

0.67

มาก

4.32

0.37

มาก

4.04

0.62

มาก

4.08

0.47

มาก

4.50 0.38

มากทีสุ ด

4.28

0.53

มาก

รวม
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จากตารางที่ 10 พบวา ผลการประเมิน หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน ที่ไดจากบัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ผูใช
บัณฑิต ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.28, S.D.= 0.53 ) โดย ผูใช
บัณ ฑิต มีค วามคิด เห็น ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= 0.38 ) สวนบัณ ฑิต
นัก ศึก ษา และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิด เห็นในภาพรวมอยูร ะดับมาก
ตามลําดับ ดังนี้ ( X = 4.32, S.D.= 0.37 ) , ( X = 4.04, S.D.= 0.362) , ( X = 4.08, S.D.= 0.47 )
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมทุ ก ด า น พบว า ด า นที่ มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สุด มี 2 ดาน ไดแก ดานความยั่งยืน ( X = 4.61, S.D. = 0.43 ) และ ดานประสิทธิผล
( X = 4.57, S.D. = 0.46 ) ตามลําดับ ดานที่มีความเหมาะสมระดับมาก ไดแก ดานผลกระทบมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.47, S.D. = 0.47 ) รองลงมาไดแก ดานผลผลิต( X = 4.23, S.D. = 0.54 )
ลําดับตอมาคือดานกระบวนการ ( X = 4.22, S.D. = 0.60 ) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ดาน
ปจจัยนําเขา ( X = 3.79, S.D = 0.64 )
นอกจากนี้ ผลการสัม ภาษณ ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย /ผูบริ หารคณะ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร ไดใหความเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูต รและการสอนมีค วามเหมาะสม โดยสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ สามารถสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณลักษณะทางวิชาการ กลาคิด กลา
แสดงออกในทางวิชาการที่เหมาะสม ดังขอความที่วา “บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรนี้
เปนผูมีความรูความสามารถ และมีความเปนผูนําทางวิชาการ กลาแสดงความคิดเห็นและมีบุคลิก
ทางวิชาการที่เหมาะสม”
จากผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและรายดานทั้ง 8 ดาน ขอนําเสนอในรูปแบบ
แผนภาพ ตอไปนี้
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แผนภาพที่ 6 ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนใน
ภาพรวมและรายดาน 8 ดาน
จากแผนภาพที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยดานความยั่งยืนมีคามากที่สุด รองลงมาคือดาน
ประสิทธิผล ลําดับตอมาคือคาเฉลี่ยผลการประเมินดานผลกระทบ และพบวา ผลการประเมินดานที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานปจจัยนําเขา
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านบริบท
ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่มีตอหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานบริบท (C: Context Evaluation)

ประเด็นการประเมิน

ผู ้ สอน/ กรรมการ

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์
(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D. ระดับ

4.59

0.50

มากที่สุด

4.28

0.72

2. วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

4.44

0.50

มาก

-

3. แผนการศึกษามีความเหมาะสม

3.88

0.88

มาก

4. โครงสรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย หมวดวิชาเสริม

4.18

0.87

5. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดของหลักสูตร

4.03

6. เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง

4.41

1. วัตถุประสงคหลักสูตรความสอดคลองกับความตองการของ

รวม

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

มาก

4.22

0.64

มาก

4.36

0.62

มาก

-

-

4.33

0.68

มาก

4.38

0.59

มาก

3.93

0.74

มาก

4.06

0.63

มาก

3.95

0.75

มาก

มาก

3.90

0.78

มาก

3.83

0.92

มาก

3.97

0.85

มาก

1.00

มาก

3.52

0.87

มาก

3.94

0.63

มาก

3.83

0.83

มาก

0.56

มาก

4.30

0.69

มาก

4.17

0.61

มาก

4.29

0.62

มาก

ผูเรียน

สมรรถภาพ หมวดวิชาบังคับแกน และหมวดวิชาเฉพาะกลุม
วิชา มีความเหมาะสม
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ตารางที่ 11 (ตอ)

ประเด็นการประเมิน

7. หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการกําลังคน

ผู ้ สอน/ กรรมการ

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D. ระดับ

X

S.D.

4.38

0.60

มาก

4.21

0.66

มาก

-

-

4.50

0.66 มากที่สุด 4.40

0.64

มาก

4.33

0.59

4.53

0.56 มากที่สุด

4.17
4.13

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.29

0.63

มาก

มาก

4.41

0.63

มาก

0.61

มาก

4.35

0.58

มาก

0.42

มาก

4.19

0.49

มาก

ของประเทศ
8. หลักสูตรนี้ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
9. บัณฑิตจากหลักสูตรนี้เปนที่ยอมรับทางวิชาการจาก

-

-

4.12

0.62

สถาบันตางๆ (เปนที่รูจักของกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ)
รวม 4.33

0.44

มาก

มาก
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จากตารางที่ 11 พบวา ภาพรวมของความคิด เห็ น ของบัณ ฑิต นั ก ศึก ษา และผู สอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ดานบริบทมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ( X = 4.19 , S.D. = 0.49) โดย บัณฑิต มีคาเฉลี่ย
มากที่สดุ ( X = 4.33, S.D.= 0.44 ) รองลงมาไดแก ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ( X =
4.13, S.D.= 0.42 ) และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
( X = 4.12, S.D.= 0.62 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก ทุกขอซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ( X = 4.38 , S.D. = 0.59)
รองลงมาไดแกวัตถุประสงคหลักสูตรความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน( X = 4.36 , S.D.
= 0.62) ลําดับตอมาคือ บัณฑิตจากหลักสูตรนี้เปนที่ยอมรับทางวิชาการจากสถาบันตางๆ (เปนที่
รูจักของกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ) ( X = 4.35 , S.D. = 0.58) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความ
เหมาะสมของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดของหลักสูตร ( X = 3.83 , S.D. = 0.83)
นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย /ผูบริหารคณะ คณะกรรมการ
ดํา เนิ น งาน/อาจารย ประจํ า หลั ก สูต รและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาจารย ผู ส อน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ พบวา ดานบริบทมีค วามเหมาะสม โดยเฉพาะวัตถุประสงคข องหลัก สูต รมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและความตองการของสังคม ดังที่ผูใหขอมูลทานหนึ่งได
กลาววา
“หลักสูตรของแผน ข (เนนเรียนและทําวิทยานิพนธ) ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนมืออาชีพ “
Professional” มากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
หลักสูตรจึงตองสรางหรือพัฒนาผูเรียนใหมีมุมมองใหมๆ ไปพัฒนางานในวิชาชีพของตนเอง
หลักสูตรของแผน ก (เนนการทําวิทยานิพนธ) ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนนักคิด (Thinker)
คิดเปน คิดอยางมีระบบ และบริหารจัดการเปน รวมทั้งมุงตอบโจทยปญหาสภาพตาง ๆ” ในสวน
ของโครงสรางหลัก สูต ร คณะกรรมการดําเนิน งาน/อาจารยประจําหลัก สูต รและผูทรงคุณ วุฒิ
อาจารยผูสอน กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอน
ไดเสนอความคิดเห็นวาจํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิตมีมากเกินไป ซึ่งหากพิจารณาในบาง
รายวิชา พบวามีความซ้ําซอนในเนื้อหา ดังนั้นจึงควรปรับลดรายวิชาที่ซ้ําซอน ทั้งนี้การสอนควร
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เนนการวิจัย ซึ่งนักศึกษาจะไดขอมูลที่ลึกซึ้งกวาการเรียนดวยวิธีการอื่นๆ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนตองเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากกกวาการสอนในหองเรียน

ผลการวิเ คราะห์ ความคิด เห็ น ที มีต่ อ รายวิช า ตามหลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
การวิเคราะหขอมูลตอนนี้เปนการวิเคราะหความคิดเห็น ของบัณฑิต นักศึกษา
คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ ที่มีตอรายวิชาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อันประกอบดวย กลุมวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังมีรายละเอียดและ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางตอไปนี้

112
ตารางที่ 12 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีตอรายวิชา ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของ บัณฑิต นักศึกษา
คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ

บัณฑิต

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา

รายวิชาสํ าหรับผู ้ ไม่ มีวุฒิทางการศึ กษา
472 511 นโยบายทางการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ

472 512 พื้นฐานหลักสูตรและการสอน

เหมาะสม

รอยละ

ควร
ปรับปรุง

รอยละ

เหมาะสม

รอยละ

ควร
ปรับปรุง

รอยละ

-

-

-

-

7

100.00

-

-

√

-

-

-

-

7

100.00

-

-

√

เหมาะสม

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควร
ปรับปรุง

ข้ อเสนอแนะ
-ควรมีการยกเวนสําหรับผู
มีประสบการณในการสอน
มากกวา 5 ป
- ควรจัดใหเรียนกอน
รายวิชา 472 516 จะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง
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113
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา
เหมาะสม

รอยละ

ควร
ปรับปรุง

รอยละ

เหมาะสม

รอยละ

ควร
ปรับปรุง

รอยละ

466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1

28

87.50

4

12.50

16

100.00

-

-

466 521 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2

29

90.63

3

9.37

16

100.00

เหมาะสม

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

หมวดวิชาเสริ มสมรรถภาพ
1.1 ภาษาต่ างประเทศ
√

ปัญหา
- เกณฑการประเมินไม
ชัดเจน
-สอนไมสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชา
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการประเมินผลที่
หลากหลาย

√

113

114
ตารางที่ 12 (ตอ)
คณะกรรมการ
บัณฑิต

ดําเนินงาน/อาจารย์

นักศึกษา

ประจําหลักสู ตร/

รายวิชา

ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม

ร้ อยละ

29

82.85

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

17.15

35

83.33

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

1.2 คอมพิวเตอร์
472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการวิจัย

6

7

16.70

√

ปัญหา
- เนื้อหาไมตรงกับความ
ตองการข้ อเสนอแนะ
- ควรเนนการใช
โปรแกรมในการคนหา
ขอมูล
- ควรแบงกลุมตาม
พื้นฐานของผูเรียน
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115
ตารางที่ 12 (ตอ)
คณะกรรมการ
บัณฑิต

ดําเนินงาน/อาจารย์

นักศึกษา

ประจําหลักสู ตร/

รายวิชา

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม

ร้ อยละ

30

88.23

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

11.77

38

90.47

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ควร
ปรับปรุ ง

1.3 วิจัย
472 514 สถิติขั้นสูง

4

4

9.53

√

ปัญหา
-เนื้อหายากเกินไป
ข้ อเสนอแนะ
- ควรสอนเนื้อหาที่สามารถนําไปใชไดจริง
- ควรปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับสาขา
วิชาเอก
-ควรมีตําราเฉพาะวิชาและมีบริการ
โปรแกรมให้ นักศึกษาใช
- ควรจัดใหเรียนเฉพาะคนที่สอบไมผาน
เกณฑ
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116
ตารางที่ 12 (ตอ)

บัณฑิต

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา

472 515 การวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

34

97.14

1

2.85

20

100.00

-

-

√

35

100.00

-

-

42

100.00

-

-

√

34

97.14

1

2.86

42

100.00

-

-

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

ข้ อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มงานเดี่ยวเปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ

หมวดวิชาบังคับแกน
472 516 กลยุทธการพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
472 517 การออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน
472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน

100.00
35

100.00

-

-

19

√
√

-

-

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
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117
ตารางที่ 12 (ตอ)

บัณฑิต

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา

472 519 สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทาง

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

34

97.14

1

2.86

20

100.00

-

-

√

31

88.57

4

11.43

20

-

-

√

31

88.57

4

11.43

19

95.00

1

5.00

√

30

90.90

3

9.10

11

55.00

9

45.00

√

เหมาะสม

ควรปรับปรุง

หลักสูตรและการสอน
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎี
บัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1
472 612 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎี
บัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2
472 613 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎี
บัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3

100.00

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะ
-ควรจะนําไปรวมกับรายวิชาการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ปัญหา
-วัตถุประสงคเนื้อหาไมชัดเจน
เนื้อหาทั้ง 3 รายวิชา มีความ
ซ้ําซอน
ข้ อเสนอแนะ
-ควรบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้ง 3
เปนรายวิชาเดียวกัน
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118
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต
รายวิชา
เหมาะส
ม

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

ควร
ร้ อยละ ปรับปรุ
ง

ร้ อย
ละ

เหมาะส
ม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ร้ อยละ
ง

เหมาะส
ม

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา
(กลุ ่ มวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ)
วิชาบังคับ
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน
472 523 สัมมนาทฤษฎีและ
กระบวนการเรียนรู

24

100.00

-

-

11

100.00

23

95.83

1

4.17

11

100.00

23

92.00

2

8.00

8

100.00

-

-

√

-

-

√

-

-

√

ข้ อเสนอแนะ
-ควรนําไปรวมกับรายวิชา 472
516
ปัญหา
- อาจารยพิเศษบางทานสอนไม
ตรงประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
- ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามคําอธิบายรายวิชา
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119
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา
เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

472 524 การศึกษาอิสระดาน
หลักสูตรและการนิเทศ
472 525 สัมมนากระบวนทัศน
ทางการนิเทศการศึกษาและการ
นิเทศการสอน

24

100.00

-

-

9

100.00

-

-

√

21

87.50

3

12.50

8

100.00

-

-

√

472 526 สัมมนากลยุทธทาง
หลักสูตรและการสอน

23

92.00

2

8.00

9

100.00

-

-

√

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

วิชาเลือก

ข้ อเสนอแนะ
- ควรเนนใหปฏิบัติมากกวานี้
- ควรจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
ข้ อเสนอแนะ
- ควรจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
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120
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา
เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

4

100.00

-

-

5

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา
(กลุ ่ มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
วิชาบังคับ
472 531 สัมมนาการวัดและประเมินผล
ภาษาอังกฤษ
472 532 สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบ
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
472 533 สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัย
ระดับสูงทางการสอนภาษาอังกฤษ
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121
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา
เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

472 534 การสอนไวยากรณ

4

100.00

-

-

6

100.00

-

-

√

472 535 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
472 536 สัมมนาการอานและแหลงความรู
ดานภาษาและศิลปะภาษา
472 537 การศึกษาอิสระดานการสอน

4

100.00

-

-

3

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

3

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

3

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

3

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

วิชาเลือก

ภาษาอังกฤษ
472 538 สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็น
ทางวัฒนธรรม
472 539 สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการ
สอนภาษาอังกฤษ
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122
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา

472 631 สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

5

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

4

100.00

-

-

2

100.00

-

-

√

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

สรางสรรคสําหรับครู
472 632 การบริหารจัดการโปรแกรมการ
สอนภาษา
472 633 ประเด็นปจจุบันในการสอนอาน
และการศึกษาภาษา
472 634 ประเด็นสําคัญทางดานการเรียนรู
ภาษา
472 635 ประเด็นสําคัญในการนิเทศการสอน
ภาษาอังกฤษ

122

123
ตารางที่ 12 (ตอ)
บัณฑิต

คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา
เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

7

100.00

-

-

-

-

-

-

√

7

100.00

-

-

-

-

-

-

√

7

100.00

-

-

-

-

-

-

√

ปัญหา/
ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา
(กลุ ่ มวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา )
วิชาบังคับ
472 571 การออกแบบขั้นสูงสําหรับการ
เรียนการสอนและเทคโนโลยี
472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยี
การศึกษาในหลักสูตรและการสอน
472 573 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา
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ตารางที่ 12 (ตอ)

บัณฑิต

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร/
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษา

รายวิชา
เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

ร้ อยละ

ควร
ปรับปรุ ง

ร้ อยละ

เหมาะสม

7

100.00

-

-

-

-

-

-

√

7

100.00

-

-

-

-

-

-

√

7

100.00

-

-

-

-

-

7

100.00

-

-

-

-

-

-

√

36

100.00

-

-

6

100.00

-

-

√

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ

ควรปรับปรุง

วิชาเลือก
472 574 สัมมนาการบริหารและการจัดการ
องคกรเทคโนโลยีทางการศึกษา
472 575 สัมมนาการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
472 576 สัมมนาการออกแบบและพัฒนา

-

√

ระบบการเรียนรูในองคกร
472 577 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยี
การศึกษา
วิทยานิพนธ์
472 615 วิทยานิพนธ
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จากตารางที่ 12 พบวา ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีตอรายวิชา ตามหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของ บัณฑิต นักศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาควรปรับปรุงจํานวนหนวยกิตใหนอยลง โดยอาจ
ปรับลดในรายวิชาที่มีความซ้ําซอนในเนื้อหา ในบางรายวิชาที่เปนรายวิชาพื้นฐานควรจัดเฉพาะ
ผูไมมีพื้นฐาน หรือผูที่สอบไมผานเกณฑที่กําหนด
ทั้งนี้ผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวารายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และสถิติ ไมจําเปนตองลงเรียนในทุกกลุมวิชา การจัดการเรียนการสอนควรเนนวิธีการสืบเสาะหา
ความรู การเรียนการสอนใหนักศึกษาลงเรียนในรายวิชาที่เปนวิชาเอกของตนเองเพื่อสรางความ
เขาใจที่ลึกซึง้ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเมื่อทําวิทยานิพนธ ดังที่ผูใหขอมูลทาน
หนึ่งไดกลาวา “วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ควรจัดใหนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินเทานั้น ซึ่งอาจจัดใหมีการประเมินในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาก็ได”
รายวิชาภาษาอังกฤษ ควรปรับจํานวนหนวยกิต จาก 5 หนวยกิต ปรับลด เหลือ 3 หนวยกิต
เนื่องจากการสอนในระดับปริญญาเอกมี เปาหมายเพื่อใหนัก ศึก ษาสามารถสืบคน ความรูที่เปน
ภาษาตางประเทศได และนักศึกษามีทักษะในการอานภาษาอังกฤษไดพอสมควร การเรียนจึงควร
เปนการทบทวนความเขาใจบางอยางใหชัดเจน
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลกาประเมินหลักสู ตรด้ านปัจจัยนําเข้ า
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่มีตอหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานปจจัยนําเขา (I: Input Evaluation)

ประเด็นการประเมิน

ผู ้ สอน/ กรรมการ

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

1. หองเรียนมีสภาพที่เอื้อตอการเรียนรู

3.62

0.89

มาก

3.61

0.84

มาก

4.06

0.87

มาก

3.76

0.86

มาก

2. หองศึกษาคนควาดวยตนเอง มีโตะ เกาอี้ สื่อ อุปกรณเอื้อ

3.47

0.90

ปานกลาง 3.38

0.91

ปานกลาง

-

-

-

3.42

0.90

ปานกลาง

3.59

0.92

3.44

0.77

ปานกลาง

3.93

0.63

มาก

3.65

0.77

มาก

3.44

0.87

ปานกลาง 3.16

0.95

ปานกลาง

-

-

-

3.30

0.91

ปานกลาง

3.65

0.98

0.77

มาก

4.06

0.72

มาก

3.75

0.82

มาก

ตอการจัดการเรียนรู
3. มีแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่

มาก

เหมาะสมตอการเรียนรู
4. มีหองปฏิบัติการจุดเชื่อมตอ Internet หองทํางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสม
5. มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมเหมาะสมเอื้อตอการ

มาก

3.56

เรียนรู
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ตารางที่ 13 (ตอ)

ประเด็นการประเมิน
X

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

S.D.
0.98

ผู ้ สอน/ กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

มาก

3.68

0.75

มาก

X

S.D.

ระดับ

-

-

-

X

3.60

S.D.
0.86

ระดับ

6. มีการบริการยืมคืนวิทยานิพนธที่เหมาะสม

3.65

มาก

7. หองสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ตํารา เอสาร และ

3.76

0.96

มาก

3.85

0.72

มาก

-

-

-

3.80

0.84

มาก

4.62

0.55

มาก

4.42

0.60

มาก

4.22

0.64

มาก

4.42

0.59

มาก

-

-

-

-

3.83

0.70

มาก

3.83

0.70

มาก

3.72

0.79

3.64

0.58

4.02

0.57

มาก

3.79

0.64

มาก

บทความ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
8. คุณวุฒิ ความรู ประสบการณผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพที่เหมาะสม
9. ผูเรียนมีพื้นฐานที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญา
เอก
รวม

มาก

มาก
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จากตารางที่ 13 พบวา ในภาพรวม บัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ มีความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดาน
ปจจัยนําเขาในระดับมาก ( X = 3.79 , S.D. = 0.64) โดย ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.02 , S.D. = 0.57) รองลงมาคือ บัณฑิต ( X = 3.72 , S.D. = 0.79) และที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ( X = 3.64 , S.D. = 0.58) นักศึกษา
เมื่อพิจารณาเปน รายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นตอคุณ วุฒิ ความรู ประสบการณ
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพที่เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 4.42, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ผูเรียนมีพื้นฐานที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ( X = 3.83, S.D. = 0.70) ตอมาคือ หองสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ตํารา เอสาร และ
บทความ ที่เหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.80, S.D. = 0.84) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มี
หองปฏิบัติการ จุดเชื่อมตอ Internet หองทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง ( X = 3.30, S.D. = 0.91) นอกจากบัณฑิต นักศึกษาไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา
ควรมีระบบบริการนักศึกษาดานเทคโนโลยีการสืบคน จัดหองคอมพิวเตอร และอุปกรณเพื่ออํานวย
ความสะดวก หองเรียนควรมีโตะเกาอี้ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดลอมที่สง เสริมสังคมแหงการเรียนรู
ดานความสะอาดและการใหบริการของเจาหนาที่ในการประสานงานกับอาจารยผูสอน และการมีใจ
บริการ ควรมีหองเรียนเฉพาะสําหรับนักศึกษาใชสืบคน และควร มีปายประกาศ หรือกําหนดจุด
Center เพื่อใหทุกคนรับรูขอมูลขาวสารไดทันเหตุการณ
ผลการสัมภาษณ ผูบริหาร คณะกรรมการดําเนิน งาน/อาจารยประจําหลัก สูต รและ
ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยผูสอนและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นตรงกันวา การ
จัดการดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมดี โดยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีทรัพยากร
ดานสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ มีเอกสาร หนังสือประกอบการเรียน
ที่ทันสมัย ในสวนของอาจารยผูสอน สวนใหญมีความคิดเห็นวา อาจารยผูสอนเปนผูมี คุณวุฒิ
ความรู ประสบการณและผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมากมาย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ ความรู
ความสามารถ และประสบการณข องอาจารยผูสอนที่ค วามเหมาะสมในการสอนและถายทอด
ประสบการณ แตตองพยายามจัดผูสอนเพื่อดูแลใหนักศึกษาปริญญาเอกสามารถสําเร็จการศึกษาได
ภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด
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2.4 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการประเมินหลักสู ตรด้ านกระบวนการ
ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่มีตอหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานกระบวนการ (P: Process Evaluation)

ประเด็นการประเมิน

ผู ้ สอน/ กรรมการ

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

1. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาอยางเหมาะสม

4.41

0.61

มาก

4.23

0.56

มาก

4.28

0.66

มาก

4.30

0.61

มาก

2. นักศึกษาไดรับทราบจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่ชัดเจน
3. มีการใชวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
4. มีแผนการดําเนินงานดานหลักสูตรอยางชัดเจนและเปน
ระบบ
5. มีการคัดเลือกอาจารยผูสอนตามความรูความสามารถและ
คุณวุฒิ
6. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และให
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม

4.29

0.72

มาก

4.25

0.69

มาก

-

-

-

4.27

0.70

มาก

4.15
4.12

0.61
0.81

มาก
มาก

3.89
4.03

0.72
0.72

มาก
มาก

4.06

0.63

มาก

4.02
4.07

0.66
0.72

มาก
มาก

4.56

0.56 มากที่สุด 4.30

0.68

มาก

4.22

0.73

มาก

4.36

0.65

มาก

4.76

0.55 มากที่สุด 4.11

0.85

มาก

-

-

-

4.43

0.70

มาก
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ตารางที่ 14 (ตอ)

ประเด็นการประเมิน

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

ผู ้ สอน/ กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

7. ระบบการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม

4.35

0.69

มาก

-

-

-

3.97

0.66

มาก

4.16

0.67

มาก

8. การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการและที่ปรึกษา

4.38

0.82

มาก

-

-

-

4.06

0.63

มาก

4.22

0.72

มาก

-

-

-

4.04

0.81

มาก

-

-

4.04

0.81

มาก

วิทยานิพนธมีความเหมาะสม/ชัดเจน
9. กระบวนการสอบวักคุณสมบัติ (QE)มีความเหมาะสมและ
สอดคลอกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
10. อาจารยผูสอนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เปนตัวอยางที่ดี

4.62

0.55 มากที่สุด

4.39

0.63

มาก

4.11

0.58

มาก

4.37

0.58

มาก

11. การบริการดานธุรการ การยืนคํารองลงทะเบียน ตาง ๆ มี

3.94

0.92

มาก

3.69

0.91

มาก

-

-

-

3.81

0.91

มาก

รวม 4.36

0.50

มาก

4.18

0.78

มาก

4.14

0.54

มาก

4.22

0.60

มาก

ความเหมาะสม
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จากตารางที่ 14 พบวา บัณฑิต นักศึกษา และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
มีความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานกระบวนการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22 , S.D. = 0.60) โดย บัณฑิต มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.36 ,
S.D. = 0.50) รองลงมาคือ นักศึกษา ( X = 4.14 , S.D. = 0.78) และ คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูสอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ( X = 4.14 , S.D. = 0.54)
เมื่อพิจารณาเปน รายขอพบวา ทุก ขออยูในระดับมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม
( X = 4.43 , S.D. = 0.70) รองลงมาไดแก อาจารยผูสอนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เปนตัวอยางที่ดี
( X = 4.37 , S.D. = 0.58) ลําดับตอมาคือ มีการคัดเลือกอาจารยผูสอนตามความรูความสามารถและ
คุณวุฒิ ( X = 4.36 , S.D. = 0.65) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การบริการดานธุรการ การยืนคํา
รองลงทะเบียน ตาง ๆ ( X = 3.81 , S.D. = 0.91)
ผลการสัมภาษณผูบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลัก สูต รและ
ผูทรงคุณวุฒิ และขอเสนอแนะที่ไดจากผูสอน /กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นวา
การบริหารจัด การหลัก สูตรดานกระบวนการมีค วามเหมาะสมโดยใหค วามคิด เห็น เพิ่มเติมใน
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษามีความชัดเจน และสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสมที่จะเขาศึกษาได ทั้งนี้ในสวนของการเรียนการสอน พบวา ควรจัดให
นักศึกษาไดคนควาดวยตนเองมากกวาการเรียนเฉพาะในหองเรียน การจัดการเรียนการสอนควร
เนนวิธีการสืบเสาะหาความรู ตองสอนใหผูเรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหนักศึกษา
มีโอกาสศึกษาในเรื่องที่ตนเองสนใจไดอยางเต็มที่ และนําเรื่องที่ศึกษานั้นมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในหองเรียน ดังคํา กลาวของผูบริหาร ดังผูใหขอมูลทานหนึ่ง ที่กลาววา “ในการจัดหลัก สูต ร
เพื่อใหไดดุษฎีบัณฑิตตามที่คาดหวังนั้น ประเด็นไมไดอยูที่เอกสารหลักสูตร แตอยูที่กระบวนการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู ความตั้งใจใฝรูของนักศึกษาและปรัชญาของการมาเรียนใน
ระดับปริญญาเอกของนักศึกษา หลัก สูต รตองสรางใหค นมีความเขมแข็งทางวิชาการ และเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) ตองจัดเวลาใหผูเรียน
ใชเวลาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการจะเปดหลักสูตรปริญญาเอกได บุคลากรตองมีความ
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พรอมที่จะเปนผูติดตาม กํากับดูแลผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาไดอยางมีคุณภาพภายใน
เวลาที่กําหนด”
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2.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านผลผลิต
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่มีตอหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานผลผลิต(P: Product Evaluation)

ประเด็นการประเมิน

1. บัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ

ผู ้ สอน/ กรรมการตรวจสอบ

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

วิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.47

0.61

มาก

4.21

0.58

มาก

4.11

0.75

มาก

4.26

0.64

มาก

4.50

0.56

มากที่สุด

4.23

0.59

มาก

4.06

0.63

มาก

4.26

0.59

มาก

4.24

0.65

มาก

4.18

0.62

มาก

4.00

0.84

มาก

4.14

0.62

มาก

4.35

0.65

มาก

4.28

0.56

มาก

3.94

0.63

มาก

4.19

0.61

มาก

สรางองคความรูใหม
2. บัณฑิตมีความเปนผูนําทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
3. บัณฑิตสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม
4. บัณฑิตมีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน
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ตารางที่ 15 (ตอ)

ประเด็นการประเมิน

ผู ้ สอน/ กรรมการตรวจสอบ

บัณฑิต

นักศึกษา

(N=39 คน)

(N=103 คน)

วิทยานิพนธ์

รวม

(N=18 คน)

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.47

0.56

มาก

-

-

-

-

-

-

4.47

0.59

มาก

6. บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได

4.50

0.56

มากที่สุด

-

-

-

-

-

-

4.50

0.56

มากที่สุด

7. บัณฑิต มีความสามารถในการจัดการเรียน

4.56

0.56

มากที่สุด

-

-

-

-

-

-

4.56

0.56

มากที่สุด

-

-

-

-

-

4.17

0.61

มาก

4.17

0.61

มาก

-

-

-

-

-

-

4.00

0.59

มาก

4.00

0.59

มาก

4.44

0.51

มาก

4.22

0.52

มาก

4.04

0.59

มาก

4.23

0.54

มาก

5. บัณฑิตสามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู
ใหม

การสอน
8. บัณฑิตเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/

-

ชุมชน และบุคคลในวิชาชีพ
9. บัณฑิต มีคุณลักษณะตรงตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
รวม
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จากตารางที่ 15 พบวา บัณฑิต นักศึกษา และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
มีความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานผลผลิตโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.23 , S.D. = 0.54) โดย บัณฑิตมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.44 ,
S.D. = 0.51) รองลงมาคือ นักศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X = 4.22 , S.D. =
0.52) และลําดับสุดทายคือ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ( X = 4.04 , S.D. = 0.59)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า มี 2 ข อ อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ บั ณ ฑิ ต มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.56 , S.D. = 0.56)
และ บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได ( X = 4.50, S.D. = 0.56) ลําดับตอมาคือบัณฑิต
สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม( X = 4.47 , S.D. =
0.59) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ บัณฑิต มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร (
X = 4.00 , S.D. = 0.59)

ผลจากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย /ผู บ ริ ห ารคณะ และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร มีความเห็นวา บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต มีคุณ ภาพ ความเชี่ยวชาญและบุค ลิก ภาพในระดับดี กลาคิด กลาแสดงออกถึงวิสัยทัศน
ทางดานการศึกษา ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหาร
คณะ ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ควรเปนนักคิด นักวิจัย เปดใจใหกวางและมีมุมมองที่แตกตางซึ่งมีความเปนไปได มีความ
สนใจใฝรู เปนนักอาน จับประเด็น มีความสามารถในการบูรณาการ ดานบริหารจัดการ คิดอยางมี
ระบบโดยตองสามารถสรางกรอบแนวคิ ด (Conceptual Framework) /และกรอบแนวคิดทฤษฎี
(Theoretical Framework) สิ่งที่ไดศึกษามาใหเปน ระบบ (System) และนํามาบูร ณาการเปน องค
ความรูใหมได ดังผูใหขอมูลทานหนึ่งที่กลาววา
“ที่ผานมาพบวานักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้มีคุณภาพ วิทยานิพนธมีความเขมแข็งอยู
ในเกณฑที่ดีมาก เมื่อเปรียบกับบางมหาวิทยาลัย นักศึกษาทําวิทยานิพนธไดดีมีการศึกษาคนควา
ในเรื่องที่ทันสมัย มีการสังเคราะหขอมูลเปนอยางดี”
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2.6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านผลกระทบ
ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต และผูใชบัณฑิต ดานผลกระทบ (I:Impact Evaluation)
ประเด็นการประเมิน
X

บัณฑิต
(N=39 คน)
S.D.
ระดับ

X

ผู ้ ใช้ บัณฑิต
(N=23 คน)
S.D. ระดับ

รวม
X

S.D.

ระดับ

1. มีการนําผลงานวิทยานิพนธไปปรับใชในหนวยงาน และนอกหนวยงาน

4.41

0.61

มาก

-

-

-

4.41

0.61

มาก

2. ทานไดนําความรูที่ไดเรียนมา ไปสรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการ

4.65

0.49

มากที่สุด

-

-

-

4.65

0.49

มากที่สุด

4.21

0.77

มาก

-

-

-

4.21

0.77

มาก

-

-

4.65

0.57

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

เรียนการสอน
3. ทานไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ ใน
หนวยงานและนอกหนวยงาน
ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต ส่ งผลต่ อประเด็นต่ อไปนี เพียงใด
4. การดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย
5. หนวยงานไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม

-

-

-

4.61

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

6. หนวยงานมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน ไดอยางเหมาะสม

-

-

-

4.48

0.59

มาก

4.48

0.59

มาก

7. บุคคลอื่นๆในหนวยงานมีความตื่นตัวในการปฏิบัติภาระงานเหมาะสม

-

-

-

4.43

0.50

มาก

4.43

0.50

มาก

8. ความนิยมตอดุษฏีบัณฑิตเมื่อเปรียบเทียบกับดุษฏีบัณฑิตจากสถาบันอื่นๆ

-

-

-

4.43

0.72

มาก

4.43

0.72

มาก

0.48

มาก

4.52

0.46

มากทีสุ ด

4.47

0.47

มาก

รวม 4.42

136

137
จากตารางที่ 16 พบวา บัณ ฑิต และผูใ ชบัณ ฑิต มีค วามคิด เห็น ตอผลกระทบ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.23 , S.D. = 0.54) โดยผูใชบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.52 , S.D. = 0.46) สวนบัณฑิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.42 , S.D. =
0.48)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ขอคือ บัณ ฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมา ไปสราง
ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และ การปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย ( X = 4.65 , S.D. = 0.49) ,( X =
4.65 , S.D. = 0.57) ลําดับตอมาคือ การปฏิบัติของบัณฑิตสงผลใหหนวยงานไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน สังคม ( X = 4.48 , S.D. = 0.59) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บัณฑิต มีการนําผลงาน
วิทยานิพนธไปปรับใชในหนวยงาน และนอกหนวยงาน ( X = 4.41 , S.D. = 0.61)
นอกจากนี้ผลการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ดําเนิน งาน/อาจารยประจํา หลัก สูต ร มีค วามเห็น ว า หลัก สูต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน ดานผลกระทบ มีความเหมาสม เนื่องจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนผูมี
ความรูความสามารถดังนั้นจึงนําความรูที่ไดรับไปพัฒนางานและพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี
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2.7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านประสิทธิผล
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต และผูใชบัณฑิต ดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation )
ประเด็นการประเมิน

บัณฑิต

ผู ้ ใช้ บัณฑิต

(N=39 คน)

(N=23 คน)
X

S.D.

ระดับ

X

4.62 0.49 มากที่สุด

-

-

-

4.62

0.49 มากที่สุด

2. จากการศึกษาในหลักสูตรสงผลใหทานเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมากขึ้น 4.53 0.51 มากที่สุด

-

-

-

4.53

0.51 มากที่สุด

4.68 0.56 มากที่สุด 4.68

0.56 มากที่สุด

X

1. ผลจากการศึกษา สงผลใหทานมีความมั่นใจและสามารถพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะดาน

S.D.

ระดับ

รวม
S.D.

ระดับ

หลักสูตรและการสอนได
-

ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต ส่ งผลต่ อประเด็นต่ อไปนี เพียงใด
3. มีความคิดเห็นในทางบวกตอประสิทธิภาพของลักษณะที่ดุษฏีบัณฑิตจบการศึกษา

-

-

4. ประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน

-

-

-

4.70 0.55 มากที่สุด 4.70

0.55 มากที่สุด

5. ประสิทธิภาพดานวิชาการภายนอกหนวยงาน

-

-

-

4.52 0.51 มากที่สุด 4.52

0.51 มากที่สุด

6. ประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน

-

-

-

4.48 0.59

0.59

7. ประสิทธิภาพดานการสื่อสารในหนวยงาน

-

-

-

4.61 0.58 มากที่สุด 4.61

0.58 มากที่สุด

8. ประสิทธิภาพดานการสรางความสัมพันธอันดีในหนวยงาน

-

-

-

4.61 0.65 มากที่สุด

4.61

0.65 มากที่สุด

9. ประสิทธิภาพดานในการดําเนินงานที่คุมคา

-

-

-

4.65 0.48 มากที่สุด

4.65

0.48 มากที่สุด

มาก

4.48

มาก
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประเด็นการประเมิน
10. ประสิทธิภาพดานการริเริ่มสรางสรรคความรูใหม
รวม

บัณฑิต

ผู ้ ใช้ บัณฑิต

(N=39 คน)

(N=23 คน)

X

S.D.

-

-

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

รวม
X

S.D.

ระดับ

4.57 0.66 มากที่สุด

4.57

0.66 มากที่สุด

4.57 0.46 มากทีสุ ด 4.57 0.47 มากทีสุ ด

4.57

0.46 มากทีสุ ด
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จากตารางที่ 17 พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นดานประสิทธิผลของ
บัณฑิต ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.57 , S.D. = 0.46) โดยทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยที่
เทากันและอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน คือ บัณฑิต ( X = 4.57 , S.D. = 0.46) และ กลุมผูใช
บัณฑิต( X = 4.57 , S.D. = 0.47)
เมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผลการปฏิบัติงานของบัณ ฑิต
สงผลตอประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน ( X = 4.70 , S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ผล
การปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผลตอความคิดเห็นในทางบวกตอประสิทธิภาพของลักษณะที่ดุษฏี
บัณฑิตจบการศึกษา ( X = 4.68 , S.D. = 0.56) ลําดับตอมาคือ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผล
ตอประสิทธิภาพดานในการดําเนินงานที่คุมคา ( X = 4.65 , S.D. = 0.48) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผลประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน ( X = 4.48
, S.D. = 0.59)
นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร มีความเห็นวา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานประสิทธิผล มีความเหมาสม เนื่องจาก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการอยางดี รวมถึงระบบการทํางานท
ระบบการคิด ที่จะนําพาใหการดําเนินงานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ
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2.8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านความยังยืน
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต และผูใชบัณฑิต ดานความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation)
ประเด็นการประเมิน

บัณฑิต

ผู ้ ใช้ บัณฑิต

(N=39 คน)

(N=23 คน)

รวม

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.62

0.49

มากที่สุด

-

-

-

4.62

0.49

มากที่สุด

4.59

0.50

มากที่สุด

-

-

-

4.59

0.50

มากที่สุด

3. ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับหลักสูตร

-

-

-

4.61

0.58

มากที่สุด

4.61

0.58

มากที่สุด

4. สาระความรู

-

-

-

4.61

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

5. ทักษะการวิจัย

-

-

-

4.65

0.57

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

1. ทานนําความรูที่ไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางานของตนเอง
และหนวยงานไดอยางดี
2. ทานสามารถประยุกตองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปสูงานอื่น ๆ
ไดอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 18 (ตอ)

ประเด็นการประเมิน

บัณฑิต

ผู ้ ใช้ บัณฑิต

(N=39 คน)

(N=23 คน)

รวม

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

6. การศึกษาดูงานตางประเทศ

-

-

-

4.65

0.57

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

7. การศึกษาดูงานในประเทศ

-

-

-

4.48

0.59

มาก

4.48

0.59

มาก

8. การลงทุนดานวิทยากรภายนอก

-

-

-

4.61

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

9. การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม

-

-

-

4.65

0.48

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

10. การทํางานเปนทีม

-

-

-

4.65

0.48

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

11. การพัฒนาวิชาชีพ

-

-

-

4.70

0.55

มากที่สุด

4.70

0.55

มากที่สุด

12. การพัฒนาดานทักษะภาษา

-

-

-

4.65

0.57

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

13. การพัฒนาดานเทคโนโลยีแหลงขอมูล

-

-

-

4.57

0.50

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.60

0.47

มากทีสุ ด

4.62

0.39

มากทีสุ ด

4.61

0.43

มากทีสุ ด

รวม
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จากตารางที่ 18 พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็น ตอดานความยั่งยืน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.43) โดยกลุมผูใชบัณฑิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.62 , S.D. = 0.39) และ กลุมบัณฑิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน (
X = 4.60 , S.D. = 0.47)

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การพัฒนาวิชาชีพ ( X = 4.70 ,
S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ทักษะการวิจัย,การศึกษาดูงานตางประเทศ,การพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม,การทํางานเปนทีม และการพัฒนาดานทักษะภาษา ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่เทากัน คือ ( X = 4.65 ,
S.D. = 0.57) ลําดับตอมาคือ บัณฑิตมีการนําความรูที่ไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางานของ
ตนเองและหนว ยงานไดอยางดี ( X = 4.62 , S.D. = 0.49) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
การศึกษาดูงานในประเทศ ( X = 4.48 , S.D. = 0.59)
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2.9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านการถ่ ายโยงความรู ้
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต และผูใชบัณฑิต ดานการถายโยงความรู (T: Transportability Evaluation)
ประเด็นการประเมิน

บัณฑิต

ผู ้ ใช้ บัณฑิต

(N=39 คน)

(N=23 คน)

รวม

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.26

0.79

มาก

-

-

-

4.26

0.79

มาก

3.88

0.98

มาก

-

-

-

3.88

0.98

มาก

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

-

-

-

4.39

0.49

มาก

4.39

0.49

มาก

4. การตอยอดแนวคิดจากการทําวิทยานิพนธ

-

-

-

4.26

0.61

มาก

4.26

0.61

มาก

5. การปรับความรูใหเหมาะกับองคกรภายใน

-

-

-

4.35

0.64

มาก

4.35

0.64

มาก

6. การปรับความรูใหเหมาะกับองคกรภายนอก

-

-

-

4.26

0.68

มาก

4.26

0.68

มาก

7. การปรับกลยุทธในการแกปญหา

-

-

-

4.26

0.68

มาก

4.26

0.68

มาก

4.07

0.83

มาก

4.30

0.51

มาก

4.18

0.67

มาก

1. หนวยงานและบุคคลอื่น ๆ มักจะปรึกษาทาน ในดานหลักสูตร การสอน
และการนิเทศเสมอ
2. ทานไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตรการสอน และการนิเทศ
บัณฑิตนําความรูไปปฏิบัติใชไดเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความตองการ
ของชุมชนไดมากนอยเพียงใด
3. การปรับปรุงและการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมให

รวม
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จากตารางที่ 19 พบวา บัณ ฑิต และผูใ ชบัณ ฑิต มีค วามคิด เห็น ตอดานการถายโยง
ความรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.67) โดยกลุมผูใชบัณฑิต มีคาเฉลี่ยระดับ
มาก ( X = 4.30 , S.D. = 0.51) รองลงมาคือ กลุมบัณฑิต มีคาเฉลี่ยระดับมาก ( X = 4.07 , S.D. =
0.83)
เมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บัณ ฑิต นําความรูไปปฏิบัติ
ใชไดเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการนําไปใช
เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีใ หมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.39 , S.D. = 0.49)
รองลงมาคือ บัณฑิตมีการปรับความรูใหเหมาะกับองคกรภายใน ( X = 4.35 , S.D. = 0.64) และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ( X =
3.88 , S.D. = 0.98)
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินหลักสู ตรด้ านปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหา/ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
รายการประเมิน
1. ดานบริบท

ปญหา
แนวทางการพัฒนา/ ปรับปรุง
1. หลักสูตรในแผน 2 มีจํานวนหนวยกิตมาก 1. ควรลดจํานวนหนวยกิตโดยปรับความ
เกินไป
ซ้ําซอนในบางวิชา
2. บางรายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอนกัน

2. ดานปจจัยนําเขา

1. ในหมวดวิชาบังคับแกน บางรายวิชาผูเรียน
มีพื้นความรูแตกตางกันในแตละกลุมวิชา

2. ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีแตกตางกัน

2. ควรบูรณาการเนื้อหาวิชาที่ซ้ําซอนเปน
รายวิชาเดียวกัน
1. ควรมี ก ารแบ ง กลุ ม ย อ ยผู เ รี ย นตาม
ระดับพื้นฐานความรูความสามารถ หรือ
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม เพื่ อ ให ค วามรู
สําหรับกลุมที่ไมมีความรูพื้นฐาน
2. ในบางรายวิชาควรมีการจัดกลุมเรียน
แ ย ก เ ป น ก ลุ ม ก า ร ส อ น แ ล ะ ก ลุ ม
เทคโนโลยี
2. ควรมีการสอบวัดความรูพื้น ฐานดา น
เทคโนโลยี และจั ด การเรี ย นการสอน
เฉพาะกลุมที่ไมมีพื้นฐาน
3. ควรจั ด กลุ ม ผู เ รี ย นแยกกลุ ม หรื อ
จัดการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมในชว งป ด
ภาคเรียน
4. ควรจั ด อุ ป กรณ สื่ อ และสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการ และเอื้อตอการเรียนรู

3 . นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ ม ที่ ไ ม มี พื้ น ฐ า น ด า น
ภาษาอั ง กฤษ มี ค วามแตกต า งด า นพื้ น ฐาน
ความสามารถภายในกลุมคอนขางมาก
4. หองสืบคนขอมูลของนักศึกษาปริญญาเอก
มี สื่ อ อุ ป กรณ ไม ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
คนควา และไมมีความพร อมในการเชื่ อมต อ
ระบบ Internet
5. ตํ า รา เอกสาร วารสาร ในห อ งสมุ ด 5. หลักสูตรควรมีการประสานงานสั่งซื้อ
มหาวิ ท ยาลั ย ขาดความทั น สมั ย และไม หนังสื่อ วารสาร ตําราตางๆ เพิ่มเติม และ
เพียงพอ
มีจํานวน Copy ใหมากขึ้น
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ตารางที่ 20 (ตอ)
รายการประเมิน
3.ดานกระบวนการ

ปญหา
1.แนวการจั ดการเรี ย นการสอนในรายวิ ชาฝ ก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนไมเปน
ระบบ ทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนใน
การปฏิบัติและเกี่ยวของกับงบประมาณ
2. เวลาเรี ย นในห อ งเรี ย นวั น ละ 6 ชม. ในวั น
เสาร -อาทิ ตย ไม เ พี ย งพอสํ า หรั บ การศึ ก ษาใน
ระดับปริญญาเอก
3. การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธขาด
ความชัดเจนและไมสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา
4 . ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ ( Qualifying
Examination)มี ความยืด หยุน มากเกิ นไป จนทํ า
ใหขาดความเปนระบบ
5. เจา หน าที่ผู ใหบ ริก ารขาดจิตบริการ เวลาทํ า
การไม ส อดคล อ งกั บ เวลาเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
(ภาควิชา , บัณฑิตวิทยาลัย)

4. ดานผลผลิต

1. นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกบางคนแต ง กายไม
เหมาะสม ขาดวินัยและความรับผิดชอบ

5. ดานผลกระทบ

1. ขาดการสนั บสนุน ดา นงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

แนวทางการพัฒนา/ ปรับปรุง
1. อาจารย ค วรมี ก ารชี้ แ จงทํ า ความ
เขาใจกับนักศึกษาในแตละรุน เพื่อให
เปนระบบ ลวงหนา เพื่อใหนัก ศึกษา
เตรียมความพรอมและงบประมาณ
2. การจั ด การเรี ย นการสอนควร
สงเสริมให นักศึกษาใช กระบวนการ
สืบเสาะ ศึก ษาคนควาด วยตนเองใน
วันอื่นๆ
3. อาจารยที่ปรึกษาควรรับนักศึกษาที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ
ประสบการณ ของตนเองในแต ล ะ
ดาน
4. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุม
วิชา ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล
5. สําหรับภาควิชา : การใหบริการเชิง
วิชาการของเจาหนาที่ควรกําหนดวันเวลา ให บ ริ ก ารที่ ชั ด เจน เช น วั น
อา ทิ ต ย แล ะมี จิ ต ใ จบ ริ ก าร กั บ
นักศึกษาทุกคน
1. ควรสร า งความตระหนั ก และทํ า
ค ว า ม เ ข า ใ จ ร ว ม กั น เ พื่ อ ใ ห มี
บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกั บ การเป น
นักศึกษาปริญญาเอก
1. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ภาควิ ชา และคณะ
ควรสนั บ สนุ น การนํ า เสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
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จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย และผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาเพื่อนําเสนอ
แนวทางการปรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งผลการปรับปรุง
หลักสูตรที่ไดจากขอเสนอแนะ
ชือหลักสู ตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction)

วิชาเอก แบงแยกออกเปน 6 กลุมวิชา ไดแก
1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย
4 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา
5 กลุมวิชาการประถมศึกษา
6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
การประเมิน หลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการสอนในครั้งนี้ได
ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรใน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ กลุมวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งผลจากการประเมินทําใหไดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
โครงสร้ างหลักสู ตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
แบงเปน 2 แบบ คือ แบบ 1 และแบบ 2
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ตารางที่ 21 รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
แบบ 1 และ แบบ 2
รายละเอียดหลักสู ตร
แบบ 1

แบบ 2

แบบ 1
กําหนดใหศึกษาไมนอยกวา 48 หนวยกิต
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ (ไมนับหนวยกิต)
ภาษาตางประเทศ เทียบไดไมนอย กวา 5 หนวยกิต
วิจัย
เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต

แบบ 2
กําหนดใหศึกษาไมนอยกวา 63 หนวยกิต
(1) หมวดวิชาเสริ มสมรรถภาพ ( 6 หนวยกิต)
ภาษาตางประเทศ เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต
วิจัย
6 หนวยกิต

(2) หมวดวิชาบังคับแกน ไมนอยกวา 3 รายวิชา
(ไมนับหนวยกิต)
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา (ไมนับหนวยกิต)
(4) วิทยานิพนธ์
มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต

(2) หมวดวิชาบังคับแกน 6 หนวยกิต และไมนับหนวยกิต 2
รายวิชา เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา 15 หนวยกิต
(4) วิทยานิพนธ์
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

(1) หมวดวิชาเสริ มสมรรถภาพ (6 หน่ วยกิต)
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ
1.1 ภาษาต่ างประเทศ (เทียบได้ ไม่ น้อยกว่ า 5 หน่ วยกิต)
1.1 ภาษาต่ างประเทศ (เทียบได้ ไม่ น้อยกว่ า 5 หน่ วยกิต)
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา 1 3(3-0-6) (English for Doctoral
การศึกษา 1 3(3-0-6) (English for Doctoral
Students in Education I)
Students in Education I)
466 521 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
466 521 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา 2 2(2-0-4) (English for Doctoral
การศึกษา 1 2(2-0-4) (English for Doctoral
Students in Education II)
Students In Education II)
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตอง
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตอง
ลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชา
ลงทะเบียนเรียนในสอง รายวิชาขางตน
1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน
1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500
คะแนน
2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6
2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6
3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตาม
3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตาม
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ขอ 3.2
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตการศึกษา พ.ศ.2542 ขอ 3.2
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ตารางที่ 21 (ตอ)
รายละเอียดหลักสู ตร
แบบ 1
แบบ 2
1.2 วิจัย (เทียบได้ ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
1.2 วิจัย (6 หน่ วยกิต)
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยโดยไมนับ 472 514 สถิติขั้นสูงและวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
3(3-0-6) (Advanced Statistics and Research
หนวยกิตและสอบไดสัญลักษณ S 3 หนวยกิต โดยให
Methodology in Curriculum and Instruction)
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้
472 514 สถิติขั้นสูงและวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 472 515 สัมมนาวิทยวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 3(2-2-5)
(Seminar in Research Methodology in Mixed
(Advanced Statistics and Research
Method Research)
Methodology in Curriculum and Instruction)
(2) หมวดวิชาบังคับแกน
(2) หมวดวิชาบังคับแกน (12 หน่ วยกิต)
472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร
2.1 วิชาบังคับแกน (เลือกไม่ น้อยกว่ า 3 รายวิชา)
ไปใช 3(3-0-6 (Curriculum Development
472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร
Strategies and Implementation)
ไปใช 3(3-0-6) (Curriculum Development
472 517 การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน
Strategies and Implementation)
3(3-0-6) (Instructional System Design and
472 517 การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน
Instructional Technology)
3(3-0-6) (Instructional System Design and
472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการ
Instructional Technology)
(ไมนับหนวยกิต) (Internship in Curriculum
472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Development and Instruction)
3(0-6-3) (Internship in Curriculum Development
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร
and Instruction)
และการสอน (ไมนับหนวยกิต) (Advanced
472 519 สัมมนาวิทยวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 3(2-2-5)
Doctorate Seminar in Curriculum and Instruction
(Seminar in Research Methodology in Mixed
for Doctoral Students)
Methods Research)
2.2 วิชาบังคับแกน (เรียนทุกรายวิชา)
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา (15 หน่ วยกิต)
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและ 3.1 กลุ ่ มวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
การสอน ไมนับหนวยกิต (Advanced
วิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
Doctorate Seminar in Curriculum and Instruction 472 521 สัมมนากลยุทธการนิเทศการศึกษาและการนิเทศ
for Doctoral Students)
กาสอน 3(2-2-5) (Seminar in Educational and
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ ่ มวิชา (ไม่ น้อยกว่ า 3 รายวิชา)
Instructional Supervision Strategies)
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาใด กลุมวิชาหนึ่ง
ไมนอยกวา 3 รายวิชา
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ตารางที่ 21 (ตอ)
รายละเอียดหลักสู ตร
แบบ 1

แบบ 2
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5) (Seminar in Curriculum and
Instructional Management)
472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู 3(2-2-5)
(Seminar in Learning Theories and Processes)
วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
472 524 การศึกษาอิสระดานหลักสูตรและการนิเทศ
3(0-0-9) (Independent Study in Curriculum and
Supervision)
472 525 สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและ
3(2-2-5) การนิเทศการสอน (Seminar in
Educational and Instructional Supervision
Paradigms)
472 526 สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5) (Seminar in Curriculum and
Instructional Strategies)
3.2 กลุ ่ มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (15 หน่ วยกิต)
วิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
472 531 สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) (Seminar in English Language
Assessment and Evaluation)
472 532 สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการ
สอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) (Seminar in ELT
Curriculum Design and Development)
472 533 สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูง
ทางการสอน ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) (Seminar in
Selected ELT Topics and Advanced Research
Studies)
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ตารางที่ 21 (ตอ)
รายละเอียดหลักสู ตร
แบบ 1

แบบ 2
วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
472 534 การสอนไวยากรณ 3(3-0-6) (Pedagogical
Grammar)
472 535 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) (Seminar in Innovation in ELT)
472 536 สัมมนาการอานและแหลงความรูดานภาษาและ
ศิลปะภาษา 3(2-2-5) (Seminar in Reading and
Language Arts Resources)
472 537 การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาอังกฤษ
3(0-0-9) (Independent Study in ELT)
472 538 สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม
3(2-2-5) (Seminar in English Language and
Cultural Issues)
472 539 สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) (Seminar in Literature as
Applied to ELT)
472 631 สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคสําหรับ
ครู 3(2-2-5) (Creative Writing Seminar for ELT
Teachers)
472 632 การบริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา
(ELT Program Organization and Administration)
472 633 ประเด็นปจจุบันในการสอนอานและการศึกษาภาษา
3(3-0-6) (Current Issues in English Reading and
Language Studies)
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ตารางที่ 21 (ตอ)
รายละเอียดหลักสู ตร
แบบ 1

(4) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่ า 48 หน่ วยกิต)
472 615 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบที่ 1)
มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
(Doctoral Dissertation)

แบบ 2
3.6 กลุ ่ มวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา
(15 หน่ วยกิต)
วิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
472 571 การออกแบบขั้นสูงสําหรับการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยี 3(3-0-6) (Advanced Instructional
Design and Technology)
472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาใน
หลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) (Seminar in
Integration of Educational Technology in
Curriculum and Instruction)
472 573 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
(Seminar in Educational Technology Research)
วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
472 574 สัมมนาการบริหารและการจัดการองคกรเทคโนโลยี
การศึกษา 3(2-2-5) (Seminar in Administration and
Management of Educational Technology
Organization)
472 575 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) (Seminar in Design
and Development of On-line Instructional Systems)
472 576 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูใน
องคกร 3(2-2-5) (Seminar in Design and
Development of Learning System in Organization)
472 577 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีการศึกษา 3(0-0-9)
(Independent Study in Educational Technology)
(4) วิทยานิพนธ์ ( มีค่าเทียบเท่ า 36 หน่ วยกิต)
472 615 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2)
มีคาเทียบเท 36 หนวยกิต (Doctoral Dissertation)

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การประเมิน หลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงประเมิน ( Evaluation Research)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒ นา ปรับปรุงหลัก สูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิธีดําเนินการวิจัย
คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใชวิธีการประเมินของ Danial L. Stufflebeam
รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model โดยประเมิลผลหลักสูตรใน 8 ดานคือ ในดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน
ดานการถายโยงความรู เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณความ
คิดเห็น ผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 6 กลุม ไดแก ผูบริหาร จํานวน 2 คน คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 9 คน ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ จํานวน
18 คน ผูใ ชบัณ ฑิต จํานวน 23 คน นัก ศึก ษา 103 คน และ บัณ ฑิต จํานวน 39 คน และการ
ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
และแบบตรวจเอกสาร การวิเคราะหขอมูลใชค าสถิติคือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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สรุ ปผลการวิจัย
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้สรุปไดดังตอไปนี้
1. ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม พบวา บัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินดานบริบท ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับมาก เมื่ อพิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัต ถุประสงคหลัก สูต ร
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมด
3. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดั บมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คุณวุฒิ ความรู
ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพที่เหมาะสม และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเชื่อมตอ Internet หองทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสม
4. ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน
และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการบริการดาน
ธุร การ การยืน คํารองลงทะเบียน ตาง ๆ ผูบริหารมหาวิทยาลัย /ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็น วา
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมจาก
การเรียนในชั้นเรียน
5. ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปน
ผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได และมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความ
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คิดเห็นอยูในระดับมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
6. ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก โดยผูใ ชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด เพื่อพิจ ารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ บัณฑิต ไดนําความรูที่ไดเรียนมา ไป
สรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผล
ตอการดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการดําเนินงานตาง
ๆ ในหนวยงานและนอกหนวยงาน
7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือผลการปฏิบัติงานของ
บั ณ ฑิ ต ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพด า นวิ ช าการภายในหน ว ยงาน ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ
ประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน
8. ผลการประเมินดานความยั่งยืน ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การพัฒนาวิชาชีพ และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการศึกษาดูงานในประเทศ
9. ผลการประเมิน ดานการถายโยงความรู ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีค วาม
เหมาะสมอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจ ารณา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือบัณฑิต นําความรูไป
ปฏิบัติงานไดเขากับการเปลี่ยนแปลงและประยุกตกับตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุง
และการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีใ หมใ หเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และขอที่ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตรการสอน และ
การนิเทศ
ผลการศึก ษาปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พบวา มีปญหาและขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้
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1. ดานบริบท พบวา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร (แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป เห็นควรใหลดจํานวนหนวยกิตโดยปรับความซ้ําซอนในบางรายวิชา นอกจากนี้ในบาง
รายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอนกัน จึงควรบูรณาการเนื้อหาวิชาที่ซ้ําซอนเปนรายวิชาเดียวกัน
2. ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพื้นความรู
แตกตางกั น ในการจัด การเรียนการสอนควรมีก ารแบง กลุมยอยผูเรียนตามกลุมวิช าหรือ ตาม
ระดับพื้น ฐานความรูความสามารถ หรือมีก ารจัดกิจ กรรมเสริมเพื่อใหค วามรู ผูเรียนมีค วามรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีแตกตางกัน ควรมีการสอบวัดความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
และจัด การเรียนการสอนเฉพาะกลุมที่ไมมีพื้นฐาน นัก ศึก ษากลุม ที่เรียนภาษาอังกฤษ มีค วาม
แตกตางภายในกลุมคอนขางมาก ควรจัดกลุมเรียนตามความสามารถ หรือจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในชวงปดภาคเรียน หองสืบคนขอมูล มีสอื่ อุปกรณ ไมเหมาะสมกับการศึกษาคนควา และ
ขาดความพรอมในการเชื่อมตอระบบ Internet ควรจัดอุปกรณ สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก ให
สอดคลองกับความตองการเอื้อตอการเรียนรู ตํารา เอกสาร วารสารในหองสมุดมหาวิทยาลัย ขาด
ความทันสมัย ควรมีการประสานงานสั่งซื้อ หนังสือ่ วารสาร ตําราตางๆ เพิ่มเติมและมีจํานวน Copy
ใหมากขึ้น
3. ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัด การเรียนการสอนในรายวิชาฝก ปฏิบัติก าร
พัฒนาหลักสูตรและการสอนไมเปนระบบ ทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ
และเกี่ยวของกับงบประมาณ ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนาเพื่อใหนักศึกษา
เตรียมความพรอมและงบประมาณ กรณีภาคพิเศษ เวลาเรียนในหองเรียนวันละ 6 ชม. ในวันเสารอาทิตย ไมเพียงพอสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรสงเสริมใหนักศึกษาใชกระบวนการ
สืบเสาะ ศึกษาคนควาดวยตนเองใหมากขึ้น
การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับความ
ต อ งการของนั ก ศึ ก ษา อาจารย ที่ ป รึ ก ษาควรรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ ของตนเองในแตละดาน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไปจนทําให
ขาดความเปนระบบ ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา
ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล
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เจาหนาที่ผู ใ หบริก ารขาดจิต บริก าร(ภาควิ ชา , บั ณ ฑิต วิทยาลั ย ) เวลาทําการไม
สอดคล องกั บเวลาเรี ยนของนัก ศึ ก ษา ภาควิช าควรกํ าหนดวั น - เวลา ใหบ ริก ารที่ ชัด เจนและ
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะการใหบริการดานธุรการ/ วิชาการ เจาหนาที่บาง
คนไมสามารถตอบคําถามได และเจาหนาที่ควรมีจิตใจบริการกับนักศึกษาทุกๆคน
4. ดานผลผลิต พบวานักศึกษาปริญญาเอกบางคนแตงกายไมเหมาะสม ขาดวินัยและ
ความรับผิด ชอบ จึงควรสรางความตระหนัก และทําความเขาใจรว มกัน เพื่อใหมีบุค ลิก ภาพที่
เหมาะสมกับการเปนนักศึกษาปริญญาเอก
5. ดานผลกระทบ พบวาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้นทางควรสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
อภิปรายผล
ผลจากการประเมิน หลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จากความคิดเห็นของ บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูบริหารมหาวิทยาลัย/
ผูบริหารคณะ มีประเด็นที่คณะผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยภาพรวมมีค วามเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา หลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและการสอน มีก ารวางแผนการใช
หลักสูตรที่ชัด เจนและเหมาะสม มีก ารบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี สงผลใหการดําเนินงานดาน
หลัก สู ต รมีป ระสิท ธิภ าพ ประกอบกับ หลัก สู ต รที่พั ฒ นาขึ้ น ตอบสนองตอความต องการของ
หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางครบถวน กลาวคือ เนื้อหาครอบคลุมทั้งดานหลักสูตร
และการสอน กระบวนการวิจัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
วิชัย วงษใหญ (2554 : 16-20 ) และไทเลอร (1969:37) ที่กลาวถึง การออกแบบหลักสูตรที่ชัดเจน
และสอดคลองกับความตองการ ความสนใจของผูเรียน และสอดคลองกับความตองการของสังคม
นั้น ตองพิจารณาสิ่งที่มากําหนดหลักสูตร ทั้งนี้รวมถึง ดานวิชาการ และดานคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียนดวย นอกจากนี้ผลการประเมิน พบวา ระดับความคิดเห็นดานประสิทธิผล และดานความ
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ยั่งยืนอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บัณฑิตที่จบการศึกษาไดผานกระบวนการศึกษาที่
เขมขน จากอาจารยผูสอนที่ มีคุณ วุฒิ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณโ ดยตรงประกอบกั บ
กระบวนการทําวิทยานิพนธซึ่งบัณฑิตไดรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
อยางใกลชิด สงผลใหบัณฑิต มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดความมั่นใจ นําไปสูการพัฒนางานและตอยอดองค
ความรูตางๆ ในหนว ยงาน ซึ่งผลการประเมิน หลัก สูต รสอดคลองกั บกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุด มศึกษาแหงชาติ (TQF) ในระดับปริญญาเอกดานคุณ ภาพของบัณ ฑิต และเกณฑก าร
ประเมิ น คุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.)
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ผลการประเมิน หลัก สูต รดานบริบท พบวา มีค วามเหมาะสมอยูใ นระดับ มาก โดย
วัต ถุป ระสงคห ลัก สูต รเหมาะสมกับ สภาพปจ จุบั น มี คา เฉลี่ย มากที่ สุด ทั้ งนี้ อาจเปน เพราะว า
คณะกรรมการผูรางหลักสูตรซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา มีการศึกษา
ขอมูลพื้น ฐาน สภาพดานการพัฒ นาการศึกษาแนวโนมการศึก ษา และความตองการของสั งคม
สงผลใหสามารถนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของหลัก สูต รที่เหมาะสมกับสภาพปจ จุบัน ซึ่ง
ปริ้นท (Print. 1993: 32) กลาววา วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและชาติ สอดคลองกับวัฒนธรรม และตองสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ตองเนน และสงเสริมคุณ สมบัติสวนบุค คลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามหลายดาน
นอกจากนี้ผลการประเมินพบวาโครงสรางและรายวิชาในหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตมากเกินไป
(แบบ 2 ไมนอยกวา 69 หนวยกิต) และบางรายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัด
เนื้อหาวิชาตองการพัฒนานักศึกษาใหเกิดความรูความเชี่ยวชาญในดานหลักสูตรและการสอน ไป
พรอมกับทักษะดานภาษา เทคโนโลยี และการวิจัย จึงทําใหจํานวนรายวิชามากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้
ผลจากการวิจัยที่ไดจากผูที่เกี่ยวของเสนอแนะใหลดจํานวนหนวยกิตลง เหลือ 63 หนวยกิต
ผลการประเมิน หลัก สูต รดานปจจัยนําเขา พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดั บ มาก โดยข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ความเหมาะสมมากที่ สุ ด คื อ อาจารย ผู ส อนมี คุ ณ วุ ฒิ ความรู
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมีศักยภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ตาม
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร (2548: 19) เรื่องเกณฑ มาตรฐานหลัก สูต รระดับบัณ ฑิต ศึก ษา

160
กําหนดใหผูสอนในระดับปริญญาเอกตองจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป และมีผลงานวิจัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ซึ่งมิใชสวนหนึ่งของ
การศึก ษา ดั งนั้น การกํา หนดผูสอนตามหลัก สูต รนี้จึงมีอ าจารยผูสอนที่มี คุณ วุ ฒิ ความรูและ
ประสบการณ รวมทั้งมีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมิน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 2553:
ภาคผนวก) ที่พบวา จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยมีความเหมาะสมเปนอยางมาก ทั้งนี้ผลจากการ
ประเมินดานปจจัยนําเขายังพบวา บัณฑิต และนักศึกษา ตองการใหมีระบบบริการนักศึกษาดาน
เทคโนโลยีก ารสืบคน และควรมีก ารจัด หองคอมพิวเตอร และอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก
การใหบริก ารของเจาหนาที่ ใ นการประสานงานกับอาจารยผูสอน และการมีใ จบริก าร ควรมี
หองเรียนเฉพาะสําหรับนักศึกษาใชสืบคน และควรมีปายประกาศหรือกําหนดจุด Center เพื่อให
ทุกคนรับรูขอมูลขาวสารไดทันเหตุการณ
ผลการประเมิน ดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอพบวา หลัก สูต รมีค วาม
เหมาะสมอยูใ นระดับมาก ซึ่งขอ ที่มีค าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธ มีก าร
ตรวจสอบงาน และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสมทั้งนี้เปนเพราะวาอาจารยผูสอน
เปน ผูมีค วามรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรตางๆ อยางลึก ซึ้ง และมีประสบการณในการสอนจึง
สามารถถายทอดความรู ตลอดจนการควบคุมงานวิทยานิพนธ มีความตั้งใจและอุทิศตนใหกับการ
สอน เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน ตลอดจนการติดตามความกาวหนาในการเรียน
และงานวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอซึ่ง วิชัย วงษใหญ (2554 : 26) กลาววา บทบาท
ของผูสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรคือ เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ซึ่งมี
คุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีความสามารถในการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ มีความเขาใจ มีการ
ยอมรับ มีไหวพริบ และมีทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ไพฑูรย
สินลารัตน (2530: 15) ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการหนึ่งที่จะสงผลสําเร็จตอ
การใชหลักสูตร และผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ ผูสอน ซึ่งถือวาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ รูเนื้อหาที่สอน และรูจักความตองการของผูเรียน นอกจากนี้ผลการประเมิน
พบวา การบริการดานธุรการ การยื่นคํารองลงทะเบียนตาง ๆ มีระดับความเหมาะสมนอยที่สุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา เวลาการใหบริก ารของเจาหนาที่ และเวลาของนัก ศึก ษาไมตรงกัน เนื่ องจาก
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นักศึกษาสวนใหญเรียนในวันเสารและอาทิตย แตเจาหนาที่ทํางานในวันจันทรถึงศุกร แมจะมีการ
เปดใหบริการในวันเสารและอาทิตยแตเจาหนาที่ก็ไมไดมาทํางานทุกวัน ทําใหการติดตองานดาน
ธุรการ ดานเอกสารวิชาการตางๆ ลาชา
ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวม พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอยอย พบวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ มี
ความสามารถพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ไดศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน จึงเปนผู
ที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งสงผลใหบัณฑิตเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในศาสตรข องหลัก สูต รและการสอนมากขึ้น ซึ่งเปน ไปตามวัต ถุประสงคข อง
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2553: 139) ที่พบวาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดั บดี มาก และสอดคล องกับ ปณิธ านของคณะศึ ก ษาศาสตร ที่ ก ล าววา “คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนา
บุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต” ซึ่งผลการประเมินดานผลผลิตชี้ใหเห็นวา บัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลัก สู ต รปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สู ต รและการสอน มีค วามรูค วามสามารถและมี
คุณ ลัก ษณะเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ดาน
คุณภาพของบัณฑิตที่จะตองมีมาตรฐานตามผลการเรียนรู 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัย /
ผูบริหารคณะไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ควรเปนนักคิด นักวิจัย เปดใจใหกวางและมีมุมมองที่แตกตางในทางซึ่งมีความเปนไป
ได มีความสนใจใฝรู เปนนักอาน จับประเด็น มีความสามารถในการบูรณาการ ดานบริหารจัดการ
คิดอยางมีระบบโดยตองสามารถสรางกรอบแนวคิด/และกรอบทางทฤษฎี (Conceptualize) สิ่งที่ได
ศึกษามาใหเปนระบบ (System) และนํามาบูรณาการเปนองคความรูใหมได
ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวม พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา บัณฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมาไปสรางผลงานทาง
วิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเขาใจในงานของตนเอง ประกอบกับความรูที่ไดรับ
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จากการศึกษาซึ่งมีประโยชน และเปดกวางในเนื้อหาองคความรูตางๆ สงผลใหบัณฑิต ไดนําองค
ความรูที่ไดจ ากการศึกษาไปพัฒนางานของตนเองอยางต อเนื่องซึ่งสงผลตอการดําเนิน งานของ
หนวยงานไดรับประโยชนโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย และ
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2545 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวา ผลการวิจัยพบวา บัณฑิตมีการนําความรูไปใชโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งดานการนําความรูไปใชในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา และการพัฒนาตนเอง
หลังสํ าเร็ จ การศึก ษา ซึ่ง ผลการประเมิ น หลัก สูต รเปน ไปตามเกณฑก ารประเมิน คุณ ภาพตาม
องคประกอบ ที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. [Online] http://www.educ.su.ac.th/images/stories/
Download_document/quality_assurance/manual_sar_2553_nov.pdf
ผลการประเมินดานประสิทธิผล พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานของบัณ ฑิต สงผลตอ
ประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บัณฑิตสวนใหญมีประสบการณ
ในการทํางาน กอนเขารับการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ระยะเวลาและระดับการศึกษาสงผลให
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถประยุกตความรูที่ไดรับจากการศึกษาสูการปฏิบัติงานของตนเอง
ประกอบกับการการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไดพัฒนา
หลั ก สู ต รเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามสามารถ และนํา ไปใชใ นการพั ฒ นาวิ ช าชี พได ต าม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ จาคอบส (Jacobs, 2010 : 171-173) ที่กลาวถึงหลักสูตร
ในศตวรรษที่ 21 ตองมีการเตรียมความพรอมใหผูเรียนโดยประเด็นที่สําคัญคือ ความยั่งยืนของ
ความรูที่ผูเรียนจะนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับ
รายวิชาบังคับแกน รายวิชาเอกที่ตองสงเสริมทั้งความรูและทักษะไปพรอมกัน และจิตสาธารณะ
(Habits of Mind) นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางบัณฑิต
ดว ยกัน ส งผลให เ กิด ความมั่น ใจในการดํา เนิน งาน ซึ่ง สอดคลอ งกับ งานวิ จัย ของ เสริ มศั ก ดิ์
วิศาลาถรณ และคณะ (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา คุณภาพในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับดีมาก ประเด็นที่นาสนใจคือ ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดประสิทธิภาพ
ดานการจัด การของหนว ยงาน ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวา ผูใ ชบัณ ฑิต ตองการใหบัณ ฑิต ที่สําเร็ จ
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การศึก ษาควรมีความสามารถหรือทักษะในการจัดการ/การบริหาร ควบคูกับความสามารถดาน
วิชาการ
ผลการประเมิน ด า นความยั่ งยื น ในภาพรวมและรายข อ พบว า หลั ก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการพัฒนา
วิชาชีพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักศึกษาให
เปนนักพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่มีคุณภาพ สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใช
ในการดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจารยผูสอนไดจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตรทั้งนี้โดยใชวิธีการสอนหลากหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปราย คนควาดวยตนเอง
การฝกปฏิบัตงิ านจริงทั้งในประเทศและตางประเทศสงผลใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจาก
การศึกษาและจากหนวยงาน/สถาบันที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง อีกทั้งนักศึกษาเองมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับอาจารย กับเพื่อนรวมชั้น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาองคความรูอยาง
แทจริง เปนผลใหผใู ชบัณฑิตเห็นวา หลักสูตรนี้สามารถพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพดาน
วิชาชีพ โดยเฉพาะที่ เกี่ย วข องกั บ หลั ก สู ต รและการสอนได สอดคลอ งกั บ ความต องการของ
หนวยงาน/องคกร ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพเปนทักษะหนึ่งที่ เบอรนี่ และ ชารล (Bernie & Charles
2009 : 73) ไดระบุไววาเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญที่ตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ผลการประเมินดานการถายโยงความรู ในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอยอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ บัณฑิตนํา
ความรูไปปฏิบัติใชไดเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการ
นําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
การศึกษาในระดับปริญญาเอก เปนการศึกษาที่ตองมีการประยุกตความรูตางๆ รอบตัว มีระบบการ
คิดที่เปน กระบวนการขั้นตอนและเปนระบบ ตลอดจนการมีกระบวนทัศน ใหม ที่กวางไกล ซึ่ง
อาจารยผูสอนในหลักสูตรนี้ไดสงเสริมใหนัก ศึกษามีทักษะและความสามารถดังกลาว โดยการ
สอดแทรกเขากับรายวิชาที่สอน จึงสงผลใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถนํา
ความรู ไ ปปฏิ บั ติ ใ ช แ ละเปลี่ ย นแปลงประยุ ก ตใ ห เ ข า กั บ สถานการณแ ละความตอ งการของ
หน ว ยงาน/ชุ ม ชน ได อย างเหมาะสมตลอดจนการทํา งานที่ไ ดรั บ มอบหมายได สํ าเร็จ อยา งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (Bernie & Charles2009 : 76-77 ) ที่ควร
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สงเสริมใหเกิด กับผูเรียน 7 ทักษะ ซึ่งรวมถึงทักษะดานอาชีพและเขาใจในตนเองที่ผูเรียนตองมี
สามารถในการประยุกตปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ ตามบริบทเพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพอยาง
สูงสุด
2. ผลการศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พบวา มีปญหาและขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานบริบทพบวา พบวา โครงสรางหลักสูตร (แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา คณะกรรมการรางหลัก สูต รตองการใหผูที่สําเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตรนี้มีความรู ความสามารถ และตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนควบคูไปกับความสามารถดานกระบวนการวิจัย และเทคโนโลยี ทั้งนี้ก ารศึกษาเพื่อใหมี
ความรูความสามารถดังกลาว จึงตองใชเวลาในการศึกษามาก และศึกษาเพิ่มเติมเปนระยะ จึงทําให
จํานวนหนวยกิต และรายวิชามีมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคือ ควรลดจํานวนหนวย
กิตโดยปรับรายวิชาเพื่อใหเหมาะสม นอกจากนี้ในบางรายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอนกัน จึงควรบูรณาการ
เนื้อหาวิชาเปนรายวิชาเดียวกัน
2.2 ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพื้น
ความรูแตกตางกัน และยังพบปญหาวาผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี และพื้น
ฐานความรูดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มีการจัดการศึก ษาแยกตามกลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 กลุมรายวิชาตองศึกษา
ในรายวิชาบังคับแกนรวมกัน จึงทําใหในบางรายวิชาเกิดความเหลื่อมล้ําดานความรู เชน ในรายวิชา
กลยุทธก ารพัฒ นาหลัก สูต รและการสอน การออกแบบระบบและเทคโนโลยี ก ารสอน กลุ ม
หลักสูตรและการนิเทศ จะมีพื้นฐานความรูมากกวากลุมการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สงผลใหนักศึกษาบางกลุมเรียนรูชาเนื่องจากพื้นฐานความรูไมเพียงพอ และบางกลุม
เรี ย นรู ไ ด เ ร็ ว ซึ่ ง ส ง ผลต อ ภาพรวมของประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาตลอดจน
ประสิทธิภาพในการสอนของผูสอน ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหา คือ การแบงกลุมผูเรียนตาม
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กลุมวิชา หรือจัด กลุม ระดับพื้น ฐานความรูค วามสามารถ หรือมีก ารจัด กิจ กรรมเสริมเพื่อ ปรับ
พื้นฐานกอนเปดภาคการศึกษา
นอกจากนี้ พบวา หองสืบคนขอมูลของนัก ศึกษาปริญญาเอก มีสื่อ อุปกรณ ไม
สอดคลองกับการศึกษาคนควา และไมมีความพรอมในการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต(Internet)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สวนใหญนักศึกษาใชหองเรียนเปนสถานที่ในการสืบคน ตลอดจนการทํา
กิจ กรรมตางๆ มากกวามาใชหองสืบคนขอมูลที่จัด ให จึงทําใหหองสืบคน ขอมูลขาดการดูแล
ดังนั้นแนวการแกไข/ปรับปรุงคือ ควรจัดอุปกรณ สื่อ เชน โตะ เกาอี้ จุดเชื่อมตอระบบไฟฟาสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จุดเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet) และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ เชน ระบบไฟฟาแสงสวาง กระดานไวทบอรด และปายปด
ประกาศ ขอมูลสารสนเทศตางๆ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกตามหลักสูตรนี้เปนการเฉพาะ
ตํารา เอกสาร วารสาร ในหองสมุดมหาวิทยาลัยไมทันสมัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ขาดการประสานงานระหวาง เจาหนาที่ หองสมุด มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดําเนิน งาน/
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาคือ คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรควร
มีการประสานงานเพื่อสั่งซื้อหนังสือ วารสาร ตําราตางๆ ที่ทัน สมัยสอดคลองกับหลักสูตรและ
รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรเพิ่มเติมใหมากขึ้นและเพียงพอกับนักศึกษา
2.3 ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา472 518 ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไมเปนระบบทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติและเกี่ยวของกับงบประมาณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รายวิชา 472 518 ฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน เปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการสอน ทั้ง
ภายในประเทศและต า งประเทศ ดั ง นั้น การวางแผนการฝ ก ปฏิ บัติ ง านดั ง กล าว ผู ส อนต อ ง
ประสานงานเพื่อขอความรว มมือไปยังหนว ยงานและบุคลากรภายนอก ประกอบกับผูสอนเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และเสนอแผนปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการสอนอีก
ทางหนึ่ง จึงทําใหบางครั้งเกิดความลาชาในขอสรุปนักศึกษาบางคนมีปญหาดานงบประมาณที่จํากัด
การศึกษาดูงานในตางประเทศบางประเทศตองใชงบประมาณคอนขางสูง จึงทําใหระบบการจัดการ
เรี ย นการสอนในรายวิ ช านี้ ข าดความชั ด เจน แนวทางการแก ป ญ หา/ ปรั บ ปรุ ง คื อ อาจารย
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ผูรับผิดชอบรายวิชาควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนา อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมและงบประมาณ
การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดอาจารยที่ปรึกษาเปนความตองการของ
อาจารยและนักศึกษาที่ตองมีความสนใจในเรื่องหรือประเด็นที่ตรงกัน แตนักศึกษาสวนใหญให
ความสนใจกับบุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวา ดานวิชาการและความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย จึงสงผลใหนักศึกษาขาดความเขาใจเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังนั้น
แนวทางการแกปญหา/ปรับปรุง คือ การทําความเขาใจกับนักศึกษาถึงความสําคัญของอาจารยที่
ปรึก ษาวิทยานิพนธ สําหรับ อาจารยที่ปรึก ษาควรรับนัก ศึก ษาที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ ของตนเองในแตละดาน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไป จนทํา
ใหขาดความเปนระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสอนสวนใหญตองการใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาอยางถองแท เปนผูที่มีความรู ความสามารถในศาสตรนั้นๆ อยางลึกซึ้ง สําหรับ
นักศึกษาที่ไมผานเกณฑการสอบ จึงตองสอบซอม ซึ่งผูสอนสวนใหญจะใหสอบนอกตารางที่
บัณ ฑิต วิทยาลัยกําหนด ทําใหในบางรายวิช า หรือกลุมวิชา เกิด ความเหลื่อมล้ําซึ่งกัน และกัน
ดังนั้นการแกไขปญหา/ปรับปรุง คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรกําหนดเกณฑใหชัดเจน
และเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา ไมขึ้นอยูกับผูสอนแตละบุคคล
เจาหนาที่ผูใหบริการขาดจิตบริการ (ภาควิชา , บัณฑิตวิทยาลัย) เวลาทําการไม
สอดคลองกับเวลาของนักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจาหนาที่ผูใหบริการบางคนที่มาทํางานใน
วันเสาร-อาทิตย (ภาควิชา) ไมใชเจาหนาที่บริการดานวิชาการ ดังนั้น จึงไมสามารถประสานงาน
หรือดําเนินการใหกับนักศึกษาได ดังนั้นแนวทางการแกปญหา/ปรับปรุง สําหรับภาควิชา คือ การ
กําหนดวัน - เวลา การใหบริการที่ชัดเจนโดยเฉพาะการใหบริการดานวิชาการ/ธุรการ เชน การระบุ
วันเปนวันอาทิตย เวลา 09.00 -16.30 น. เปนตน เพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตอได สอดคลองกับ
เวลาของนักศึกษาซึ่งสวนใหญเรียนในวันเสาร-อาทิตย สําหรับการมีจิตใจบริการของเจาหนาที่
ควรแนะนําและกํากับติดตามเปนระยะโดยคณะผูบริหารของภาควิชา และในสวนของสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ควรเปดบริการในวันเสารและอาทิตยเต็มวัน ทั้งนี้เพื่อบริการนักศึกษาที่มาเรียนใน
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วันดังกลาว และควรมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรมในเอกสารตางๆ ใหนักศึกษาไดดู เพื่อความ
ถูกตองและรวดเร็วในการติดตอประสานงาน
2.4 ด า นผลผลิ ต ป ญ หาที่ พ บ คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกบางคนแต ง กายไม
เหมาะสม ขาดวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความเขาใจผิดของนักศึกษาที่มองวา
การศึกษาในวันเสาร-อาทิตย ซึ่งเปนวันหยุดไมจําเปนตองแตงกายสุภาพ และไมมีผลตอการเรียน
ซึ่งแทจ ริงแลว การแตงกายที่สุ ภ าพเหมาะสมเปน การสรางภาพลัก ษณที่ดีใ หนั ก ศึก ษาเองและ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหา/ปรับปรุง คือ การสรางความตระหนักและทําความ
เขาใจรวมกันเพื่อใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเปนนักศึกษาปริญญาเอก หรือออก
ขอบังคับวาดวยการแตงกายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนแนวการปฏิบัติ เชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยหลายๆ แหง เชน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่พบปญหาการแตงกายไมเหมาะสมของ
นัก ศึก ษาจึงไดออกขอบังคับวาดวยการแตงกายของนักศึก ษา ระดับบัณ ฑิตศึกษาขึ้น [Online]
(http://gs.utcc.ac.th/ceomba/news_detail.php?bn_id=182)
2.5 ดานผลกระทบ ปญหาที่พบ คือ ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ขาดการประสานความรว มมือ
ระหวางหนวยงาน และใหความสําคัญกับการพัฒนานัก ศึกษาในดานอื่นๆ ดังนั้น แนวทางการ
แกไขปญหาคือ ทางคณะกรรมการบริ หารหลัก สูต ร บัณ ฑิต วิทยาลั ย ภาควิ ชา และคณะ ควร
ประสานความรว มมือ สนับ สนุน การนํ าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ นานาชาติ โ ดยการ
สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาทราบ และมีการติดตามขอมูล
ดานนี้เปนระยะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้
ผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูวิจัยจึงขอเสนอขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
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1. ผลการวิจัย พบวา ดานบริบท บางรายวิชาเนื้อหาซ้ําซอนกัน ดังนั้น ควรบูรณาการ
รายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงเปนรายวิชาเดียวกัน และควรมีการแบงกลุมผูเรียนตามพื้นฐานความรู
ความสามารถ สําหรับการศึกษาในบางรายวิชา เชน วิชาภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เปนตน
2. ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยนําเขา ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากแตก็ต่ํากวาดานอื่นๆ
โดยพบวา หองเรียน หองศึกษาคนควา/หองสืบคนขอมูลมีสื่อ อุปกรณไมเอื้อตอการใชงาน ขาด
การดู แ ลรั ก ษาไม เ อื้ อ ต อ การใช ง าน ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ภาควิ ช า คณะ
ศึกษาศาสตรควรเตรียมความพรอมดานงบประมาณเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในสภาพใช
งานอยูเสมอ
3. ผลการวิจัยพบวา ดานผลกระทบ ขาดการสนับสนุน ดานงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรประสาน
ความรวมมือ กับ บัณ ฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และคณะในการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ควรมีการปะชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาทราบ
และมีการติดตามขอมูลดานนี้เปนระยะ
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั งต่อไป
1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกตามกลุมวิชา
2. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการสอน
คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดขอบเขตการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใน
ลักษณะของการวิพากษ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ผูใ ชบัณฑิต มาใหขอคิดเห็น และการเก็บ
รวบรวมขอมูลควรมีการรวบรวมขอมูลทางระบบออนไลน
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