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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องการประเมินผลหลัก สูตรศึก ษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึก ษา
ตลอดชีวิ ตและการพัฒ นามนุ ษย จั ดทํ าขึ้ นตามแนวการบริห ารจั ดการตามมาตรฐานการศึก ษา
สํานัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา และนโยบายของคณะศึก ษาศาสตร ซึ่ง สอดคลองกับ ความ
ตองการของสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยทีเห็นความจําเปน และความสําคัญ
ของการประเมิ น เพื่ อ ได ข อ มู ล ย อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโดยยึ ด ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(Stakeholder) เปนสําคัญ
การดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายไดดวยผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ และ
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อความสมบูรณของการวิจัย กลุมเปาหมายผูใหขอมูลประกอบดวย
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต อาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิและผูควบคุมวิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต
และผูใช บัณฑิตซึ่ งใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ การเสวนากลุ มอยางดียิ่ ง
คณะผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
การวิจัยครั้งนี้ถึงแมวาจะมีเวลาไมมากนัก แตสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการ
ปรับหลักสูตรทั้งโครงสรางในสวนของจํานวน คําอธิบาย การเพิ่มรายวิชาใหม และองคประกอบอื่นที่
ถือ เปน จุ ดเริ่ ม ต น ของการพั ฒ นางานอยา งสร า งสรรค ด ว ยการสนั บ สนุ นงบประมาณจากคณะ
ศึกษาศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส)
หัวหนาโครงการวิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน(Evaluation Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ในดาน
สภาวะแวดลอม ปจจัยปอน กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ และ2) เสนอแนวทางการพัฒนา
และการประกันคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย โดยใชรูปแบบซิปในการประเมิน(CIPP Model) . กลุมเปาหมายประกอบดวยนักศึกษา
จํานวน 18 คน อาจารยป ระจําหลักสูตรและอาจารยพิเ ศษ จํานวน 10 คน กรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน และหัวหนางานในหนวยงาน
ตนสังกัดของดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง และการเสวนาการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ
เชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพในการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ดานสภาวะแวดลอม ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร มีความสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนการดําเนินงาน คณะ
ศึกษาศาสตร และ ความตองการของผูเรียน ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในภาคปกติ
อยางตอเนื่องทุกป ทั้งมีแผนการจัดโครงการบริการทางวิชาการดานการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษยอยางสม่ําเสมอ มีแผนการประชาสัมพันธและเผยแพรหลักสูตรผานทางบัณฑิตวิทยาลัย
เป น ภาควิ ช าที่ มี ชื่ อ เสี ย งในด า นการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต มี อ าจารย แ ละผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถในดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและที่เกี่ยวของ โครงสรางรายวิชาสามารถนําองค
ความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนไมแพงเมื่อเปรียบกับ
สถาบั น อื่ น จุ ด อ อ นที่ สํ า คั ญ คื อ อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี จํ า นวนน อ ย สถานที่ แ ละอุ ป กรณ
ประกอบการเรียนรูไมเพียงพอ
ดานปจจัยนําเขา โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาบังคับ
พื้นฐาน 3 หนวยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต วิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต.การสอบวัดคุณสมบัติและภาษาอังกฤษตามเกณฑที่
ภาคกําหนด รวม 66 หนวยกิต นัก ศึก ษาเห็นควรใหมีการปรับ ลดจํานวนหนวยกิตตามเกณฑของ
สํานัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา และปรับ การเรียนและสอบภาษาอัง กฤษตามมาตรฐานของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการประเมินดานปจจัยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองในรายขอที่สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากเชนเดียวกั น ยกเวนบางรายขอ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแกจํานวนสัดสวนอาจารยและนักศึกษา ผูบริหารและบุคลากรฝาย
สนั บ สนุ น ตํา รา และเอกสาร แหล ง ศึก ษาดูง าน งบประมาณที่ ภ าควิ ชาได รับ และทุ น การทํ า
วิทยานิพนธที่นักศึกษาไดรับ
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ด า นกระบวนการ การจั ด การบริ ห ารหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน ใน
รายละเอียดของการชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสูบทเรียน สัดสวนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีสวนรวม
การเรียนรู เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู สอดแทรก
ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ สื่อการเรียนรู
สอดคลองกับเนื้อหา ใชเครือขายและแหลงการเรียนรูและขั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู มี
ความครบถวนแตมีบางรายวิชาที่ผูสอนใชเพียงคะแนนสอบในสัดสวนที่มากกวากิจกรรมการเรียนรู
หรือผลงานนักศึกษา การจัดทําวิทยานิพนธ สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเหมาะสม
การเลือกหัวขอและกําหนดหัวขอวิทยานิพนธตรงตามความตองการและความสนใจ คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธมีเวลาใหการปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะอยางชัดเจน
นัก ศึก ษาไดรับ ความชวยเหลือและแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่ศึกษาอยางเพียงพอ แตยัง มี
ความสํ า เร็ จ ล า ช า ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ในช ว งของการนํ า เสนอความก า วหน า ของโครงร า ง
วิท ยานิพนธ การใหบ ริก ารและการสนับ สนุนจากหนว ยงานที่เ กี่ ยวของได แกก ารให บ ริก ารของ
เจาหนาที่ภาค เจาหนาที่คณะ หองสมุด บัณฑิตวิทยาลัยในการแจงขอมูลตารางเรียน/ตารางเวลา/
การแจ ง ปฏิทิ นการศึก ษา การใหบ ริก ารเครื่ องคอมพิวเตอรพิม พร ายงานและวิท ยานิพนธ การ
ใหบริการสืบคนขอมูล การติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธเปนไปไดดวยดี ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลภายใน การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม มีการดําเนินการในภาพรวมของคณะ การประเมิน
ดานกระบวนการภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทุกรายขอโดยมีคาเฉลีย่ สูงสุดการ
ชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสูบทเรียน และคาเฉลี่ยต่ําสุด การบริการบุคลากร
ดานผลผลิต ผลการประเมินภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทุกราย
ขอโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รักและภาคภูมิใจในสถาบัน และ
คาเฉลี่ยต่ํ าสุด ความรูความสามารถด านการวิ จัย และการพัฒ นา ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.483 นักศึกษาจบรุนแรกในระยะเวลา 5 ปจํานวน 3 ราย
ดานผลกระทบ ผลการวิเคราะหภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
รายขอสวนใหญไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ มีความเปน
ผูนําทางความคิด สามารถใหขอคิดหรือมีสวนรวมในการแกไขปญหาในองคการได มีความสามารถใน
การจัดระบบงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน มีความเขาใจ
สามารถวิเคราะหและประเมินปญหาอยางเปนระบบ มีความรูความสามารถในการเปนผูดําเนินการ
หรือวิท ยากรในการฝก อบรมให กับ องคก าร สว นรายข อที่เ หลือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก สว น
คุณลักษณะเดนเปนพิเศษของดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษยดานความ
เขาใจปญหาของมนุษย ชุมชน และ องคกร พัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหมีความรู ความสามารถดาน
การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย
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Abstract
This evaluation research has the following objectives: 1) to evaluate the
Doctor of Education Program in Lifelong Education and Human Development in
terms of environmental conditions, input, process, product, and impact, and 2) to
offer guidelines in development and quality assurance of the Doctor of Education
Program in Lifelong Education and Human Development using the CIPP model. The
data collection consisted of content analysis and synthesis, questionnaires,
structured interviews, and discussion. The target groups consisted of 18 students, 10
teachers and invited teachers, 5 thesis committee and experts, 3 graduates with
Doctor of Education degree, and 3 heads of the departments where the graduates
work. The quantitative data was analyzed using descriptive statistics. The qualitative
data was analyzed using content analysis.
The findings were concluded as follows:
Concerning environment, appropriateness, and correspondence of the
curriculum, it corresponds to the policy and national education standard, Silpakorn
University Act, Faculty of Education’s plans, learners’ needs. The department has
offered the program to students every year. The Program has planned to offer
academic services in Lifelong Education and Human Development every year. It also
has plans on public relations and promotion of the program through the Graduate
School. The department is well-known for the management of Lifelong Education
with relevant experienced teachers in Lifelong Education. The structure of the
offered courses is able to be applied efficiently. The cost of study in the program is
not expensive comparing with that in other universities. The weaknesses of the
program were the insufficient number of teachers and lack of teaching and learning
facilities.
Regarding the input, the structure and content of the curriculum consisted of
a core course: 3 credits, major courses: 18 credits, major election: 6 credits, election:
3 credits, thesis: 36 credits, and the qualification and English tests as required by the
program, with a total of 66 credits. The students wanted to reduce the number of
credits to suit the policy of the Commission on Higher Education and also the English
viii

test of Silpakorn University. The evaluation in overall factors showed in a high level
which corresponded to the mean in each aspect, except in some aspects which
showed the mean in a moderate level such as the ratio of teachers and students,
administrators and supporting staff, textbooks and documents, places of educational
tour, budget allocation received, and the research grants that the students received.
Regarding the process, it consisted of the curriculum management, learning
and teaching process, detailed explanation of the lead-ins, the ratio of theory and
practice, participation in learning activities focusing on critical thinking, analyzing, and
synthesizing, research-based learning, integration of disciplines, morality, codes of
ethics, student-centered learning activities, matching of teaching media and contents,
using network and sources of learning, and testing and evaluation process. It was
found sufficient. However, in some courses, the teachers gave more marks on tests
than the learning activities or students’ projects. The stages of thesis could be
followed as planned. The selection of thesis topics was of interests and needs. The
thesis supervisors had enough time for supervising the thesis, correcting papers, and
giving advice. The students received enough assistance and advice from the experts
in the field. However, the thesis stages were quite slow in presentation of the
progress in the thesis structure, services and supports of relevant units such as from
the department and faculty staff, library, and the Graduate School concerning the
information of learning schedule and calendar, services of computers and printing,
and information searches. The thesis progress follow-up was good. There was
participation in education quality assurance, and quality assurance in teaching and
learning, following up and internal assessment. There was also the application of
assessment result to enhance learning and teaching activities. There was the overall
implementation of the Faculty, the process evaluation was found in a high level,
which corresponded to every item as showed the highest mean on the leadinstruction and the lowest mean on the personnel management.
For the product, the overall evaluation result was in the high level which
corresponded to every item with the highest mean on virtue, morality, codes of
ethics, love and pride in the institute. The lowest mean showed on research and
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development capability. The students’ achievement mean was at 3.483. Three
students in the first batch could finish their degree in 5 years.
Concerning the impact, the overall analysis revealed the highest level which
corresponded to most of the items including activeness in work to achieve the
organization’s goals, leadership in thinking, ability to give advice and take part in the
problem solution in the organization, the ability to manage work system, ability to
communicate, being creative, understanding, being able to assess the problems
systematically, and the ability to conduct training courses for the organization. The
rest of the items showed the high mean. The most outstanding characteristics of the
graduates in Lifelong Education and Human Development consisted of understanding
problems of people, community and organizations and regular self-development to
become competent in Lifelong Education and Human Development.
Pertaining to guidelines of curriculum development and quality assurance,
the evaluation results and the suggestions were brought to improve the curriculum
following the standardized frame of the Office of Higher Education Commission such
as philosophy, curriculum structure, course description, and addition of the new
elective courses in order to develop the Doctor of Education Program in Lifelong
Education and Human Development (revised curriculum 2012).
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริถึงการศึกษาหาความรู ในเรื่องใด เรื่อง
หนึ่งวา ตองศึกษาใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลวสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงๆ การศึกษาเพื่อ
ความฉลาดรูนี้มีหลักการอันเปนคุณสมบัติพื้นฐานของการเรียนรู 2 ประการ คือ
1. เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอดครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใช
เรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม
2. ตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปกติ และเที่ยงตรงเปน
กลางไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง
นอกจากหลักการอันเปนคุณสมบัติพื้นฐานการเรียนรูแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีแนวพระราชดําริถึงวิธีการเรียนรูวาบุคคลสามารถเรียนรูได 3 ลักษณะ คือ
1. เรียนรูตามความรูความคิดของผูอื่น
2. เรียนรูดวยการขบคิดพิจารณาของตนเองใหเห็นเหตุผล
3. เรีย นรูจ ากการปฏิบัติ ฝก ฝนจนประจัก ษผ ล และเกิด ความคลองแคลว ชํานาญ
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 2539 อางใน ศิริณา จิตตจรัส, 2546 : 1)
หลักฐานที่ระบุวาความรูเกิดขึ้นเมื่อไรไมมีปรากฏอยางชัดเจน แตอาจกลาวไดวาความรู
กับมนุษยเกิดขึ้นมาพรอม ๆ กันและอยูคูกันมาโดยตลอด โดยเริ่มแรกความรูที่จําเปนตอการดํารงชีวติ
การตอสูเพื่อความอยูรอด การแสวงหาความรูเพื่อความสะดวกสบาย ความรูที่ส ะสมถายทอดสืบ
ตอมาชวงระยะเวลายาว การสะสมเชื่อมโยงความรู แสดงใหเห็นการพัฒนาสิ่งที่เปนวัตถุและมิใชวัตถุ
สวนของความรูมีหลักของการแสดงออกใน 3 ลักษณะ ตามพระบรมราโชวาทขางตน
อีลิจิไอ บี . บาซากา (อางถึง ใน ศิริณา จิตต จ รัส , 2546 : 2) ไดส รุป วา การศึก ษาที่
เหมาะสมกั บ ยุ คโลกาภิ วั ฒ นใ นศตวรรษที่ 21 คื อ ตอ งเปน การศึ ก ษาตลอดชี วิต มี ความหมาย
ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู วิธีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานและมีความหมายรวม
ไปถึงการกอรูปปรับบุคลิกภาพ การเรียนรูในการศึกษาตลอดชีวิตมีสาระสําคัญ 4 ประการคือ
1. การเรียนรูเพื่อรู เปนการเรียนรูความรูทั่วไปอยางกวาง ๆ ผนวกกับการเรียนอีก
จํานวนหนึ่ง อยางลึก ซึ้ง กลาวคือเปนการเรียนรูวิธีก ารเรียนรูเ พื่อใหไดประโยชนจ ากโอกาสทาง
การศึกษาตลอดชีวิตดวย
2. การเรียนรูเพื่อทําคือการฝกหัดอาชีพหรือการทํางาน จําเปนตองพัฒนาความสามารถ
เผชิญหนาในสถานการณที่หลากหลายที่ไมไดคาดคิดวาจะเกิดขึ้นและความสามารถ ในการทํางานเปน
ทีม
3. การเรียนรูเพื่อเปน ทุกคนจําเปนตองมีอิสระเพิ่มขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกตองและมี
ความรูสึกรับผิดชอบตอการทํางานของตน
1

2
4. การเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน ตองเขาใจผูอื่น เขาใจธรรมเนียมประเพณีและจิตใจของผูอ นื่
(ดังแสดงตามภาพที่ 1)
สาระสําคัญการเรียนรู

4.อยูรวมกัน

3. เปน

1. รู
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่
สอน และถายทอดความรู
ใหแกเยาวชนและผูเรียน
พ ร อ ม ๆ กั บ ทํ า ห น า ที่
ร วบ ร วม สั ง เ คร า ะ ห
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ร้ า ง แ ล ะ

2. ทํา

ภาพที่ 1 แสดงสาระสําคัญการเรียนรูตามแนวคิดของ อีลิจิไอ บี. บาซากา.
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดป ระกาศเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณฑิตศึก ษา พ.ศ.
๒๕๔๘ เพื่อปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันให มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ
เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา
เอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เ ปนสากล เนนการ
พั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถระดั บ สู ง ในสาขาวิ ช าต า งๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถใน
การสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและ
ผูเรียน พรอมๆกับทําหนาที่รวบรวม สังเคราะห วิเคราะห สรางและเผยแพรความรู ผานกระบวนการ
ศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เปนอยูปจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรไดรับจาก
มหาวิทยาลัยคือบัณฑิตที่มีความรู สามารถเขาสูชีวิตการทํางาน เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทาง
สังคม และวัฒนธรรมเปนอยางดี สวนความรู และองคความรูที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจาก
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ประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลวยังจะตองชวยนําพาสังคมไปสู
ความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย (กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป ฉบับที่2 (พ.ศ. 2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1 เอกสารอัดสําเนา)
กระบวนการสํา คัญ ที่ ม หาวิท ยาลั ยจะสร างบั ณฑิ ตที่มี คุณภาพนั้นจะหลี ก เลี่ยงการ
ประเมินผลมิไดเมื่อกลาวถึงคําวาประเมินผลนั้นอาจใหความหมายที่เขาใจอยางงายวาเปนการตัดสิน
คุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ มีวัตถุประสงคการประเมินจําแนกเปน 1) ดานการ
บริหารเพื่อดูความเหมาะสมของโครงการหรือสิ่งที่ตองการจะศึกษา เพื่อพิจารณาทางเลือกในการ
ใหบริการทางสังคมวาจะใชวิธีใดดีที่สุด หรือ ดูความตองการของหนวยงานหรือผูใหทุนสนับสนุน 2)
ดานการวางแผนหรือนโยบาย เพื่อดูความกาวหนาของการดําเนินโครงการหรือ นําผลมาชวยในการ
ตัดสินใจวาจะขยายหรือยกเลิก และ 3) ดานความกาวหนาทางวิชาการเพื่อทดสอบสมมุติฐานหรือ
ทฤษฎีที่อยูเ บื้องหลังการนําโครงการไปปฏิบัติ ซึ่ง ความสําคัญของการประเมินชวยใหท ราบการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ชวยเรง กระตุน เรงรัด ปรับปรุงงาน เห็นขอบกพรองในการ
ดําเนินงาน ชวยควบคุม ลดงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ชวยตัดสินใจยกเลิก/ดําเนินการตอ และมี
สารสนเทศในการแกไขปญหา อุปสรรค
การศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนใน
ทางบวก โดยเฉพาะการศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่เหมาะกับยุคของศตวรรตที่ 21 ที่เชื่อในการ
เปลี่ยนจากกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ พิจารณาความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจ
ความตอ งการ กิจ กรรมที่ห ลากหลายแฝงดวยความสนุ ก สนาน สิท ธิที่เ ปดโอกาสใหผูเ รียนไม มี
พรมแดนดานบุคคล เวลา หรือสถานที่อยางไรพรมแดน
หลั ก สู ต รถื อ ได ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การสร า งคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นตาม
จุดมุงหมายของการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปนแนวทางหรือเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้นการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาหลัก สูตรจึงจําเปนที่จะตองกระทําอยาง
ระมัดระวัง เพราะการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจหาทางเลือกที่
เหมาะสมจนเปนระบบที่สามารถปฏิบัติได (วิชัย ดิสสระ, 2535 : 31) การประเมินหลักสูตรจึงเปน
ระบบที่สําคัญระบบหนึ่ง ของการพัฒ นาหลักสูตร ที่ทําใหทราบถึงคุณคาและสภาพที่เ ปนจริงของ
หลัก สูตร เพื่อ นํา ผลที่ ไดรั บ มาใชใ นการพั ฒ นาหลัก สูต รให มีป ระสิท ธิภาพมากที่ สุดดั ง ที่ สงั ด
อุทรานันท (2532 : 279) ไดก ลาวถึงความสําคัญ ของการประเมินหลัก สูตรที่มีตอคุณภาพของ
หลักสูตรวาการประเมินหลักสูตรจะทําใหรูคุณคาของหลักสูตร วาเปนอยางไร สามารถจะนําไปใชไดดี
เพียงใด ผลที่ไดจากการใชหลักสูตรเปนอยางไร ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคาสูงขึ้น นอกจากการประเมินหลักสูตรจะทําใหทราบถึง
คุณคาของหลักสูตรแลวการประเมินหลักสูตรควรตองกระทําอยางสม่ําเสมอเนื่องจากสภาพของสังคม
มีก ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาชึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัยของไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2551 :
บทคัดยอ) ที่พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูง
ที่สุดเปนลําดับแรก รองลงมาเปน ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและดาน
วิจัยทางการศึกษา เปนลําดับที่ 2 และ 3
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สาขาการศึก ษาตลอดชีวิ ตและการพั ฒ นามนุ ษย คณะศึก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรเปดการเรียนการสอนตั้งแต พ.ศ.2516 มีชื่อเดิมวาการศึกษานอกโรงเรียน ปจจุบันมีการเปด
การเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกครบทุกระดับ โดยหลักสูตรระดับปริญญาเอกเปด
การเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบันมีนักศึกษาจํานวน 18 ราย ดวยมีการเรียน
การสอนมาระยะเวลาหนึ่ง ยังไมมกี ารประเมินผลหลักสูตรอยางเต็มรูปแบบ จึงควรมีการประเมินผล
อยางเปนระบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรูใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษารอบสองและการพัฒนา
ประเทศ
ด ว ยความเป น มา ความสํ า คั ญ ของศาสตร แ ห ง การพั ฒ นาคน ความสํ า คั ญ ของ
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตประกอบการพัฒนาระบบการศึกษาคณะผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนใน
การประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยโดยคาดหวังวาจะมี
ขอมูลยอนกลับเพื่อประกอบการบริหารจัดการ เพิ่ มศัก ยภาพในการเรียนรูไดอยางเหมาะสมเปน
เครื่องมือที่จะยังประโยชนตอศาสตรแหงการพัฒนาคน พัฒนาองคกรสืบไป
การประเมิน
สภาวะแวดลอม

การประเมิน
ปจจัยนําเขา

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมิน
ผลผลิต

การประเมิน
ผลกระทบ

- ความสอดคลอง
ของหลักสูตร
- แผนการ
ดําเนินงานของ
ภาควิชา/
สาขาวิชา
- จุดออน/จุดแข็ง
ของภาควิชา/
สาขาวิชา
- วัตถุประสงค
ของหลักสูตร

- โครงสรางและ
เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร
- คุณสมบัติ
ผูเรียน/
การสอบ
คัดเลือก
- คุณสมบัติของ
คณาจารยที่
สอน/อาจารย
ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
- สิ่งเอื้อ
อํานวยการ
เรียนการสอน

- การจัดการ
บริหาร
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
การเรียน
- การใหบริการ
และการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- ดานการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
- รอยละของ
นักศึกษาที่
สําเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดใน
หลักสูตร
- คุณลักษณะ
ของบัณฑิต

- ผลการ
ปฏิบัติงานของ
บัณฑิต
- ความพึงพอใจ
ในการใช
บัณฑิต

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการประเมิน
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วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษามีวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้
1 เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย ในดานสภาวะแวดลอม ปจจัยปอน กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ
2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒ นาและการประกันคุณภาพหลัก สูตรศึกษาศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้มีกลุมเปาหมายดังนี้
1. นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยรุน 2-4
จํานวน 18 คน
2. ผูสอนและอาจารยพเิ ศษจํานวน 10 คน
3. ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน 5 คน
4. ศิษยเกา 3 คน
5. ผูใชบัณฑิต 3 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
การศึกษาครั้งนีม้ ีนิยามศัพทเฉพาะทีส่ ําคัญดังนี้
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การนําผลดานสภาวะแวดลอม(Context) ดานปจจัย
(Input) ดานกระบวนการ(Process) ดานผลผลิต(Product) และดานผลกระทบ(Impact) มาใชใน
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรซึ่งมีรายละเอียดแตละดานดังนี้
1.1) ดานสภาพแวดลอม หมายถึง ความเหมาะสม ความสอดคลองของหลัก สูตร
แผนการดําเนินงาน หลักการ จุดออนจุดแข็งของภาควิชา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2) ดา นป จ จัย นํา เข า หมายถึ ง ความพรอ มของป จ จั ยเบื้อ งต น ตา ง ๆ ได แ ก
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของผูเรียนและ ผูสอน อาจารยทีปรึกษาและสิ่งเอื้อ
อํานวยการเรียนการสอน
1.3) ดานกระบวนการ หมายถึง การบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
การใหบริการและการประกันคุณภาพ
1.4) ดานผลผลิต หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จและ
คุณลักษณะบัณฑิต
1.5) ดานผลกระทบ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และความพึงพอใจใน
การใชบัณฑิต
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2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หมายถึง หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาการศึก ษาเพื่อพั ฒ นามนุษย และสัง คม สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒ นามนุษย
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2548
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทราบผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย
2. มีแนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
3. มีองคความรูการพัฒนางานวิชาการของสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยการประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ
และการพัฒ นามนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษาตลอดชีวิตอดีต ปจจุบัน แนวโนมอนาคต
3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
4. แนวคิดการประเมินและการประเมินหลักสูตร
5. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการศึกษาตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มีสาระสําคัญในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอด
ชีวิต ดังนี้
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลัก วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ความรูและทัก ษะดนวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง ความรูความเขาใจและ
ประสบการณเ รื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม อยางสมดุลยั่งยืน
3) ความรู เ กี่ ย วกั บ ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา
4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาอยางถูกตอง
5) ความรู และทั ก ษะในการประกอบอาชี พ และการดํ า รงชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดํา เนิน
ดังตอไปนี้
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4) จัดการเรียนรูโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา
5) สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนกาเรียนรู ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6) จัดการเรียนรูใหเ กิดขึ้นไดทุกเวลาทุก สถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ บิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน
ความประพฤติ การสัง เกตพฤติก รรมการเรี ย น การร ว มกิ จ กรรมและการทดสอบควบคูไ ปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ในสวนของพระราชบัญ ญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูไวดังนี้
มาตรา 4 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวากิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมาย
ผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลา
เรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในกาเรียนรูของ
กลุม เปาหมายนั้นและมีวิธีก ารวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีม าตรฐานเพื่อรับ คุณวุฒิท าง
การศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิติประจําวันของ
บุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยาตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ
โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรา 6 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให
ยึดหลักการดังตอไปนี้
1) การศึกษานอกระบบ
1.1 ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึงเปนธรรม
และมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
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1.2 การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู
2) การศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
2.2 การพัฒ นาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เป นภูมิปญญาทองถิ่น
และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา
2.3 การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
มาตรา 7 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่องดังตอไปนี้
1) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ที่ใช
ความรู และภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวติ ทั้งนี้ตามแนวทางพัฒนาประเทศ
2) ภาคีเ ครือขายเกิดแรงจูง ใจและมีค วามพร อมในการมีสว นรวมเพื่อจัดกิ จ กรรม
การศึกษา
มาตรา 9 ใหก ระทรวงศึก ษาธิก ารสง เสริม และสนับ สนุนการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ผูเรียน ซึ่งเปนผูที่ไดรับประโยชนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และสามารถเลือก
รับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง
2) ผูจั ด การเรี ยนรูสํ า หรั บ การศึ ก ษานอกระบบ และผู จัด แหล ง การเรีย นรูสํ าหรั บ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน โดยบูรณาการความรู ปลูกฝงคุณธรรม และคานิยมที่ดีงาม
3) ผูสงเสริมและสนับสนุน ซึ่งเปนผูที่เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนและผูจัดการเรียนรู มี
การดําเนินการที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มาตรา 11 เพื่อประโยชนในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวรวมมือกับภาคีเครือขายเพื่อดําเนินการในเรื่อง
ดังตอไปนี้
1) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู เชน แหลงการเรียนรู ศูนยการเรียนชุมชน
สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู
2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายไดรับโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรและเขาถึง
แหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงาน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีการกําหนดรูปแบบการศึกษา การสนับสนุน
การศึก ษา วิธีก ารจั ดการศึก ษาทั้ง สวนของผูเ รี ยน ผูส อนและผูเ กี่ย วของเพื่ อการดําเนินการอั น
กอใหเกิดประโยชนที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาอยางครอบคลุมตลอดจนเชื่อมโยงกับแนวคิดในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษาตลอดชีวิตอดีต ปจจุบัน แนวโนมอนาคต
นิยามการศึกษาตลอดชีวิต (Life long) เมื่อมองในภาพรวมทั้งมิติของความหมายทาง
ภาษาอาจกลาวถึงชวงชีวิต ตลอดชีวิตซึ่งมนุษยมีความเกี่ยวของทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดลอม สวนคําวาการศึกษาเขาใจกัน โดยทั่วไปคือการเปลี่ยนความรูความเขาใจ ทัก ษะ และ
พฤติก รรมในทางที่ดีขึ้น การศึก ษาตลอดชีวิตครอบคลุ ม ทั้ง การศึก ษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาตั้งแตเกิดมีชีวิตจนตายลง มิใชจะตองจํากัดเฉพาะเพียงวัยเด็ก
เทานั้นสอดคลองกับ คําที่ก ลาววาไมมีใครแกเ กินเรียน ดัง ทฤษฎีที่ส นับ สนุนของอี. แอล.ธอนไดท
(E.LThorndike) เกี่ย วกับ เชาวของผู ใหญวา สติปญ ญาของผูใ หญมิไดล ดลงตามวัย สิ่ง ที่บั่ นทอน
ความสามารถในการเรียนรูของผูใหญคือสุขภาพ กําลังกาย ความสนใจ และโอกาส ดังนั้นการศึกษา
ตลอดชีวิตจึงเปนสิ่งที่คูกับมนุษยอยางยั่งยืน
ความสําคัญ ความจําเปนที่ทําใหคนเราตองศึกษาตลอดชีวิตก็ดวยการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ประกอบกับความเจริญทาง
เทคโนโลยีจึงเกิดผลกระทบตอมนุษยอยางยิ่งยวดอันเปนกระแสใหเกิดความจําเปนของการศึกษา
ตลอดชีวิตชัดเจนมากขึ้นตามลําดับในอนาคต ซึ่งมีคําที่ใกลเคียงหรือคลายกับการศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong education) ก็คือ การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในความแตกตางกันนาจะ
เปนในลักษณะที่วาการศึกษาตองมีการจัดการวางแผน เปนไปอยางตั้งใจ สวนการเรียนรูอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชนกันโดยที่ตั้งใจ หรือไมตั้งใจก็ได ทั้งการวางแผน การจัดการ หากจะใหบังเกิดผลก็
จะตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่องเชนกัน
เมื่อมองภาพยอนความเปนมาของการศึกษาตลอดชีวิตตามความหมายขางตนก็อาจ
กลาวไดวาเริ่มจากมนุษยเกิดมาอยูรวมกันมีพิธีกรรมจากเด็กเขาสูความเปนผูใหญ ถือเปนการศึกษา
ตามอัธยาศัย ศาสนาเปนสิ่งหลอหลอมใหมนุษยมีการเชื่อมโยงถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ชาว
ไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธที่เชื่อในเรื่องของกรรม แมวาหลักธรรมจะบงชี้ถึงองคประกอบสําคัญ
3 ประการที่จะธํารงไวซึ่งพระพุทธศาสนาไดแก ศาสดา คําสอน และสาวก มิใชพิธีกรรม หรือวัตถุที่
เปนสวนประกอบยอยของศาสนาเทานั้น หากการดําเนินชีวิตของชาวพุทธก็จะเกี่ยวของในสวนของ
พิธีกรรมเปนสวนใหญไมมากก็นอ ย เพราะอยูในวิถีชีวิตจึงสามารถเรียนรูไดทั้งโดยตั้งใจ และไมตั้งใจ
สงผลตอวิธีคิด วิธีปฏิบัติของคนไทยจากอดีตถึงปจจุบันในรุนลูกรุนหลานเรื่อยมายาวนาน การศึกษา
ตลอดชีวิตปรากฏในคําสั่งสอนในศาสนาตางๆเชนกัน เชน ศาสนาฮินดู คัมภีรภวัทคีตาไดกลาวสั่งสอน
ถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือปญ ญา การเขามาเปนศิษยคือการคนควา รับ ใช จัดไดวาเปน สวนหนึ่ง ของ
การศึกษาทั้งใน และนอกระบบ เพราะมีบทบาทความเปนครู การคนควาแบบอิสระ ศาสนาอิสลาม
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เปนอีกศาสนาหนึ่งที่สงเสริมใหมุสลิมศึกษาหาความรูตลอดเวลาไมจํากัดอยูเพียงคําสอนทางศาสนา
แตใหศึกษาวิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมคูกันไป ศาสนาอิสลามไมมีสถาบันนักบวชทุกคนทํางาน
เพื่อปากทอง จึงศึกษาหาความรูทั่วๆไป มีคําสั่งสอนเขียนไววาการแสวงหาความรูเปนหนาที่จําเปนแก
มุสลิมทั้งชาย และหญิง .....จงศึกษาตั้งแตเปลจนถึงหลุมฝงศพ....ทานที่ประเสริฐสุดคือการศึกษาหา
ความรูแลวบุคคลนั้นไดสั่งสอนตอ...(เสาวนีย จิตหมวด 2524 :195-197 อางในการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษานอกระบบ 2543 :6) ศาสนาอิสลามจะสนับสนุนใหเรียนรูในศาสตรตางๆ เชนปรัชญา
ดาราศาสตร แพทยศาสตร เปนตน
หลักฐานที่คนพบปรากฏการศึกษาตลอดชีวิตตั้งแตพ.ศ. 2478 ของ คอมมีเนียส(John
Amos Comenius ,1598-1670) กลาววาการศึกษาเปนเครื่องมือสรางความเปนมนุษยสําหรับทุกคน
เขาเสนอใหมีโรงเรียนสําหรับทุกชวงอายุคือสําหรับเด็กทารก เด็กปฐมวัย เด็กเล็ก หนุมสาว หนุมสาว
ที่บรรลุนิติภาวะ ผูใหญ คนชรา และโรงเรียนสําหรับเตรียมตัวสูความตายดังนั้นการศึกษาอยูทุกชวง
อายุตรงกับการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเอง
มีก ารประชุมระหวางชาติวาดวยการศึก ษาผูใหญขององคก ารสหประชาชาติ ณ กรุง
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อพ.ศ. 2503 ที่ประชุมมองเห็นความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
เป น ครั้ ง แรก ต อ มาก็มี แ นวคิ ด หลั ก การที่ ป รากฏเชิง นโยบาย กฎหมายไม ว า จะเป น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือยุโรปมีความรวมมือกันในการประชุมขององคระหวางประเทศ ไดแกสหรัฐอเมริกา
ยุโรป แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย สําหรับประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนา และยูเนสโก จน
มีการนําแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมาบรรจุไวในแผนการศึกษาแหงชาติ 2520 และ2535 และใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดบทบัญญัติไว ชัดเจนวา การจัดการศึกษาให
ยึดหลัก 1) การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง หลักการดังกลาวเปนการเปดมิติใหมของ
การศึกษาไทย ใหทุกคนไดมีโอกาสที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในโลกกวางได ตั้งแตเกิ ดจนตาย ใหทุกคนมี
โอกาสเป น ผู เ รี ย นและผู ส อนได ใ นเวลาเดี ย วกั น ให ก ารศึ ก ษาหลอมรวมเข า กั บ การดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน หรือกลาวสั้น ๆ วา “การศึกษา คือ ชีวิต” และ “ชีวิต คือ การศึกษา” นั่นเอง
3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
3.1 ความหมายของหลักสูตร
สุมิตร คุณานุกร (2532) กลาวไววา หลักสูตร หมายถึง โครงการที่ประมวลความรูและ
ประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียนจัดใหกับผูเรียน ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม
เพื่อใหผูเรียนพัฒนาไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว
ธํารง บัวศรี (2532) ไดใหความหมายไววา หลักสูตร หมายถึง แผนซึ่งไดออกแบบจัดทํา
ขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และประมวลประสบการณในแตละโปรแกรม
การศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว
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กรมวิชาการ (2534) หลักสูตร หมายถึง แผนแมบทในการกําหนดขอบขายความรู
ความสามารถ และประมวลประสบการณ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาแกเยาวชนของชาติใน
วัยตาง ๆ
กาญจนา คุณารักษ (2535) หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผน อันประกอบไปดวย
หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง กิจกรรม และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนไปสูศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล
สงบ ลักษณะ (2542) หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณทั้งปวงที่จัดใหผูเรียนไดรับ
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่พึงปรารถนา ทั้งพฤติกรรม ความรู ความคิด
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมตาง ๆ
โบแชมป (Beauchamp, 1968) หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งหมดที่โรงเรียนจัด
ใหแกนักเรียน
เซลเลอร และ อเล็กแซนเดอร (Saylor and Alexander, 1974) หลักสูตร หมายถึง
การจัดเตรียมมวลประสบการณการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษา
อยางกวาง ๆ และจุดมุงหมายเฉพาะโรงเรียน
กูด (Good, 1973) ไดใหความหมายของคําวาหลักสูตรไว 3 ประการ คือ
1. เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษา
2. เคาโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือถึงเฉพาะที่จะตองสอบ ซึ่งโรงเรียนจัดใหแกเด็กเพื่อใหมี
ความรูจบชั้น
3. กลุม วิชาและการจัดประสบการณที่กําหนดไว ซึ่งนัก เรียนไดเลาเรียนภายใตการ
แนะนําของโรงเรียนและสถานบันการศึกษา
โดยสรุปแลว หลักสูตร หมายถึง ความรูและประสบการณตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อใหผเู รียนได
มีพัฒนาการและคุณลัก ษณะตามความมุงหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะมีลัก ษณะเปนแผนโครงการที่
ประกอบดวยความมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมตาง ๆ การวัดผลประเมินผล การเรียนการสอน
4. แนวคิดการประเมินและการประเมินหลักสูตร
การดําเนินการจัดหลักสูตรการศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประเมินเพื่อตรวจดู
ผลที่ไดจากการจัดการศึกษา ผลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชในการปรับปรุงแกไขการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สาเหตุที่ตองทําการประเมินเปนเพราะตองการทราบวาสิ่งที่ไดดําเนินการไป
แลวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด และเมื่อดําเนินการไปแลวพบปญหาอุปสรรคอะไรบางประสบ
ความสําเร็จที่มุงหวังหรือไม ตอบสนองความตองการเพียงใด ควรดําเนินการตอไปหรือควรปรับปรุง
ซึ่งเทากับเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการไปแลว นอกจากการประเมินมี
ผลทางตรงตอความสําเร็จของการจัดหลักสูตรแลวยังสงผลทางออม หากการประเมินมีคุณภาพก็จะ
ทําใหการบริหารงานตามแผนที่กําหนดมีคุณภาพไปดวย หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา
เปนเครื่องชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียน เปรียบเสมือนเข็มทิศทีจ่ าํ นํา
ทางใหการจัดการศึกษาบรรลุผล หลักสูตรที่ดีจะตองมีความชัดเจน สอดคลองกับยุท ธศาสตรของ
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ภาควิชาและมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อใหการนําหลักสูตรสามารถนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินหลักสูตรจึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา การนําหลักสูตร
ไปใชจะไดผลมากนอยเพียงใด เพราะฉะนั้นการประเมินหลักสูตรจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอน
หนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และผลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรจะเปนขอมูลในการตัดสิน
เพื่อแกไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตอไป
เวลซ (Wayne W. Welch, 1974) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน คือ
กระบวนการที่กอกําเนิดซึ่งสารนิเทศที่จะเปนประโยชนในการตัดสินใจ
การประเมินตามแนวทางของเวลซ มีวิธีการคือ เมื่อจะดําเนินการประเมินโครงการใดๆ
จะตองตอบคําถาม 3 ขอ เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประเมิน คือ
1. ประเมินทําไม คําถามนี้จะทําใหผูประเมินทราบถึงความสําคัญของปญหาที่จะตอง
ประเมินวา การประเมินนั้นเปนการประเมินผลความกาวหนา (Formative Evaluation) หรือการ
ประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation)
2. ประเมินอะไร คําถามนี้ชวยใหผูประเมินทราบถึงวัตถุประสงคของการประเมิน
3. จะประเมินอยางไร คําถามนี้ผูป ระเมินจะไดวิธีการและขั้นตอนของกระบวนการ
ประเมิน ซึ่งเวลซไดเสนอกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Gathering) การ
วิเ คราะห ขอมู ล (Data Processing) และการรายงานผล (Reporting) ซึ่ง แต ล ะขั้ นตอนของ
กระบวนการประเมินประกอบดวยสวนที่สําคัญแตกตางกัน
ชนิดของการประเมิน
การประเมินเปนสิ่งที่ควรทําควบคูไปกับการดําเนินโครงการ นับตั้งแตการเลือกโครงการ
การวางแผนโครงการ การดําเนินงานตามโครงการ จนถึงการประเมินผลสุดทายของโครงการ ชนิด
ของการประเมินจะแตกตางกันไปตามชวงของเวลาของการประเมิน ดังตอไปนี้ (สุวิมล ติรกานันท
,2543)
Need Assessment หมายถึง การประเมินความตองการขององคกรหรือกลุมสังคมเพื่อ
นํามาทํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆ นิยมประเมินใน 5 ดาน คือ
1. ด า นเศรษฐกิ จ เป น การพิ จ ารณาค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผล
ที่ไดรับ
2. ดานสังคม เปนการพิจารณาวาโครงการหรือแผนงานไมขัดตอวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคม
3. ดานการเมือง เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานไมมีขอขัดแยงทางการเมืองหรือ
ไดรับ การสนับ สนุนดานบริห าร เปนการพิจ ารณาถึง ขีดความสามรถขององคก รที่เ กี่ยวของวา มี
ความสามารถที่จะดําเนินการไดหรือไม
4. ดานเทคนิค เปนการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการที่นํามาใชในการดําเนินงาน
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5. ดานสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาวาโครงการหรือแผนงานที่จัดทําขึ้นมีผลตอการ
ทําลายสิ่งแวดลอมหรือไม
ขั้นตอนการประเมินโครงการ
ในการประเมิน มีขั้น ตอนการประเมิน โดยละเอี ยดจะขึ้นอยู กับ สิ่ ง ที่จ ะประเมินแต
โดยทั่วไป สามารถแบงตามขั้นตอน ดังภาพประกอบที่ 3
ศึกษารายละเอียดของสิง่ ที่ถูกประเมิน
(การวิเคราะหโครงการ)

ศึกษาความตองการของผูใช
ผลการประเมิน

กําหนดประเด็นในการประเมิน
พัฒนาตัวชี้วัด
1. กําหนดแหลงขอมูล
2. กําหนดเครื่องมือ
3. กําหนดเกณฑหรือมาตรฐานตัวชี้วดั

ออกแบบการประเมิน
1. ออกแบบการสุมตัวอยาง
2. ออกแบบการวิเคราะหขอมูล
3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน
เก็บรวบรวมขอมูล
1. สรางเครื่องมือ
2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล
แปรผลและสรุปผล
เขียนรายงาน

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการ (สุวิมล ติรกานันท, 2543)
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สุวิม ล ติร กานนท (2543)ไดส รุป วาการกําหนดประเด็นในการประเมิ นจะพิจ ารณา
สิ่งตอไปนี้
1. พิจารณาวัตถุประสงคของโครงการ เปนการนําวัตถุประสงคมากําหนดเปนประเด็น
ในการประเมิน หากขั้นตอนการจัดทํานโยบายและแผนเปนไปตามขั้นตอน การประเมินสามารถที่จะ
กําหนดประเด็นในการประเมินไดตามกิจกรรม เปาประสงค วัตถุประสงค เปาหมาย และจุดมุงหมาย
ตามลําดับ ดัง นั้น ผูป ระเมินตองมีก ารตรวจสอบความถูกตองของโครงการกอนที่จะเริ่มกําหนด
ประเด็นในการประเมิน
2. พิจารณาความตองการของผูใชผลการประเมิน ผูใชผลการประเมิน ไดแก ผูใหทุน ผู
มีหนาที่จัดทํานโยบาย ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับตน เจาหนาที่ปฏิบัติการ ลักษณะของสิ่งที่
บุคคลแตละระดับตองการทราบจะแตกตางกันออกไป เชน เจาหนาที่ปฏิบัติการตองการทราบเพียงวา
ผลที่ได (Output) เปนไปตามเปาหมายหรือไม ในขณะที่ผูบริหารระดับสูงตองการทราบมากกวาผลที่
ได อาจตองการทราบถึงคุณภาพของการดําเนินโครงการตั้งแตตนจนจบ ความพอใจของผูรับบริการ
นั้น งบประมาณที่ใช ตลอดจนผลกระทบที่ไมคาดหวังอันเนื่องมาจากโครงการ ปญหาที่พบ คือ
2.1 ผูใชแตละระดับจะมีคําถามหรือประเด็นที่ตองการประเมินแตกตางกันไปตาม
ภาระหนาที่ที่ตนมีอยู จนทําใหลืมเปาหมายที่แทจริง
2.2 การที่ แ ต ล ะฝ า ยมี ป ระเด็ น ที่ แ ตกต า งกั น หากมี ผู ใ ช ห ลายฝ า ยทํ า ให ก าร
ประนีประนอมระหวางฝายตาง ๆ ทําไดยาก และการประเมินทีละประเด็นเปนสิ่งที่ทําไมไดเนื่องจาก
โครงการมีร ะยะเวลาการทํางานที่แนนอน มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด การประเมินทุก
ประเด็นในคราวเดียวกันจะเหมาะสมมากกวา เพราะผูประเมินสามารถวางแผนและออกแบบการ
ประเมินไดสอดคลองกันได
3. พิจารณาจากประสบการณของผูประเมิน หากผูประเมินมีประสบการณดานการ
ประเมินมาก จะทําใหสามารถระบุถึงประเด็นการประเมินโครงการแตละประเภทไดดวยตนเองทั้งนี้
โดยไดรับความเห็นชอบของผูใชผลการประเมิน อยางไรก็ตามการกําหนดประเด็นที่ตองการประเมิน
จากประสบการณของผูประเมินยังมีปญหาเกี่ยวกับ
3.1 วิสัยทัศนของผูประเมินวาเปนคนมองภาพงานลักษณะทั้งระบบ หรือเปนคนมอง
ภาพงานทีละดาน การมองภาพทั้งระบบมีประโยชนมากในการประเมินโครงการใหญ ๆ การประเมิน
แผนงานที่ป ระกอบดวยแผนโครงการจํานวนมากมาย และการประเมิน นโยบายซึ่งประกอบดวย
แผนงานและแผนโครงการ
3.2 ภูมิหลังของผูประเมิน สวนใหญแลวการกําหนดประเด็นจะเปนไปตามสาขาที่
ตนศึก ษามา หรือเปนการกําหนดตามภาระหนาที่ก ารงานที่ตนปฏิบัติอยู ทําใหขากการพิจ ารณา
ประเด็นที่สําคัญอื่นๆ
4. อาศัยแบบจําลอง แบบจําลองที่ใชกันทั่วไปมีอยู 2 ลักษณะ
4.1 Descriptive Model เปนแบบจําลองที่ส รางขึ้ นเพื่อบรรยาย การอธิบ าย
ลักษณะของสิ่งตางๆ และอาจมีสวนที่แสดงสิ่งที่คาดหวังในแบบจําลองนั้นอีกดวย
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4.2 Prescriptive Model เปนแบบจําลองที่ส รางขึ้นโดยลัก ษณะเปนกฎ หรือ
แนวทางไปสูก ารปฏิบัติ ผูแบบจําลองจะอาศัยแบบจําลองนี้เปนกรอบแนวคิด เปนวิธีก ารใจการ
ดําเนินงาน
5. ลักษณะแบบจําลองที่ใชในการประเมินเปนแบบ Prescriptive Model ผูประเมิน
จะใชแบบจําลองในการกําหนดประเด็นที่ตองการประเมิน และกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ นอกจากจะมี
แบบจําลองแลว ยังมีแนวคิดตางๆ ที่สามารถนํา ไปใชในลัก ษณะเดียวกัน ซึ่งนัก วิชาการดานการ
ประเมินคิดคนขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประเมิน การสรางแบบจําลองหรือแนวคิดใดๆ ก็ตาม
จะถูกสรางขึ้นภายใตบ ริบ ทของ ผูคิดซึ่ง อาจจะเหมาะสมกับ บริบ ทอื่นไมไดทั้ง หมด ซึ่ง ผูมีห นาที่
ประเมินจะตองศึกษาบริบท และความเปนมาของแบบจําลองและแนวคิดกอนที่จะนํามาใช
6. พิจารณาจากสิ่งที่เกี่ยวของทั้งหมด ในการพิจารณาประเด็นของการประเมินจากสิ่ง
ที่เกี่ยวของทั้งหมด จะเริ่มตนระบุจากสิ่งที่เกี่ยวของกอน จากนั้นจึงกําหนดประเด็นที่ตองการคําตอบ
ในการประเมินโครงการความสําคัญ ไมไดอยูที่ว าโครงการประสบ ผลสําเร็จ หรือไม แตสิ่ง ที่ผูใช
ตองการผลจากการประเมิน คือ ขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงแกไข ขยาย หรือยุติ
โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปรับปรุงแกไขจุตองมีสารสนเทศที่ชี้ใหเห็นถึงตําแหนงหรือขั้นตอน
ที่ผิดพลาดเพื่อจะไดแกไขไดถูกตอง สิ่งที่เกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ
การบริหารโครงการ ในการกําหนดประเด็นการประเมิน เปนการนําแนวคิดของการประเมินสิ่ง
ปอนเขาสูโครงการ (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การ
ติดตามกํากับงาน (Monitoring) การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation)
6.1 การประเมินสิ่งปอนเขาสูโครงการ (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน ที่กําหนดไว วามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด
6.2 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน ที่กําหนดไววามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด
6.3 การติดตามกํากับงาน (Monitoring) หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบวา
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน โครงการที่วางไวหรือไม
6.4 การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความกาวหนาของโครงการ เมื่อดําเนินโครงการไปไดระยะหนึ่ง เพื่อนําผลไปใชแกไขปรับปรุงแนวทาง
ดําเนินโครงการ
ความหมายของการประเมินหลักสูตร
กูด (Carter V. Good. 1945: 209) ไดใหความหมายไววา การประเมินหลักสูตรคือการ
ประเมินผลของกิจกรรมการเรียนภายใน ขอบขายของการสอนที่เ นนเฉพาะจุดประสงคของการ
ตัดสินใจในความถูกตองของจุดมุงหมาย ความสัมพันธและความตอเนื่องของเนื้อหาและสัมฤทธิ์ของ
วัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการจัดโครงการตอเนื่องและการหมุนเวียนของ
กิจกรรมโครงการตางๆ ที่จะจะใหมีขึ้น
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วิชัย วงษใหญ (2537 : 18) ใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา การประเมิน
หลักสูตรเปน การพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตร โดยใชผลจากการวัดในแงมุมตางๆ ของ สิ่งที่
ประเมินเพื่อนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาวา อยางไรมี
คุณภาพดีหรือไมเพียงใด หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่ จะตองปรับปรุง
แกไข
สุมิตร คุณากร (2543 : 27) กลาวถึงการประเมินหลักสูตรไววา การประเมินหลักสูตร
คือ การหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไวในความมุงหมายหรือไม มากนอยเพียงใด
และ อะไรเปนสาเหตุ
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 11) กลาววา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลมาใชในการตัดสินหาขอบกพรองหรือปญหา เพื่อปรับปรุงแกไข
สวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินหาคุณคาของหลักสูตรนั้น ๆ
จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
วิชัย วงษใหญ (2537) กลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรที่ปฏิบัติกัน สวน
ใหญมี 2 ประการ คือ
1. การประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร คือ การประเมินในระหวางการปฏิบัติงาน
พัฒ นาหลัก สูต ร มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่อ ใช ผ ลการประเมิ นนั้ นให เ ป นประโยชน ในการปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงหลัก สูตร มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดดีเ พียงใด มีปญหาและอุปสรรค
อะไรบาง ซึ่งเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตรในการปรับปรุงสวนประกอบทุกสวนของ หลักสูตรได
ถูกตองกอนที่นําไปใชไดจริงตอไป
2. การประเมินเพื่อสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม
หลักสูตรไดสนองความตองการของผูเรียน ของสังคมเพียงใด ควรจะใชไดตอไป หรือควรจะยกเลิก
ทั้งหมด หรืออาจจะยกเลิกบางสวนและปรับแกไขในสวนใด
ทิศนา แขมมณี (กรมวิชาการ. 2545:13) สรุปจุดมุงหมาย ในการประเมินหลักสูตรไว
ดังนี้
1. เพื่อหาคุณคาหลักสูตรนั้นโดยดูวาหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตามวัตถุประสงคที่
หลักสูตรนั้นตองการหรือไม
2. เพื่อตัดสินวา การวางเคาโครงและรูประบบของหลักสูตรตลอดจนการบริหารงานและ
การสอนตามหลักสูตร เปนไปในทางที่ถูกตองแลวหรือไม
3. เพื่อวัดดูวา ผลผลิตคือผูเรียนนั้นเปนอยางไร
จากจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร เราสามารถบอกเหตุผลหรือความจําเปนทีต่ อ ง
มีการประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อพิจารณาตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของหลักสูตรที่ไดรับการแสดงออกแบบหรือ
พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาวาหลักสูตรสามารถทําใหหลักการและจุดมุงหมายที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ
หรือไม
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2. เพื่อคนหาขอบกพรองของหลักสูตร ทั้งในดานตัวเอกสาร หลักสูตรที่กําหนด หลักการ
จุดมุงหมายและโครงสรางของเนื้อหาสาระ ตลอดจน สวนที่เปนกระบวนการของการนําหลักสูตรไปใช
ซึ่งครอบคลุมการบริหาร และบริการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล ฯลฯ
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งหมายถึง ผลลัพธของหลักสูตรที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนวาเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรหรือไม มากนอยเพียงใด
ดังนั้นในการประเมินหลักสูตรแตละครั้ง ผูประเมินจึงตองตอบใหไดแนชัดวาตองการ
ทราบวาสิ่งใด เหตุผลของการประเมินครั้งนั้น เปน ขอ 1 ขอ 2 หรือขอ 3 หรือตองการคําตอบ
มากกวา 1 ขอ หรือตองการทั้ง 3 ขอ เพราะขอบเขตของการประเมินจะแปรผันไปตามจุดมุงหมายยัง
จุดมุงหมายมีมากเทาใด งานการประเมินก็จะพยายามขอบเขตมากขึ้นเทานั้น
จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรที่ปฏิบัติกันสวนใหญ มีอยู 2 ประการ คือ
1. การประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร คือ การประเมินในระหวางการปฏิบัติงาน
พัฒนาหลักสูตร มีวัตถุประสงคเพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร โดยมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ในระหวางการทดลองใชหลักสูตรแลวนําผลจากการวัดมา
ประเมินวาแตละขั้นตอนของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด มีปญหาและ
อุปสรรคอะไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตร ในการที่ปรับปรุงสวนประกอบทุกสวน
ของหลักสูตรไดถูกตองกอนที่จะนําไปใชจริงตอไป
2. การประเมินเพื่อสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม
หลักสูตรไดสนองความตองการของผูเรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใชไดตอไป หรือควรจะยกเลือก
หรืออาจจะยกเลิกเพียงบางสวนและปรับแกในสวนใด
สงัด อุทรานันท (2527 : 277 . 278) ไดสรุปวาการประเมินหลักสูตรประกอบดวย สิ่งที่
จะตองประเมินดังนี้
1. การประเมินเอกสารหลักสูตร
2. การประเมินการใชหลักสูตร
3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร
4. การประเมินระบบหลักสูตร
แพรท (Pratt 1980 : 409 . 419) ไดเสนอวา การประเมินหลักสูตรจะมีลักษณะสําคัญที่
ตองประเมิน ดังนี้
1. การประเมินภายในตัวหลักสูตร ซึ่งจะตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่กําหนดไว คือ
จุดมุงหมายเหตุผลของการสรางหลักสูตร วัตถุประสงค เกณฑการประเมินผลการเรียน การจัดระดับ
ผลการเรียนสภาวะแวดลอม คุณลักษณะของผูเรียน การสอน การแกปญหาความแตกตางของผูเรียน
การจัดการทรัพยากร การทดลองใชหลักสูตร การประเมินโปรแกรมของหลักสูตร การนําหลักสูตรไป
ใชและผลผลิตจากหลักสูตร ซึ่งการประเมินในชั้นนี้ จะกระทําโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร เชน ครู บุคลากรในชุมชน
2. การประเมินการทดลองใชหลักสูตร มีการดําเนินงานเปน 2 ชิ้น คือ การทดสอบกับ
กลุมเล็ก (Pilot Testing) และการทดสอบจริง (Field Testing)
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3. การประเมินผลโปรแกรม เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร
หลังจากที่ไดนําหลักสูตรไปใชจริงแลว ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะตองประเมินหลายๆ ดาน ทั้ง
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการเรียน คุณลักษณะของผูเรียน การสอนและการ
จัดการทรัพยากร ฯลฯ
แนวทางและรูปแบบการประเมินหลักสูตร
รูปแบบหรือทฤษฏีการประเมินหลักสูตร ดําเนินการได 3 ลักษณะ คือ
1. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรคุณคาของหลักสูตร
3. การประเมินในลักษณะของการตัดสินใจ
ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
1. กําหนดองคประกอบที่จะประเมิน
2. กําหนดสิ่งที่จะประเมินในแตละองคประกอบวาจะตรวจสอบในแงใดบาง
3. กําหนดเกณฑหรือระดับความคาดหวังที่ตองการ
4. กําหนดแหลงขอมูล ซึ่งอาจไดจากเอกสาร บันทึกตาง ๆ ผูสอน บุคลากร ผูเรียน ศิษย
เกา และผูเกี่ยวของ
5. สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
6. กําหนดเวลาในการรวบรวมขอมูล
7. วิเคราะหขอมูล แปลผล และสรุปเพื่อตัดสินใจ
ประโยชนของการประเมิน
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2548) กลาวถึงประโยชนของการประเมินดังตอไปนี้
1. การประเมินเปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการใหบริการ ถึงแมจะไมสามารถ
ประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได แตก็สามารถรับรองคุณภาพของการใหบริการในระดับ
หนึ่งได ดวยเหตุนี้ องคกรที่เปนเจาของโครงการตาง ๆ จํานวนมาก จึงเห็นความจําเปนที่ตองใชวิธี
ประเมินโครงการเพื่อใหเปนที่ยอมรับและที่นาเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวของรวมทั้งประชาชนทัว่ ไปดวย
2. การประเมินชวยใหผูสนับสนุนดานเงินทุนไดรับ ทราบ ปญหาหรื ออุป สรรคในการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปน ทั้งนี้เพื่อจะไดหาทาง
ปรับปรุงหรือแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอๆ ไป
3. การประเมินชวยใหไดขอมูลซึ่งเปนสารสนเทศ ที่มีคุณคาสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ หนวยงานที่ตองพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อใหการสนับสนุนโครงการ เชน สํานักงบประมาณ
แผ นดิ น เป นต น จะเห็ นไดว า กอ นที่จ ะมี ก ารอนุมั ติง บประมาณให แก โ ครงการใดๆ ทางสํา นั ก
งบประมาณแผนดินมักจะขอขอมูลสารสนเทศ ที่เปนผลการประเมินจากหนวยงานซึ่งจัดทําโครงการ
ไปประกอบการพิจารณาทั้งนี้เ พื่อใหก ารจัดสรรเงินงบประมาณเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพลดคํา
วิพากษวิจารณ และสอดคลองกับความตองการที่เปนจริง
4. การประเมินชวยชี้ใหเห็นความสําคัญ ของแตล ะโครงการ ตามลําดับกอนหลังโดย
สามารถจะทราบไดวาโครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน ทั้งนี้เพื่อชวยแกปญหาในการคัดเลือก
โครงการ ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจํานวนมาก
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(ทั้ง จากการขยายโครงการและโครงการที่ตอเนื่อง)แตเ งินทุนสนับสนุนมีจํานวนจํากัด ดัง นั้นการ
ประเมินโครงการตางๆ อยางมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะทําใหไดขอมูลเชิงประจักษที่นาเชื่อถือ ซึ่ง
จะชวยชี้แนะไดวา โครงการใดควรจะไดรับการพิจาณาใหการสนับสนุนกอน และโครงการใดควรจะให
การสนับสนุนในลําดับถัดไป
5. การประเมินชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบถึง
ขอจํากัดและปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับ ปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อกอใหเ กิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ
6. การประเมินชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึง ประสงคและไมพึง
ประสงคควบคูกันไป ถึงแมวาการดําเนินโครงการตางๆ ลวนแตมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดผลผลิตบางสวน
ที่ไมพึงประสงคเกิดตามมากดวย
7. การประเมินแบบตอบสนองหรือมีสวนรวม (Responsive Model) เปนรูปแบบการ
ประเมินโดยยึดจุดหมายและเหตุผลขางเคียงเปนหลัก โดยใหความสนใจในปญหา และสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูใชบริการโครงการ ทั้งนี้เพื่อทราบปญหาและความตองการของผูรวมโครงการ
8. การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship Mode) เปนการประเมินโครงการ
ที่เนนบทบาทของผูประเมิน ซึ่งเปนผูชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการโดยไมยึดจุดหมายของ
โครงการ ไมคํานึงถึงปญหาหรือขอโตแยงๆ แตจะใชผูชํานาญเปนเครื่อ งมือพื้นฐานการวัดรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห และการสรุปผลประเมิน
9. การประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making Model) เปนการประเมิน
โครงการโดยพิจารณาอยางรอบดาน ไมวาจะเปนจุดมุงหมายของโครงการหรือปญหาขอโตแยงตางๆ
ในการดําเนินโครงการ ซึ่งเปนการประเมินเพื่อตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบ
รูปแบบการประเมิน
รูปแบบของการประเมิน หมายถึง กรอบหรือแนวความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการประเมินแนวความคิดของการประเมินเหลานี้ไดเกิดจากการศึกษาคนควา และการคิดคน
ของนักการศึกษา และนักประเมินมาเปนเวลาหลายทศวรรษ และไดมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด
สําราญ มีแจง (2544 ) กลาววา กลุมหรือประเภทของการประเมินแบงได 3 กลุม ดังนี้
1. รูป แบบที่ยึดจุดมุง หมายเปนหมายหลัก (Goal Attainment) แบบจําลองนี้เ นน
จุดมุงหมายเปาหมายหรือวัตถุประสงคเปนหลัก รูปแบบที่อยูในกลุมนี้ ไดแก รูปแบบของไทเลอร
(Tyler” s Model) การประเมินตามรูแบบนี้มีลักษณะเปนการประเมินในระบบปด กลาวคือ สนใจผล
หรือสวนประกอบเฉพาะที่จะใชเพื่อประเมินจุดมุงหมายนั้น ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เปน
การประเมินผลรวมสรุป (Summative valuation) ที่เนนผลสุดทายมีประโยชนตอการปรับปรุง
โครงการนอยมาก
รูป แบบในการประเมินไทเลอร เปน การวัดพฤติก รรมกอนและหลัง การเรียน หรื อ
การอบรม (Pre – Post Measurement of Performance) หลักการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค
เปนหลักมีดังนี้
1) กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของการสอนหรือโครงการ
2) เขียนวัตถุประสงคของการสอนในรูปพฤติกรรมนักเรียน
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3) กําหนดวัตถุประสงคของการสอนโดยพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนกอนสอน
วัฒนธรรมของสังคมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการประเมินวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม จําเปนตอง
มีก ารกําหนดเกณฑในการบรรลุผ ล สามารถตรวจสอบความสอดคลอ งระหวางการปฏิบัติและ
วัตถุป ระสงค ซึ่ง ไดกําหนดไวอยางชัดเจน แตมีขอจํากัดคือเนนวัตถุประสงคโดยตรงและมองแคบ
เกินไป อีกทั้งเกณฑในการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคยังเปนอัตนัยมาก
2. รู ป แบบการตั ด สิ น คุ ณ ค า (Judgmental Model) เป น รู ป แบบที่ ต อ งอาศั ย
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคา โดยอาศัยเกณฑภายในและเกณฑภาพนอก เกณฑ
ภายใน ไดแกกระบวนการตางๆ ที่จะชวยใหวัตถุประสงคประสงคบรรลุผล สวนเกณฑภายนอกไดแก
ผลของการบรรลุวัตถุป ระสงค ดัง นั้นถาเปนการประเมินการ หรือวิธีก ารก็จัดวาเปนแบบจําลอง
ประเมินโดยใหเกณฑภายใน ถาเปนการประเมินผลผลิตก็จัดวาเปนแบบจําลองประเมินโดยเกณฑ
ภายนอก รูปแบบที่ใชการตัดสินใจโดยยึดหลักเกณฑเปนหลัก ไดแก แบบจําลองของสเตก (Stake”s
Model) และแบบจําลองของโพรวัส (Provus Model)
3. รูป แบบการตัดสินใจ (Decision Model) เปนรูป แบบที่สรางขึ้น เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก แบบจําลองเวลซ (Wayne W. Welch) แบบจําลองซิป (CIPP) ของแด
เนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daninl L Stufflebeam) เปนตน
ในปจจุบันรูปแบบการประเมินโครงการที่มีอิทธิพล และไดรับความนิยมนํามาใชกันมาก
มี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายของไทเลอร(Tyler) รูปแบบสนองความตองการ
การของสเตก (Stake) รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจแบบซิปป ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และ
รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรมของเคิรกแพ็ททริค(Kirkpatrick) (พิสณุ ฟองศรี,2549)
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2531)ไดแบงรูปแบบการประเมินโครงการออกเปน 4 ประเภท
ประเภทที่ 1 รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือในการประเมินยึดถือเปาหมาย
เปนหลักสําคัญ ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด
ประเภทที่ 2 รูปแบบที่ยึดหลัก เกณฑภายนอกเป นหลัก เปนรูปแบบที่ใชตัดสินคุณคา
ไดแกรูปแบบการประเมินของสคริเวน รูปแบบการประเมินของสเต็ก
ประเภทที่ 3 รูปแบบที่ยึดเกณฑภายในเปนหลัก ไดแกรูปแบบการประเมินของสมาคม
ภาคกลางเหนือของอเมริกา
ประเภทที่ 4 รูป แบบที่ชวยในการตัดสินใจ เปนรูปแบบการประเมินที่ชวยในการหา
ขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในการดําเนินงานโครงการตางๆ ไดแกรูปแบบการประเมิน
ของสตัฟเฟลบีม รูปแบบการประเมินของอัคคิน และรูปแบบการประเมินของโพรวัส
สมคิด พรมจุย (2542) ไดรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการทางดานการประเมินซึ่งไดเสนอ
กรอบแนวคิดใหนักประเมินไดเลือกใชหลายรูปแบบ สรุปได ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมาย (Objective Based Model) ในกลุมนี้มุงให
ความสนใจเปรียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงค นักวิชาการกลุมนี้ ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร
(Ralph W.Tyler) เคริกแพตทริค (Kirkpatrich) และครอนบาค (Cronbach)
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2. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judmental Evaluation Model) กลุม
นี้ใหความสนใจกับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน นักวิชาการกลุมนี้ ไดแก รูปแบบการประเมิน
ของสเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven) และโพรวัส (Provus)
3. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision – Evaluation Model) กลุม นีเ้ ปน
กลุมที่มุงผลผลิตสารสนเทศใหไดมาซึ่งขาวสาร เพื่อการตัดสินใจ นักวิชาการในกลุมนี้ไดแกสตัฟเฟล
บีม (Stufflebeam) และ อัลคิน
ความสัม พันธร ะหวางประเภทการประเมิน ประเภทการตั ดสินใจ และการนําไปใช
ประโยชน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ ระหวางประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ และการนําไปใช
ประโยชน สุวิมล ติรกานันท (2543)
ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

Context Evaluation

Planning Decision

Input Evaluation

Structuring Decision

Process Evaluation

Implementation
Decision

Product Evaluation

Recycling Decision

การนําไปใชประโยชน
ใชกําหนดนโยบายหรือเปาหมาย
ใชคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม
กําหนดโครงสรางการดําเนินงาน
ยุทธวิธี วิธีการแผนการ
ดําเนินงาน
ติดตามและกํากับการดําเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานรายงานความกาวหนา
ของโครงการ
ยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP
จากรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบ ในการประเมินครั้งนี้ผูประเมินไดเลือกใชรูปแบบที่ชวยในการ
ตัดสินใจแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม เพราะเห็นวาเปนรูปแบบที่มีแนวโนมจะไดรับ
ความนิยมและผูประเมินเห็นวาเปนรูปแบบที่จะไดมาซึ่งสารสนเทศที่นาจะเปนประโยชนและคุมคาซึง่
ผูประเมินขอนําเสนอรายละเอียดดังนี้
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ความเปนมา
สตัฟเฟลบีม ไดพัฒนารูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสินใจ (CIPP Model)โดยใช
กระบวนการวิเ คราะหที่จ ะประเมินอยางครอบคลุม เพื่อใหไดส ารสนเทศที่เ ปนประโยชน ในการ
ตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของผูบริหารที่เรียกวารูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process
Product Evaluation Model) ตั้งแตป ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งลาสุดใน
ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใชกับการประเมินโครงการ แผน บุคลากรผลิตภัณฑ องคการและระบบตางๆ
ได (Stufflebeam,2004 อางถึงในพิสณุ ฟองศรี ,2549) โดยใชวิธีการเชิงระบบ CIPP Model เปน
การประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญคือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพือ่
หาขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงคการประเมินคือ การให
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม อยางตอเนื่องตลอดเวลาวัตถุประสงคของการ
ประเมิน คือ การไดขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการ
ของโครงการต างๆซึ่ ง การประเมิ น ที่สํ าคั ญ มุ ง ประเด็น 4 ด านคือ การประเมิ นสภาพแวดล อ ม
(Context Evaluation) ประเมินปจ จัยนําเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)
คําวา CIPP ยอมาจาก คําวา
C = Context คือ สภาพแวดลอม
I = Input คือ ปจจัยนําเขา
P = Process คือ กระบวนการ
P = Product คือ ผลผลิต
1. การประเมินสภาพแวดลอมหรือบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมิน
ความตองการและความจําเปนทั้ง ในดานเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง การปกครองและการศึก ษา
ตลอดจนศึกษาปญหา อุปสรรค ทั้งในและนอกระบบสังคมปจจุบัน เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางและ
วัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมของ
ปจ จัยตางๆ ทั้งในดานกําลังคน วัส ดุอุปกรณ งบประมาณ ตลอดจนระบบการบริห าร ระบบการ
จัดการ เพื่อการวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีทรัพยากรที่มอี ยูแ ละเปนทางเลือก
ที่มีโอกาสทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการไดมากที่สุด
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินการดําเนินงาน
เมื่อนําโครงการที่วางแผนไวไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาวาการดําเนินงานตามโครงการนั้นจะมีปญหาและ
อุปสรรคอยางไรเพื่อที่จะไดสามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
4. การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เปนการประเมินเพื่อให
ทราบวาโครงการนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม โดยพิจารณาวาผลที่ไดรับบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค ที่
กําหนดไวหรือไม หรือดูวาผลจากโครงการคุมคาหรือไม
การใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP เปนกรอบการประเมินที่กวางขวาง สามารถใช
ประเมินลักษณะตางๆ เชน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,2550)
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1. ประเมินเป นชว ง (Formative Evaluation) เพื่อ การปรับ ปรุ ง แก ไขและการ
ประเมินผลรวม (Summative Evaluation)
2. การประเมินภายใน (Internal Evaluations) ซึ่ง เปนการประเมินตนเองหรือ
ประเมินโดยบุคลากรในองคก ารและการประเมินภาพนอก (External Evaluation)ซึ่ง เปนการ
ประเมินโดยบุคลากรภาพนอกองคกร
3. การประเมินระยะสั้น (Shot-Term) และการประเมินระยะยาว (Long - Term)
ในปจจุบัน CIPP Model มิไดใชเพื่อการประเมิน โครงการแตเพียงอยางเดียวแตสามารถ
ใชในการประเมินสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการ (Projects)
2. โปรแกรม (Programs)
3. บุคคล (Products)
4. ผลผลิต (Products)
5. สถาบัน (Institutions)
6. ระบบ (Systems)
พิส ณุ ฟองศรี (2549) ไดแบงรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ออกเปน 3 ระยะตาม
ลําดับพัฒนาการของการดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้
1. การประเมินกอนเริ่มดําเนินงาน
การประเมินก็เพื่อวางแผนการกําหนด วัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการ จัดทํา
สิ่งตางๆ อาจเปนโครงการ กิจกรรม หลักสูตร ซึ่งจะทําการประเมิน 2 สวน คือ
1.1 การประเมินบริบ ท (context Evaluation) เปนการประเมินความตองการ
จําเปน เพื่อกําหนดการดําเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สัง คม การเมืองตลอดจนปญหา
อุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใชการบรรยายและเปรียบเทียบปจจัยนําเขา ที่
ไดรับ จริง กับสิ่ง ที่คาดหวัง บริบ ทของสัง คม เศรษฐกิจ การเมือง ที่คาดหวังกับ ที่เ ปนจริง รวมทั้ง
วิเคราะหสาเหตุของความไมสอดคลองระหวางความเปนจริงและสิ่งที่คาดหวังดังกลาว
นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2550) กลาวถึงการประเมินบริบท (Context
Evaluations) วาเปนการประเมิน 1 ความตองการ 2 ปญหา 3 สินทรัพยหรือทรัพยากร 4 โอกาส
ตางๆ เปนการประเมินที่ชวยในการตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย (Goals) ลําดับ ความสําคัญ
กอนหลัง (Priorities) และผลลัพธ (Outcomes)
1.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอม
ดานทรัพยากร ที่จะใชในการดําเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่
วางแผนไวเ พื่อวิเ คราะหและกําหนดทางเลือกที่เ หมาะสมที่สุด ที่จ ะทําใหก ารดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค ภายใตทรัพยากรที่มีอยู วิธีการประเมินใชการบรรยายและวิเคราะหทรัพยากรที่มีอยู
รวมถึงกลยุทธและกระบวนการดําเนินงานที่เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดานการประเมินปจจัยนําเขา เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2550) กลาวถึง การประเมิน
ปจจัยนําเขา (Input Evaluations) วาเปนการประเมิน 1 ทางเลือก 2 แผนปฏิบัติ 3 แผนบุคลากร 4
งบประมาณเพื่อพิจารณาความเปนไปได และศักยภาพของประสิทธิภาพในการลงทุนในการทีจ่ ะบรรลุ
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ความตองการและเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นการประเมินปจจัยนําเขาจึงชวยในการตัดสินเกี่ยวกับการ
เลือกแผนปฏิบัติ การเขียนโครงการเพื่อขอการสนับ สนุน ทางการเงิน การจัดสรรทรัพยากร การ
มอบหมายงานและงบประมาณ
2. การประเมินระหวางดํา เนินโครงการ (Process Evaluation) เปนการประเมิ น
กระบวนการนั่นเอง อันเปนการศึกษาจุดออนจุดแข็ง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ สาเหตุที่ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนได เพื่อจัดหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการการไดอยางทันทวงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จ
ของโครงการ
เยาวดี รางชั ย กุล วิ บู ล ยศ รี (2548) กล า วถึ ง การประเมิ น กระบวนการ(Process
Evaluation) เปนการประเมินขณะดําเนินงานหรือประเมิน ในเชิงความกาวหนาหรือประเมินเพื่อ
ปรับปรุงโครงการในวงจรการบริหารโครงการ ศึกษาปญหาและอุปสรรค จุดเดน จุดดอย เปนการ
ประเมินเพื่อหาสาเหตุ ควรทําการประเมินเปนระยะๆ เพื่อสงผลตอการบรรลุเปาหมายของโครงการ
นั่นเอง สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกตใช การควบคุมหรือปรับปรุงแกไข
วิธีการตางๆ ใหเหมาะสมทันทวงที ในขณะที่โครงการนนั้นกําลังดําเนินการอยู
3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เปนการประเมินผลผลิตของ
โครงการเองจะตอบคําถามใหไดวา การดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จ ตามแผนที่วางไว
หรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาหรือไม การะประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะ
พิจารณาผลลัพธ ผลกระทบของโครงการทุกๆ ดาน ซึ่งมักใชเทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผล
ดวยการติดตามหลังโครงการเสร็จหรือศึกษายอนรอย (Follow up Study หรือ Tracer Study) ผล
การประเมินจะใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะ คง ปรับ ขยาย
โครงการ หรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่กําหนดไว หรือควรยกฐานะเปนโครงการประจํา เปนตน
แนวคิดของศิริชัย กาญจนวาสี (2545) เห็นวา การประเมินผลผลิ ต เปนการประเมิน
ความสําเร็จ ของโครงการโดยทําการวัดผลและแปลความหมายเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไดตั้งแตตน โดยพิจารณาวาการกําหนดวัตถุประสงคนั้นนําไปใช
ปฏิบัติไดหรือไม เกณฑที่ใชตัดสินความสําเร็จเปนมาตรฐานสมบูรณ (Absolute Criteria) หรือ
มาตรฐานสัมพันธ (Relative Criteria) และแปลความหมายสําเร็จ ไมสําเร็จเกิดจากสาเหตุใด โดย
พิจารณาจากรายงานการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการรวมดวยเพื่อนําไป
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการตอไป
การประเมินผลผลิตจะชวยใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจเพื่อสรุป
ทบทวน (Recycling Decision) ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม สามารถสรุปประเภทการตัดสินใจ และ
ประเภทของการประเมิน ไดดังภาพประกอบที่ 4
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ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decision)

การประเมินปจจัยนําเขา
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง
(Structuring Decision)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการปฏิบตั ิ
(Implementing Decision)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อสรุปทบทวน
(Recycling Decision)

ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและประเภทของการตัดสินใจของแบบจําลองซิปป (ศิริชัย
กาญจนวาสี , 2545)
ในปจจุบัน Stufflebeam ไดพัฒนากระบวนการประเมนออกไปเปน 7 ดาน จากเดิมใช
CIPP มี 4 ดาน
C = Context คือ สภาพแวดลอม
I = Input คือ ปจจัยนําเขา
P = Process คือ กระบวนการ
P = Product คือ ผลผลิต
และไดเพิ่มเติมการประเมินในอีก 4 ดาน
I = Impact คือ ผลกระทบ
E = Effectiveness คือ ประสิทธิภาพ
T = Transportability คือ การขยายผล
S = Sustainability คือ ความยั่งยืน
Model นี้ จึงถูกเรียกชื่อยอวา CIPPIEST
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ปญหาในการประเมิน
ในการประเมินโครงการผูประเมินอาจพบ ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งกอนการดําเนินการระหวาง
การดําเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการดังที่ประชุม รอดประเสริฐ (2545)กลาวถึงปญ หาของการ
ประเมินดังนี้
ปญ หาอั นเกิด จากข อมู ล นํ า เข า มี ม ากมายทั้ ง นี้แ ล วแตลั ก ษณะของโครงการ และ
ลักษณะหรือความซับซอนของการประเมิน ขอมูลนําเขาที่มีสวนทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ประเมิน เชน การขาดแคลนงบประมาณ ที่จะตองใชเพื่อการประเมินโครงการ ไดแก
1. ความไมเพียงพอและความไมเหมาะสมของผูที่จะทําหนาที่ในการประเมินโครงการ
2. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการประเมินโครงการ
3. การขาดหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ
ปญหาอันเกิดจากกระบวนการ กระบวนการประเมินโครงการเปนปจจัยที่สําคัญประการ
หนึ่ง เพราะเปรียบเสมือนกับเครื่องจักรที่จะตองทําหนาที่กลั่นกรองขอมูลนําเขาซึ่งเปนวัตถุดิบให
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่มีคุณประโยชนตอสังคม และบุคคลทั่วไปกระบวนการที่มีสวนทําใหเกิดปญหา
และอุปสรรคในการประเมินโครงการไดหลายลักษณะดังเชน
1. ความไมชันเจนในวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
2. การใชรูปแบบการประเมิน ที่ไมเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
3. ประเมิน เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ของโครงการเทา นั้น หรื อประเมินผลสุดทา ย หรื อ
ผลสําเร็จของโครงการเพียงอยางเดียว จึงทําใหการสรุปผลการประเมินขาดความชัดเจน หรือขาด
ความถูกตองเทาที่ควรจะเปน
4. ขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับโครงการ และการ
ประเมินโครงการหรือระหวางผูประเมินกับผูดําเนินงานโครงการ
ปญหาอันเกิดจากผลงาน การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากไดรับการดําเนินงานจนบรรลุถึง
ความสําเร็จแลวแตผลของการกระทํานั้น มิไดถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนยอมถือไดวาเปนการลงทุนที่
ไมคุมคา หรือเปนการกระทําที่เกิดการสูญเปลาอยางสิ้นเชิง ผลของการประเมินโครงการมีลักษณะ
เชนเดียวกันหากไมไดร บการนําไปใชยอมไมเ กิดประโยชนอันใดที่จ ะตองมีการประเมินโครงการ
ปญหาอันเกิดจากผลงานอาจจําแนกไดดังนี้
1. ผลงานการประเมิน โครงการขาดความน าเชื่อถื อ ตอการที่จ ะตอ งนํ าไปใช ห รื อ
เพื่อการตัดสินใจ
2. ผลการประเมินไดรับ การบิดเบือนจากความเปนจริง นําไปใชจึง ไมเกิดผลดีตอการ
บริหารโครงการและกอใหเกิดปญหาตอองคการโดยสวนรวม
3. ผลของการประเมินมักถูกละเลย จากผูบริหารที่จะตองนําไปใชเพื่อการปรับปรุงงาน
ของตนใหดีขึ้นคิดเพียงวาการประเมินเปนผลงานอยางหนึ่ง ที่หนวยงานของตนนาจะทําไวเพื่อเปน
ผลงานของหนวยงาน มากกวาจะคิดวาการประเมินเปนการกระทําเพื่อการปรับ ปรุง และพัฒ นา
หนวยงานใดโดยสวนรวมใหดีขึ้น
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4. ผลของการประเมินไมสอดคลอง หรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่
กําหนดไวมากเกินไป ทําใหก ารประเมินนั้นสูญ เสียคาใชจายเปนจํานวนมากและการที่จ ะปรับผล
ประเมินในสอดคลองกับวัตถุประสงคในภาพหลังเปนเรื่องทําไดยาก
กลาวโดยสรุปวัตถุประสงคของการประเมินแบงเปน 2 ดาน คือ การประเมินที่เนนการ
ตัดสินใจ (Decision-orientedEvaluation) หรือการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Valueoriented Evaluation) สวนวิธีการประเมินควรเปนผลที่ไดจ ากการใชวิธีการที่นาเชื่อถือและมี
หลักฐานอางอิงได แตร ายละเอียดของวิธีการเขาถึง คุณคายังมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวานัก
ประเมินพิจ ารณาเลือกวิธีการประเมิน ดวยวิธีเ ชิงระบบ (Systematic Approach)หรือวิธีเ ชิง
ธรรมชาติ (Naturalistic Approach) ซึ่งวิธีเชิงระบบมี ที่มาของวิธีการ วิท ย า ศ า ส ต ร เ ศ ร ษ ฐ
ศาสตร จิตวิทยาเชิงทดลอง รูปแบบ เปนทางการ (formal) มีการจัดและทํา สูง (high structured)
การมองคุณคา คุณคาเชิงเดียว (singular)เครื่องมือที่นิยมใช เครื่องมือมาตรฐาน การเก็บรวบรวม
ขอมูล อาศัยความรวมมือจากกลุม ตัวอยาง การวิเ คราะหขอมูล การวิเ คราะหท างสถิติ วิธีเ ชิง
ธรรมชาติ มีลักษณะที่แตกตางกันคือที่มาเปนศิลปศาสตร มนุษยศาสตรวารสารศาสตร รูปแบบไมเปน
ทางการ (informal) มีการจัดกระทําต่ํา (low structured) การมองคุณคาเชิงพหุ (pluralistic)
อัตนัย (subjectivism) การเก็บรวบรวมขอมูล การสังเกต/สัมภาษณการจดบันทึกเหตุการณตาม
ธรรมชาติ การวิเคราะหขอมูล การเชื่อมโยงเหตุผลผูใชผลการประเมิน นักวิชาการ บุคคลทั่วไป
ประเภทของการประเมิน
จากโมเดล 2 มิติของรูปแบบการประเมิน เราสามารถจําแนกกลุมการประเมินออกเปน
4ประเภทใหญๆ ไดดังนี้
1. Systematic Decision – Oriented Evaluation (SD Models) การประเมิน
ประเภทนี้เนนการใชวิธีเชิงระบบเพื่อการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของสําหรับการ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร
2. Naturalistic Decision – Oriented Evaluation (ND Models) การประเมิน
ประเภทนี้เนนการใชวิธีเชิงธรรมชาติเพื่อการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของสําหรับ
การตัดสินใจในเชิงบริหาร
3. Systematic Value – Oriented Evaluation (SV Models) การประเมินประเภทนี้
เนนการใชวิธีเชิงระบบเพื่อใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน
4. Naturalistic Value – Oriented Evaluation (NV Models) การประเมินประเภทนี้
เนนการใชวิธีเชิงธรรมชาติเพื่อใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน (ศิริชัย กาญจน
วาสี ,2552: 112)
หลั ก สู ต รเปรี ย บเสมื อ นหางเสื อ เรื อ ที่ กํ า หนดทิ ศ ทาง เป า หมายของการศึ ก ษามี
ความสําคัญ ยิ่งสําหรับผูสอนที่จะดําเนินการอยางไรตามขอกําหนดจากสวนบน เชื่อมตอเปนแนว
ปฏิบัติสูผูเรียนเพื่อตอบโจทยตอชุมชน สังคมทั้งดานคุณภาพของบัณฑิต ความตองการของสังคมที่
รอยสูการพัฒนาประเทศ
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5. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
(หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2548 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย (Doctor of Education Program in Lifelong Education and Human Development)
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึก ษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education (Lifelong Education and Human
Development)
ชื่อยอภาษาไทย : ศษ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : Ed.D. (Lifelong Education and Human Development)
3. ปณิธาน ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปณิธานของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงมั่นที่จะผลิตผูนําทางการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนามนุษย
ใหเปนผูเชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ และทักษะทางวิชาการซึ่งสามารถจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะผูนําทางการศึกษาตลอดชีวิต
3.2 ปรัชญาของหลักสูตร
การศึกษาคือชีวิต
การเรียนรูไมมีจุดสิ้นสุด
ทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต
3.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
3.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษยที่มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ ในการจัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิต หรือผูที่ทํางานสง เสริม
การศึก ษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติง านอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งงานระดับ ผูบริหารและระดับ ผูปฏิบัติงานในชุมชน รวมทั้งเปน
นักวิชาการ นัก ปฏิบัติก ารวิชาชีพดานการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษยและให เปนผูที่มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.3.3 เพื่อ พัฒ นาองค ความรูดา นการศึก ษาตลอดชีวิ ตและพัฒ นามนุษ ย
สงเสริมงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
4.1.1 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
27 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
12 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับเลือก
9 หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
4.1.2 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธมีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
5. แผนการศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
30 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- หมวดวิชาบังคับกอน สําหรับผูที่ไมมีวุฒิศึกษาศาสตร หรือการศึกษาตลอดชีวิต
ตองเรียน 6 หนวยกิต หรือ 3 หนวยกิต แลวแตกรณี (ไมนับหนวยกิต)
- หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
18 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับเลือก
6 หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
วิทยานิพนธมีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
รายวิชาเรียนและหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6)
(English for Doctoral Students in Education I) โดยมีผลการเรียน
ระดับ S
หมวดวิชาบังคับกอน สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาผูใหญ
หรือ การศึกษานอกระบบ ตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6)
(Principles and Philosophy of Lifelong Education) โดยมีผลการ
เรียน ระดับ S
ใหเลือกเรียนรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐานความรูในปการศึกษาแรก จํานวน 1 รายวิชา
จากรายวิชาตอไปนี้
469 402 กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ
3(3-0-6)
(Adult Learning and Teaching Process)
469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Administration in Lifelong Education)
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Development and Evaluation) โดยมีผลการเรียน ระดับ S
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หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวยกิต
464 503 ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology and Research Design)
469 551 พัฒนาการและการเรียนรูของผูใหญ
3(3-0-6)
(Adult Development and Learning)
469 552 การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Program Development in Lifelong Education)
469 555 การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
(Seminar in Lifelong Education and Human Development)
469 557 การพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
(Human Development)
469 800 สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก
3(2-2-5)
(Seminar on Doctoral Dissertation)
หมวดวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใหไดจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตร
ดังตอไปนี้
469 553 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
3(3-0-6)
การศึกษาตลอดชีวิต
(Information and Communication Technology
for Lifelong Education)
469 560 การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ 3(3-0-6)
(International Lifelong Education and Human
Development)
469 575 การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยสําหรับ
3(3-0-6)
กลุมเปาหมายเฉพาะ
(Lifelong Education and Human Development
for Special Target Population)
469 577 การวิเคราะหนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Policy Analysis in Lifelong Education)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอื่นทั้งภายในและ
ตางประเทศ
464 504 การใชคอมพิวเตอรในการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6)
(Computer for Educational Research and Evaluation)
464 506 โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistical Packages for Educational Research)
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469 410 การจัดการความรู
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
469 466 สตรีศึกษา
3(3-0-6)
(Women Studies)
469 467 การจัดการฝกอบรม
3(3-0-6)
(Training Management)
469 502 ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Practicum in Qualitative Research in Lifelong Education)
469 550 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Lifelong Education Theory and Practice)
469 558 การบริหารองคกรการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Administration of Lifelong Education Organizations)
469 559 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6 )
(Curriculum Development in Lifelong Education)
469 570 การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Supervision in Lifelong Education)
469 574 การประเมินผลโครงการทางการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Evaluation in Lifelong Education)
469 576 การศึกษาของชุมชน
3(3-0-6)
(Community Education)
469 578 การวางแผนการวิจัย และการประเมินผลแบบมีสวนรวม 3(3-0-6)
(Participatory Planning in Research and Evaluation)
469 579 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูของผูใหญ
3(3-0-6)
(Learning Material Development for Adults)
469 580 การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Education and Socio-Economic and Cultural Development)
469 581 สัมมนาปญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
ของประเทศโลกที่สาม
(Seminar in Lifelong Education in the Third World Countries)
469 582 การฝกอบรมผูนําชุมชน
3(3-0-6)
(Community Leaders Training)
469 585 การจัดการศึกษาทางไกล
3(3-0-6)
(Distance Education Management)
469 587 การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย 3(3-0-6)
(Adult and Lifelong Education in Thailand)
469 588 ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพื้นบาน
3(3-0-6)
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(Thai wisdom and Development of Local Products)
469 589 การเงินเพื่อการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Lifelong Education Financing)
469 590 สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ
3(2-2-5)
(Seminar in Vocational Education for Adults)
469 591 สังคมแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Society)
การลงทะเบีย นสอบวัด คุณสมบั ติ (Qualifying Examination) จะกระทํ าไดเ มื่ อ
นักศึกษาไดศึกษารายวิชาบังคับทั้งหมด และรายวิชาเลือกตาง ๆ มาแลวรวมกันไมนอยกวา 21 หนวย
กิต
วิทยานิพนธ (Dissertation)
469 900 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา
36 หนวยกิต
(Dissertation)
สรุปจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ศึกษา (ตามแผนการเรียน)
หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
4
หมวดวิชาบังคับกอน
3 หรือ 6
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
18
หมวดวิชาบังคับเลือก
6
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
วิทยานิพนธ
36
รวมจํานวนหนวยกิต
66
แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
464 503
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัย
466 432
469 551
469 557

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
พัฒนาการและการเรียนรูของผูใหญ
การพัฒนามนุษย
รวมหนวยกิต

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
11
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
469 552
469 490

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย
469 555
การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
วิชาบังคับเลือก 1 รายวิชา
รวมหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับเลือก 1 รายวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
469 800
สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก
12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
469 900
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
469 900
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
469 900
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
11
จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
11
จํานวนหนวยกิต
12
12
จํานวนหนวยกิต
12
12
จํานวนหนวยกิต
12
12
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีโดยสังเขปดังนี้
มาเรียม นิล พันธุ และคณะ(2554 :บทคัดยอ)ไดทําการศึก ษาวิจัย เรื่องการประเมิน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตร และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีวัตถุ ป ระสงค 1)เพื่อประเมิ นหลั ก สูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาหลัก สูต ร และการสอน คณะ
ศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในด า นบริ บ ท ป จ จั ย กระบวนการ ผลผลิ ต ผลกระทบ
ประสิทธิผ ล ความยั่งยืน และการถายโยง และ2) เพื่อศึกษาปญหา และแนวการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตร และการสอน ใชรูปแบบCIPPiest เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใช ก ารตรวจเอกสารหลั ก สู ต ร แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ ใ น 6 กลุ ม ได แ ก ผู บ ริ ห าร
คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยป ระจําหลักสูตร ผูส อน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ผูใช
บัณฑิต นักศึก ษา และผูใชบัณฑิต วิเคราะหขอมูล ดวยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยในภาพรวมพบวาการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตร และการสอน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานทุกดานมีความสอดคลองกับภาพรวมคือมีคาอยูใน
ระดับ มากเชนกัน สวนปญหา และแนวทางการพัฒนาควรดําเนินการในดานโครงสรางรายวิชาใน
หลักสูตร(แผน 2) วิชาบังคับแกนบางรายวิชา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน การจัดระบบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการสอบวัดคุณสมบัติ
นวลฉวี ประเสริฐสุขและคณะ (2551 : บทคัดยอ)ไดประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน พบวา
1. การประเมินสภาวะแวดลอม
1.1 วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก และควรเนนบทบาท
ของนักจิตวิทยาชุมชนในการศึกษาวิจัยตามสภาพจริงของชุมชน รวมทั้งเพิ่มบทบาทการปฏิบัติงานใน
ฐานะผูใหคําแนะนําปรึกษา (Consultant)
1.2 โครงสรางของหลักสูตรที่กําหนดหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 หนวยกิต มีความ
เหมาะสมทั้งในสัดสวนของวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยการกําหนดใหทําวิทยานิพนธมีความเหมาะสม
มากที่สุด
2. การประเมินปจจัยนําเขา
2.1 การจัดเนื้อ หาสาระของหลัก สูต ร ควรเนน ใหนัก ศึก ษามีโ อกาสเรียนรูโ ดย
การศึกษาในชุมชนจริงรวมกับการศึกษาในชั้นเรียน
2.2 การกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน การสอบคัดเลือก มีความเหมาะสม แตควร
เพิ่มการประชาสัมพันธห ลัก สูตรใหส ามารถเชื่อมโยงแนวคิดของสาขาวิชาจิตวิทยาชุม ชนกับการ
ทํางานในหนวยงานตางๆ
2.3 วุฒิการศึกษาและอัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษามีความเหมาะสม อาจารย
ใหเวลาปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูในเกณฑดีถึงดีมาก
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2.4 ตําราภาษาไทยในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวของในสาขายังมี
ไมมาก
3. การประเมินกระบวนการ
3.1 พฤติกรรมการสอนของอาจารยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมมหาบัณฑิต
ประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อวิจัยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก สวนกลุม
นักศึกษาประเมินการสอนแบบบรรยายอยูในระดับมากเปนอันดับแรก
3.2 พฤติกรรมผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมหาบัณฑิตมีโอกาสเรียนรูการ
รูจักตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก สวนกลุมนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกิจกรรมกับ
เพื่อนรวมชั้นเรียน และมีโอกาสเรียนรูการรูจักตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก
3.3 การฝกปฏิบัติงานในชุมชนและการนิเทศการฝกงานโดยรวมอยูในระดับมาก
มหาบัณฑิตไดรับการสนับสนุน คําแนะนํา กําลังใจจากอาจารยนิเทศการฝกงานเปนอันดับแรก สวน
นักศึกษาไดรับการสนับสนุน คําแนะนํา กําลังใจจากผูดูแลนักศึกษาเปนอันดับแรก
3.4 การจัดรายวิชาโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด โดยมหาบัณฑิต
เห็นวาวิชาสถิติเพือ่ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมีความเหมาะสมในระดับมาก และ
วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมีความเหมาะสมเปนอันดับแรก
3.5 ดานการใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มหาบัณฑิต /
นักศึกษา ไดรับการบริการจากเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของคณะศึกษาศาสตร
และบรรณารักษหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับมาก
3.6 ดานกระบวนการทําวิ ท ยานิ พนธ มหาบัณฑิต เห็นด วยกั บ กระบวนการทํ า
วิทยานิพนธในระดับมาก รวมทั้งมีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธในระดับมากที่สุด
4. การประเมินผลผลิต
4.1 มหาบัณฑิตเห็นดวยในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตในการ
ไดรับความรูจากการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และการนําความรูทางวิชาการไปใชปฏิบัติจริง
โดยคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกถึง คุณคาของตนเองมากขึ้น
นอกจากนี้มีความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนในระดับมาก รอยละ
53.1 และระดับมากที่สุด รอยละ 34.4 โดยมหาบัณฑิตสวนใหญสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง
ในการทํางานในระดับมาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตนเห็นดวยกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตในดานการปฏิบัติงานทั่วไป
และการปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาชุมชนโดยรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจตอมหาบัณฑิต
ในภาพรวมระดับ มาก รอยละ 70 และระดับ มากที่สุด รอยละ 26.7 ทั้ง นี้ผูบังคับ บัญ ชาเห็นวา
มหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกระตือรือรนใหงานบรรลุ
เปาหมายขององคกร ในระดับมากที่สุด และมหาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาชุมชน
ในการใหความรูแกชุมชน เขาใจปญหาชุมชนมีความสามารถในการศึกษาวิจัยชุมชน และอํานวยความ
สะดวกใหกับชุมชนในระดับมาก
สมร เจนจิจะ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทําการประเมินดังตอไปนี้
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1. ดานบริบท วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคลองกับความตองการของ
สัง คมในปจ จุบัน สามรถนําไปปฏิบัติไดจ ริง อยูในระดับ มากและมีคุณคาอยูในระดับ มาก สวน
โครงสรางและเนื้อหาวิชาหลักสูตรมีความเหมาะสมดี
2. ดานปจจัยเบื้องตน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารยใ นสาขาวิ ช าการสอนภาษาไทยเมื่ อ เที ยบกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น คุณ ภาพบั ณฑิ ต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูในระดับ A ภาระงานของอาจารยในสาขาวิชาที่ปฏิบัติจริงสูงกวาเกณฑ
สวนคุณสมบัติของนักศึกษากอนเขาศึกษาไมควรจํากัดอายุในการเขาศึกษา และประสบการณ การ
ทํางาน แตควรจะมีวุฒิปริญญาตรีทางภาษาไทย ที่มีคะแนน 2.50 ขึ้นไป สวนวัสดุอุปกรณและ สื่อ
การเรียนการสอน มีความเพียงพอ มีคุณภาพและมีความสะดวกในการใชบริการตลอดหลักสูตร อยูใ น
ระดับปานกลาง
3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจารยในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มี
ความรู ความเขาใจในปรัชญาและวัตถุป ระสงคของหลัก สูตรเปนอย างดี สวนความเขาใจใน
วัตถุประสงค ของกระบวนการวิชาที่สอนนั้นไมสามารถที่จะวิเคราะหเพื่อประเมินได เนื่องจากในแต
ละ กระบวนการอาจารยผูสอนเปนผูกําหนดเอง การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม บทบาท
ของ อาจารยที่ปรึกษาเปนการปฏิบัติจริงสูงกวาบทบาทที่คาดหวังของมหาบัณฑิต บทบาทของ คณะ
กรรมที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป น การปฏิ บั ติ จ ริ ง สูง กว า บทบาทที่ ค าดหวั ง ของมหาบั ณฑิ ต บทบาทของ
คณะกรรมการที่ป รึก ษาวิทยานิพนธในสภาพที่เปนจริง สอคลองกับ ความคาดหวังของมหาบัณฑิต
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินสภาพที่ปฏิบัติจริงของอาจารยในสาขาวิชา เมื่อเทียบ
กับเกณฑมีการปฏิบัติไดเหมาะสม
4. ดานผลผลิต จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับ เกณฑการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูในระดับ B
5. การปฏิบัติงานทั่วไปและผลงานทางวิชาการของมหาบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา
แลวเปนที่พอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทั้งทางตรง และทางออมอยูในระดับดี
บุญจันทร สีสันต. (2548:บทคัดยอ).ไดทําการวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีปริญญามหาบัณฑิต ผลการประเมิน
พบวา 1. การสรางตัวบงชี้และเกณฑสําหรับประเมินหลักสูตรทั้ง 4 ดาน ไดประเด็นสําหรับประเมิน
หลักสูตร 11 ประเด็น ตัวบงชี้การประเมิน 30 ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 30 เกณฑ แบงเปน 1)
ดานความตองการของหนวยงานทางการศึกษา จํานวน 1 ประเด็น 1 ตัวบงชี้ 1 เกณฑ 2) ดาน
องคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร จํานวน 4 ประเด็น 13 ตัวบงชี้ 13 เกณฑ 3) ดานสภาพการนํา
หลักสูตรไปใช จํานวน 3 ประเด็น 13 ตัวบงชี้ 13 เกณฑ และ 4) ดานสัมฤทธิผลของหลักสูตร จํานวน
3 ประเด็น 3 ตัวบงชี้ 3 เกณฑ 2. ผลการประเมินความตองการบุคลากรดานการบริหารการศึกษา
หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาและผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิต มีความตองการบุคลากรทางการ
บริหาร การศึกษาอยูในระดับปานกลาง 3. ผลการประเมินองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร มีดังนี้
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับดี โครงสรางของหลักสูตรและจํานวนรายวิชามี
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ความเหมาะสมอยูในระดับดี ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชสําหรับการบริหารงานหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับพอใช ปจจัยเกื้อหนุนอยูในระดับดี สรุปไดวาองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร
มีผลการประเมินอยูในระดับดี 4. ผลการประเมินสภาพการนําหลักสูตรไปใช มีดังนี้ การจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนของคณาจารยอยูในระดับดี การวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี การบริหารงาน
หลักสูตรอยูในระดับดี สรุปไดวาสภาพการนําหลักสูตรไปใชมีผลการประเมินอยูในระดับดี 5. ผลการ
ประเมินสัม ฤทธิผ ลของหลัก สูตร ระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดี ทักษะการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตอยูในระดับดี คุณลักษณะของมหาบัณฑิตตามหลักสูตรอยูในระดับดี สรุปไดวาสัมฤทธิผล
ของหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี
วิไล ทองแผ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ภายในสถาบันราชภัฏเทพสตรี ไดผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการประเมินองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร พบวาวัตถุประสงคของหลักสูตร
โครงสรางและเนื้อรายวิชา และองคประกอบดานตางๆของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
แตปจจัยเอื้ออํานวยตอการดําเนินการหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง
2. สภาพการใชหลักสูตร พบวาการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลมี
การปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก ส ว นการบริ ห ารหลั ก สู ต รยั ง ไม ดี เ ท า ที่ ค วร เช น ยั ง ไม มี แ ผนการ
ประชาสัมพันธที่ชัดเจน การเตรียมผูสอบยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน ความไมชัดเจนเกี่ยวกับคาวัสดุฝก
และกรรมการสาขายังไมมี บทบาทในการบริหารหลักสูตรเทาที่ควร
3. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร พบวา
3.1 นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูสําเร็จการศึกษารุนที่1 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.45
ซึ่งต่ํากวา 3.50อยูในเกณฑไมพอใจ
3.3 พฤติกรรมการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา มีการนําความรูที่ศึกษาไปใชในการ
ปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น แตมีพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงคือ จรรยาบรรณครูและบุคลิกภาพความเปนครู
3.4 ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษามีความเห็นวา คุณภาพการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จ การศึก ษาหลังจบการศึกษาสูง กวากอนไปศึกษา ทั้งดานรายดานและโดยภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลกระทบตอหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ
4.1 ผลกระทบตออาจารยผูสอนและกรรมการสาขา ทําใหมีการพัฒนาการสอน มี
การทํางานเปนทีมในคณะ และมีการพัฒนางานวิชาการ
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4.2 ผลกระทบตอผูสําเร็จการศึกษา ทําใหมีการนําความรูและประสบการณไปใช มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน และแนวคิดในการปฏิบัติงาน ไดรับการยอมรับมากขึ้น มี
ผลงานที่เปนประโยชนตอหนวยงาน และมีความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่
4.3 ผลกระทบตอหนวยงานของผูสําเร็จการศึกษา ทําใหมีการทํางานเปนทีม และมี
สวนรวมทางวิชาการมากขึ้น มีการพัฒนาการเรียนการสอน และมีผลงานเกิดขึ้นในโรงเรียน
4.4 ผลกระทบตอหนวยงานภายในสถาบันราชภัฏเทพสตรี ทําใหสํานักวิทยบริการ
ตองจัดหาหนังสือสิ่งพิมพเพิ่มขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยตองจัดหาวัสดุ ครุภัณฑมากขึ้น ฝายทะเบียนมีการ
จัดระบบลงทะเบียนใหม สวนฝายการเงินและฝายอาคารสถานที่ไมมีผลกระทบ
5. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการประเมินหลักสูตร
5.1 ผูเขารวมสัมมนาเห็นดวยกับรูปแบบของการประเมิน และผลการประเมิน แตมี
ขอเสนอแนะใหป รับ จํานวนชั่วโมงทุก รายวิชาเปน 3(2-2) และเพิ่ม รายวิชาเลือก 2 รายวิชาคือ
การศึกษาและความเปนครูไทย และภาวะผูนํา และบุคลิกภาพครู
5.2 หลัก สูตรที่ป รับ ปรุง ขึ้นมาใหมจากผลการวิจัยครั้ง นี้ มีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ ระยะเวลาที่นําไปใชควรเปน 3 ภาคเรียน
5.3 หลักสูตรที่ปรับปรุงจากผลการวิจัยและผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงใน
สวนของปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชา และ
เพิ่มเติมรายวิชาเลือก 2 รายวิชาการ
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2551 : บทคัดยอ) ไดการประเมินความตองการจําเปนในการ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวัตถู
ประสงคเพื่อประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป )
คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัยศิลปากร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้เ ปน นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
( 5 ป )พบวามีสภาพที่เปนอยูอยูในระดับปานกลาง (X=3.40 S.D.=.45) และสภาพที่ควรจะเปนอยูใ น
ระดับมากที่สุด (X=4.70 S.D.=.30) และคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน (PNI
modified) เทากับ .38 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาหลัก สูตรมีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับแรก (.51) รองลงมาเปน ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและดานวิจัยทางการศึกษา เปนลําดับที่ 2 และ 3 (.45 และ .44
ตามลําดับ)
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2. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
( 5 ป ) จําแนกตามสาขาวิชาพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา มีความตองการจําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนเทากับ .46 .62 .47 และ .55 ตามลําดับ แตนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษามีความตองการจําเปนในดานการวิจัยทางการศึก ษาเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาดัชนี
ลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเทากับ .53
3. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
( 5 ป ) จําแนกตามเพศพบวา นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตองการจําเปนในดานการ
พัฒนาหลักสูตรเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเทากับ .52
และ .50 ตามลําดับ
4. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
( 5 ป ) จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมพบวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวาหรือเทากับ 3.20 และ
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.20 มีความตองการจําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับ
ที่ 1 โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเทากับ .48 และ .57 ตามลําดับ
ลาวอน พี (Lavon P., 2007) ไดทําการศึกษา เรื่องการประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตร
โดยใชหลักการสอนผูใหญ จากจํานวนนักเรียน 1600 คนและครู 120 คน พบวาการใชหลักสูตรการ
สอนผูใหญในโรงเรียน มีสวนที่ทําใหผูเรียน เกิดพลังในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงทักษะ จากการ
วิจัยผานโครงการThe National Curriculum Redesign มีสวนชวยใหครูเ กิดการวิเ คราะห
กระบวนการเรียนรูของตนเองอีกดวย
ทอรบิน ทริง บารรี่ (Torbin Tring Barry, 1983) ไดศึกษาการพัฒนาการวางกลยุทธ
หลักสูตรใหผูเรียนสามารถประเมินตัวเองในดานความสามารถในการเรียนรูไวดังนี้ จุดประสงคที่1
เพื่อใหผูเรียนไดคนพบกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง จุดประสงคที่2 เพื่อประโยชนในการจัดการ
เรียนการสอนของครู ผลจากการศึกษา พบวา การวางยุทธศาสตรหลักสูตรมีผลดีตอนักศึกษามากกวา
50 %และมีขอเสนอแนะที่ดีสําหรับนักศึกษาการศึกษาตลอดชีวิต ในประเด็นที่วา ไมควรทําตามอยาง
ที่ครูกําหนด แตนัก ศึก ษาจะตองสามารถวิเ คราะห ตระหนัก รูดวยตนเอง นัก ศึกษาตองสามารถ
แบงปนประสบการณการเรียนรูรวมกับเพื่อนในกลุม และผลของการเสวนาระหวางครูและผูเรียนจะ
ชวยใหผูเรียนไดเขาใจความหมายของประสบการณการเรียนรูพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมี
ความสุข
พอล โรเบิรต ไฟน (Paul Robert Finn,1983) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร
สันทนาการ ที่สงผลตอแรงจูงใจ ความรู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเบื่อหนายในชีวิตของ
เยาวชนผูกระทําผิด ผลการวิจัยที่ไดจากการแบบสุมของเยาวชนผูกระทําผิด พบวา เยาวชนผูกระทํา
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ผิด มีแรงจูงใจภายที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสูงขึ้นและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีการตัดสินใจที่
ดีในการมีสวนรวมทํากิจกรรมทางสัง คม และอิทธิพลของแรงจูงใจในการทําผิดของเยาวชนต อไป
ขางหนานั้น มีผลลดนอยลง
สแตน เอ เครอติส(Stan A. Curtis,2005) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินรูปแบบ
การเรียนรูดานการบูรณาการหลักสูตรวิชาการ หรือที่เรียกวา DOL Model ซึ่งทําการประเมินใน 5
มิติ คือ การสรางทัศนคติในเชิงบวก ลักษณะการเรียนรู การบูรณาการความรู การวิเคราะหความรู
และนําความรูที่สําคัญไปใช การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อวัดประสิทธิผลของการบูรณาการการเรียนการ
สอนในหองเรียน ซึ่ง ผลสํารวจจากนักเรียนเกรด9-12และครูผูสอนที่เกี่ยวของกับ หลัก สูตร การ
ทดสอบครั้งนี้ใหประสิทธิภาพที่ดีเพราะคะแนนในการทดสอบครั้งหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้น มีความแตกตาง
กันในการรับรูและทัศนคติ ของผูเรียนตอการเรียนในชั้นเรียนเมื่อครูใชDOL Model
จอนสัน ทัวนาร (Johnson Tuana, 2011) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องหลักสูตรการบูรณา
การแหลงธรรมชาติ :โปรแกรมการประเมินระหวางการเรียน โดยสถาบันแหลงธรรมชาติเซารว แค
ริฟอเนีย กับโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อสรางหลักสูตรและทดลองใช มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
โดยใชพื้นฐานทฤษฏีพุทธิปญญา การเรียนรูทางสังคม และความสามารถของผูเ รียนเอง ดวยการ
สัมภาษณและการสังเกตการณ รวมกับหลักปรัชญาและหลักการสอนของครู เพื่อหาขอสรุป ซึ่งไดผล
วาหลักสูตรใหมนี้จําเปนตองเนนเรื่องการเรียนรูบนพื้นฐานปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก ซึ่งโปรแกรมนี้
จะไดรับการพัฒนาตอไปจากสังคมที่เปลี่ยนไป และผลของความรูที่ไดรับอิทธิพลจากแหลงธรรมชาติ
ในแคริฟอเนีย มีสวนชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ และความสําเร็จของนักศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดของ Stufflebeam ในการประเมิน โดยประยุกตใช Model
CIPPIEST ใน 5 ขั้น ไดแก การประเมินสภาวะแวดลอม (Context) การประเมินปจจัยนําเขา (Input )
การประเมินกระบวนการ(Process) การประเมินผลผลิต (Product) และการประเมินผลกระทบ
(Impact) ดังแผนภาพที่ 2 : หนา 4

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยครั้งนี้ เปนการวิจัยประเมินผล (Evaluative Research) โดยใช
แนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป ป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟล บีม (Danial . L.
Stufflebeam) แบงประเด็นการประเมินผลออกเปน 5 ประเภท คือ การประเมินดานบริบทหรือ
สภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) ,การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน (Input
Evaluation : I ) , การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation : P ) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I )โดยมีแบบ
แผนการประเมินผลตามรูปแบบของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินและการพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบขอมูลของสาขาวิชาดานบุคลากร และนักศึกษาและสภาพการดําเนินงานเบื้องตน
เพื่อจัดทําและเสนอโครงร างการวิจัย ประชุม คณะวิจั ยเพื่อกําหนดประเด็นของเครื่องมือ และ
ตรวจสอบเครื่องมือ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย วิธีการ ลักษณะของเครื่องมือ เนื้อหา
3. การวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองขอมูล แลวนําลงเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ตามลักษณะของขอมูล
4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
5. การบริหารการประเมินผล เพื่อเตรียมแผนการดําเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนคือ กําหนดโครงราง กําหนดบุคลากรและทรัพยากร กําหนดวิธีก ารปฏิบัติ ประเมินผล
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ กํา หนดวิ ธี ก ารที่ จ ะพั ฒ นาแบบแผนการประเมิ น และการจั ด หา
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน การประเมินผลตลอดโครงการ
ประชากร
ประชากรในการวิจัยประเมินผลครั้งนี้ ประกอบดวย
1. นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษยที่ลงทะเบียนเรียน และยังไมจบหลักสูตรจํานวน 18 คน
2. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย จํานวน 10 คน
3. กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน
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4. ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ที่จบการศึกษารุนที่
1 จํานวน 3 คน
5. หัวหนางานในหนวยงานตนสังกัดของดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน
ขอมูลที่ใชในการประเมิน
ขอมูลที่ใชในการประเมินประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมายจําแนกตามกลุมตัวอยาง
1.2 ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ในหัวขอการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
1.3 ขอมูลจากแบบสอบถาม การเสวนากลุม การสัมภาษณ และการสัมภาษณชนิดมี
โครงสรางความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย ในหัวขอการประเมินตามกลุมผูใหขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล วิธีประเมินและผูใหขอมูล หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
ผูใหขอมูล
กรอบการประเมิน

วิธกี าร
ประเมิน

สภาวะแวดลอม Context (C)
C1 ความ
สอดคลองของ
หลักสูตร
C2 แผนการ
ดําเนินงานของ
ภาควิชา/
สาขาวิชา
C3 จุดออน/จุด
แข็งของภาควิชา)
C4 วัตถุประสงค
ของหลักสูตร

ผูทรงคุณ
คณาจารย ดุษฎี
นักศึกษา
วุฒิและ
และ
บัณฑิต
ผูควบคุม
(สอบถาม
อาจารย (สอบถาม
วิทยา
/เสวนา
พิเศษ
/เสวนา
กลุม)
นิพนธ
(สอบถาม) กลุม)
(สอบถาม)






























ผูใชบัณฑิต
(สอบถาม)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ผูใหขอมูล
กรอบการประเมิน

วิธีการ
ประเมิน

ปจจัยนําเขา Input (I)
I1 โครงสรางและ
เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร
I2 คุณสมบัติของ
ผูเรียน/การสอบ
คัดเลือก
I3 คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน/ผู
ควบคุม
วิทยานิพนธ
I4 สิ่งเอือ้
อํานวยการเรียน
การสอน
กระบวนการ Process (PC)
PC1 ดานการ
บริหารหลักสูตร
PC2 ดาน
กระบวนการเรียน
การสอน
PC3 ดานการวัด
และประเมินผล
PC4 ดาน
กระบวนการการ
ทําวิทยานิพนธ

ผูทรงคุณ
คณาจารย ดุษฎี
วุฒิและ
นักศึกษา
และ
บัณฑิต
(สอบถาม
ผูควบคุม
อาจารย (สอบถาม
วิทยา
/เสวนา
พิเศษ
/เสวนา
นิพนธ
กลุม)
(สอบถาม) กลุม)
(สอบถาม)














































ผูใชบัณฑิต
(สอบถาม)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ผูใหขอมูล
กรอบการประเมิน

วิธีการ
ประเมิน

PC5การใหการ
บริการและ
สนับสนุนจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
PC6 ดานการ
ประกันคุณภาพ
PC7 ดาน
กระบวนการการ
ทําวิทยานิพนธ
ดานผลผลิต Product (PD)
PD1การ
ปฏิบัติงานของ
บัณฑิต
PD2ความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิต

ผูทรงคุณ
คณาจารย ดุษฎี
วุฒิและ
นักศึกษา
และ
บัณฑิต
(สอบถาม
ผูควบคุม
อาจารย (สอบถาม
วิทยา
/เสวนา
พิเศษ
/เสวนา
นิพนธ
กลุม)
(สอบถาม) กลุม)
(สอบถาม)















ผูใชบัณฑิต
(สอบถาม)




เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการเสวนากลุม แบบสอบถามและแบบสัมภาษณชนิด
มีโครงสรางเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย จําแนกตามกลุมผูใหขอมูลจํานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 สําหรับนักศึกษา ประกอบดวยแบบสอบถามและประเด็นของการเสวนากลุม
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย เปน
ขอคําถามดังนี้
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การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
พรบ.มหาวิทยาลัย และคณะ ความตองการของผูเ รียน กระบวนการสรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
4. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1.1 หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
1.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
1.3 วิชาบังคับเลือก
1.4 วิชาเลือกเสรี
1.5 การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต
1.6 การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
1.7 การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผูเรียน/การสอบคัดเลือก
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
การประเมินกระบวนการ
1. การจัดการบริหารหลักสูตร
2. กระบวนการเรียนการสอน
3. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
4. การจัดทําวิทยานิพนธ
5. การใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็น/ปญหา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ชุดที่ 2 สําหรับอาจารยและอาจารยพิเศษ ประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย เปน
ขอคําถามดังนี้
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การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
พรบ.มหาวิทยาลัย และคณะ ความตองการของผูเรียน กระบวนการสรางความคิดริเริ่ม สรางสประ
สงคของหลักสูตร
2. แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
3. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1.1 หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
1.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
1.3 วิชาบังคับเลือก
1.4 วิชาเลือกเสรี
1.5 การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต.
1.6 การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
1.7 การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผูเรียน/การสอบคัดเลือก
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็น/ปญหา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ชุดที่ 3 สําหรับผูทรงคุณวุฒิและผูควบคุมวิทยานิพนธ ประกอบดวย แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย เปนคําถามดังนี้
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
พรบ.มหาวิทยาลัย และคณะ ความตองการของผูเรียน กระบวนการสรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
4. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1.1 หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
1.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
1.3 วิชาบังคับเลือก
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1.4 วิชาเลือกเสรี
1.5 การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต.
1.6 การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
1.7 การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผูเรียน/การสอบคัดเลือก
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ประเด็น/ปญหา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ชุดที่ 4 สําหรับดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยแบบสอบถามและการเสวนากลุมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒ นา
มนุษย เปนขอคําถามดังนี้
การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
พรบ.มหาวิทยาลัย และคณะ ความตองการของผูเรียน กระบวนการสรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
4. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1.1 หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
1.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
1.3 วิชาบังคับเลือก
1.4 วิชาเลือกเสรี
1.5 การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต.
1.6 การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
1.7 การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผูเรียน/การสอบคัดเลือก
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
การประเมินกระบวนการ
1. การจัดการบริหารหลักสูตร
2. กระบวนการเรียนการสอน
3. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
4. การจัดทําวิทยานิพนธ
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5. การใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ
6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็น/ปญหา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ชุดที่ 5 สําหรับผูบังคับบัญชาเบื้องตนของดุษฎีบัณฑิต
แบบสอบถามความคิดเห็นตอดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษยลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรจากมากที่สุด ถึง นอยที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนน 5, 4,3, 2,1 ตามลําดับ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย
1. ดานการปฏิบัติงานทั่วไป
2. ดา นการปฏิ บั ติ ง านในฐานะดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และ
การพัฒนามนุษย
3. ความพึง พอใจตอ ศึก ษาศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึก ษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย
สําหรับ ขอคิด เห็นเกี่ ยวกับ คุณลัก ษณะเด นเปน พิเ ศษของศึก ษาศาสตรดุษ ฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย เปนแบบสอบถามปลายเปด
เกณฑในการจัดระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจตอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย คณะผูวิจัยจะใชเกณฑ
การประเมินคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑของ Best (1981) ในการจัดระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม
หรือความพึงพอใจตอหลักสูตร ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น, ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น, ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจ
มาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น, ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น, ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจ
นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น, ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจ
นอยที่สุด
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
คณะผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบการประเมิน CIPP model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป 2548
2. สรางขอคําถามตามโครงสรางการประเมิน
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ ชี่ยวชาญดาน
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยและดานการประเมินผล จํานวนรวมทั้งสิ้น 4 ทาน ให
ขอเสนอแนะตัวยอยบางตัว เชน วัตถุประสงคควรปรับอยูกับสภาพแวดลอมมากกวาบริบท ระดับของ
เกณฑเปนความเหมาะสม หรือการปฏิบัติ การใหทุนสนับ สนุนอยูร ะดับมหาวิท ยาลัย หรือ คณะ
ความเขาใจของผูตอบเกี่ยวกับจุดเดน จุดดอย การวัดผลสัมฤทธิ์อยางไร ผลกระทบวัดจากผูใชบัณฑิต
ไดหรือไม ซึ่งไดนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะพรอมทั้งนํามาพิจารณาในการดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. คณะผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย อาจารยประจําหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย ที่จบการศึกษาตั้งแตรุน 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแตยังไมจบการศึกษา และหัวหนางาน
ในหนวยงานตนสังกัดของดุษฎีบัณฑิตเพื่อขอนัดกําหนดเวลาสัมภาษณ หรือขอความอนุเคราะหใน
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
2. คณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรตามที่ไดจําแนกไว ดังตารางที่ 1 ในชวง
เดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2555
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะหขอมูล ในการประเมินผลหลัก สูตรศึก ษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ครั้งนี้ ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับ
ขอมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่
(X) และสวนเบี_่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค 1) เพื่อ ประเมินหลัก สูตรศึก ษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ในดานสภาวะแวดลอม ปจจัยปอน กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบและ2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึก ษาตลอดชีวิตและการพัฒ นามนุษย การเก็บ รวบรวมขอ มูล ใชแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณชนิดมีโครงสราง และการเสวนา กลุมเปาหมายประกอบดวยนักศึกษาจํานวน 18 คน อาจารย
ประจําหลัก สูตรและอาจารยพิเ ศษ จํานวน 10 คน กรรมการผูควบคุมวิทยานิพ นธ และผูท รงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน และหัวหนางานในหนวยงานตนสังกัดของดุษฎีบัณฑิต จํานวน
3 คน นําเสนอผลการวิจัยการในลักษณะผลการวิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณในรูปของตารางทั้ง
5 ดานไดแกดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิตและดานผลกระทบ
พรอมแนวทางการพัฒนาดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะห เ ชิง คุณภาพการประเมินดา นสภาวะแวดลอ ม การประเมินปจ จัยนําเข า
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ
การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคล อ งของหลัก สู ตร มี ความสอดคลอ งกับ กับ นโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งมีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ําวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษา ใหยึดหลัก 1) เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สวนหมวด 3 การบริหารแบงการศึกษาเปน 3 ประเภทคือ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ความเหมาะสมและสอดคล อ งของหลั ก สู ต ร มีค วามสอดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร และคณะศึกษาศาสตร มี แผนการดําเนินงานตาม ความตองการของผูเ รียน
กระบวนการสรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะ
การจัดการและ การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มีความสามารถดานวิชาการ การบริหารและ การปฏิบัติ
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ในวิชาชีพ มีการพัฒนาองคความรู นวัตกรรม และการวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
4. แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา มีโครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในภาค
ปกติอยางตอเนื่องทุกป สวนภาคพิเศษยังไมมีการดําเนินการ ทั้งมีแผนการจัดโครงการบริการทางวิชาการ
ดานการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยอยางสม่ําเสมอทุกป ภาควิชามีแผนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรหลักสูตรผานทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา เปนภาควิชาที่มีชื่อเสียงในดานการจัดการความรู
ดานการศึกษาตลอดชีวิต มีอาจารยและผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ มีงานวิจัยในดานการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตและที่เกี่ยวของ นักศึกษาเปนผูที่มีประสบการณและทํางานในภาครัฐและเอกชนที่
มั่นคง โครงสรางรายวิช าสามารถนํา องคความรู ไปประยุก ตใ ชไดอ ยางมีป ระสิท ธิภาพ คาใชจายใน
การศึกษาเลาเรียนไมแพงเมื่อเปรียบกับสถาบันอื่น มีกิจกรรมและโครงการที่บูรณาการกั บการเรียนรูใน
หลักสูตร มีการติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ สถานที่ตั้งของสาขาอยูในแหลงชุมชน
จุดออนที่สําคัญ คืออาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอยเพียง 3คน สถานที่และอุปกรณ
ประกอบการเรียนรู สื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอ ภาคยังไมไดรับการรับรองจากสํานัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาตามระบบ คณาจารยยังขาดผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ขาดฐานขอมูลที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสคือการศึกษาโลกยุคปจจุบันเปนการศึกษาตลอดชีวิต สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ มีการเปดเสรีทางการคา และการบริการดาน
การศึกษาเพื่อรองรับASEAN
สวนสภาวะคุกคามคือการมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นเพิ่มการแขงขันทั้ง
ระดับภูมิภาค และนานาชาติ คานิยมทางสังคมที่ใหความสําคัญกับปริญญาบัตรมากกวาองคความรู หรือ
คุณภาพของการศึกษา การนําระบบมาตรฐานตะวันตกมาใชในการบริหารจัดการ และการประเมิน
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน 3 หนวยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวยกิตวิชาบังคับ
เลือก 6 หนวยกิตวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต วิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต.การสอบวัดคุณสมบัติและ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่ภาคกําหนด รวม 66 หนวยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต ไดแก ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1
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การมีวิชาบังคับกอน สําหรับผูท ี่ไมมีพื้นฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาผูใหญ
หรือการศึกษานอกระบบ ตองเรียนรายวิชาที่กําหนด จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) ไดแก หลัก
และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวยกิต ไดแก
1. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัย
2. พัฒนาการและการเรียนรูของผูใหญ
3. การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
4. การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
5. การพัฒนามนุษย
6. สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก
3. วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ไดแก
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ
3. การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยสําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ
4. การวิเคราะหนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต
4. วิชาเลือกเสรี 27 รายวิชา ไดแก
1. การใชคอมพิวเตอรในการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
2. โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3. กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ
4. การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
5. การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
6. การจัดการความรู
7. สตรีศึกษา
8. การจัดการฝกอบรม
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควา ในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย
10. ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตลอดชีวิต
11. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต
12. การบริหารองคกรการศึกษาตลอดชีวิต
13. การวางแผนและการจัดหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต
14. การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต
15. การประเมินผลโครงการทาง
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16. การศึกษาตลอดชีวิต
17. การศึกษาของชุมชน
18. การวางแผนการวิจัย และการ
19. ประเมินผลแบบมีสวนรวม
20. การพัฒนาสื่อเพือ่ การเรียนรูของผูใหญ
21. การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
22. สัมมนาปญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศโลกทีส่ าม
23. การฝกอบรมผูนําชุมชน
24. การจัดการศึกษาทางไกล
25. การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย
26. ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพื้นบาน
27. การเงินเพื่อการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต
28. สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ
29. สังคมแหงการเรียนรู
5. การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต
6. การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อนักศึกษาไดศึกษารายวิชาบังคับทั้งหมด และ
รายวิชาเลือกตางๆ มาแลวรวมกันไมนอยกวา 21 หนวยกิต
7. การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัตผิ ูเรียน/การสอบคัดเลือก
1. ผูเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเทา มีเกรด
เฉลี่ยอยางนอย 3.25 ขึ้นไป
2. ผูเรียนมีประสบการณหลังจบการศึกษาอยางนอย 2 ป
3. ผูเรียนตองผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามระเบียบของภาควิชา
สวนของขอ 3 นักศึกษาตองการใหมีการเรียนรูในกรณีที่ไมผา นการทดสอบ
3. คุณสมบัติของคณาจารยทสี่ อน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. จบการศึกษาทางดานการศึกษาตลอดชีวิตหรือสาขาที่เกี่ยวของ
2. มีประสบการณดานการทําวิจัย
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
1. สถานที่
2. สื่อและอุปกรณ
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3. ตําราและเอกสาร
4. แหลงเรียนรู
5. แหลงศึกษาดูงาน
6. งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ
7. ทุนการทําวิทยานิพนธ
การประเมินพบวานักศึกษามีความตองการปรับหนวยกิตนอยลง แตควรจัดใหมีโครงการ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน สื่อ อุปกรณของภาควิชามากขึ้น
ขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิมีดังนี้
(1) หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ควรบรรจุหลักสูตรอาเซียนศึกษาดวย จะเปน
วิชาบังคับหรือวิชาเลือกก็ได หากเปนวิชาบังคับ 2 หนวยกิตนาจะดี เปนการเตรียมบัณฑิตสําหรับโลก
อนาคตและรองรับประชาคมอาเซียน ในอีกไมกี่ปขางหนา นอกจากนี้ ควรเพิ่มทักษาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเพือ่ นบาน
(2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมควรนํามาคํานึงในการ
จัดทําหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของนักการศึกษาในอนาคตจะตองคํานึงถึงเรื่องนี้ที่นับวาจะมี
ความขัดแยงทางสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เนื่องจากมีภัยพิบัติรูปแบบตางๆเขามามีสวนกระทบตอ
สังคม ชุมชน บุคคล อยางหลีกเลี่ยงไมได โปรแกรมการศึกษาตลอดชีวิตอาจตองคํานึงเรื่องเหลา นี้พรอม
กับเรื่องอื่นๆ(ดูจากน้ํา ทวมครั้งนี้)
(3) ควรจะมี ห ลั ก สูต รใหม ๆ เป นวิ ช าเลื อ ก เช น Woman studies lifelong .ED,
Educational leadership studies, Motivation is online learning, Current issue and Trends in
lifelong learning, Supervisory Processes in Education, Technology management,
Workplace Learning and Social Change, Education for Sustainability, Community
International and Transformative Learning, Citizenship Learning, Indigeneus Education
Peace Education, etc.
(4) ควรจะมี วิ ช าเลื อ กการบริ ห ารจั ด การในองค ก ร การจั ด การความรู Training
competency Empowerment
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(5) ถาเปนไปไดนาจะลองทําบางรายวิชาที่เอื้อตอการเรียนe- learning หรือเปดโอกาสให
ผูเรียนนอกคณะ นอกประเทศ สามารถลงทะเบียนได ทั้งนี้จะเปนการสอดรับกับแนวคิดของการส งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต
การประเมินกระบวนการ
การจัดการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ในรายละเอียดของการชี้แจงการ
เรียนรูกอนเขาสูบทเรียน สัดสวนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีสวนรวมการเรียนรู เนนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และคิดสรางสรรค ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู สอดแทรกความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ สื่อการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา ใชเครือขายและแหลงการ
เรียนรู และขั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู มีความครบถวนแตมีบางรายวิชาที่ผูสอนใชเพียง
คะแนนสอบในสัดสวนที่มากกวากิจกรรมการเรียนรู หรือผลงานนักศึกษา
การจัดทําวิทยานิพนธ สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเหมาะสม การเลือก
หัวขอ และกําหนดหัวขอ วิท ยานิ พ นธตรงตามความตอ งการและความสนใจ คณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธมีเวลาใหการปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะอยางชัดเจน นักศึกษา
ไดรับความชวยเหลือและแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่ศึกษาอยางเพียงพอ แตยังมีความสําเร็จลาชา
ในการทําวิทยานิพนธ ในชวงของการนําเสนอความกาวหนาของโครงรางวิทยานิพนธไดรับคําชมเชยจาก
ผูทรงคุณวุฒิวาสามารถใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
การใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกการใหบริการของเจาหนาที่
ภาคเจาหนาที่คณะ หองสมุด บัณฑิตวิทยาลัยในการแจงขอมูลตารางเรียน/ตารางเวลา/การแจงปฏิทิน
การศึกษา การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรพิมพรายงานและวิทยานิพนธ การใหบริการสืบคนขอมูล การ
ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธเปนไปไดดวยดี
ดานการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา การมี สว นร วมในการวางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลภายใน การนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม มีการดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร
การประเมินภาพรวม
ผลการเสวนากลุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษยทั้งขอมูลเชิงบวก และขอเสนอเพือ่ การพัฒนามีดังนี้
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1. สถานที่ควรมีการปรับปรุงหอง Self Study สําหรับนักศึกษาจะไดใชในชวงเวลาของการ
มาศึกษาทั้งกอน หรือหลังที่มกี ารจัดการเรียนรู หรือชวงวางระหวางรอพบอาจารย หรือการพูดคุยระหวาง
นักศึกษา
2. การจัดโครงการประกอบการเรียนวิชาสัมมนาควรคํานึงถึงกลุมผูเขารวมที่เปน
บุคคลภายนอกที่มจี ํานวนนอย หากมีผเู ขารวมทีเ่ ปนกลุมเปาหมายภายนอกมากจะเกิดประโยชนกบั ชุมชน
มากขึ้น
3. ควรมีการปฐมนิเทศ หรือจัด Open House กอนการรับเขาเรียนเพื่อสรางความเขาใจ
วาสาขามีปรัชญา แนวคิดของการพัฒนามนุษยอยางไร ซึ่งรุน พี่อาสาสมัครเปนจิตอาสา หรือสื่อการ
ประชาสัมพันธที่มเี นื้อหาลงลึกมากกวาเดิม
4. เกณฑการประเมินผล บางรายวิชา และการสอบประมวลความรูควรชัดเจน
5. การเรียนรูควรเนนศาสตรการศึกษาตลอดชีวิตโดยบูรณาการกับศาสตรอื่นของผูเ รียนที่
แตละบุคคลจะมีลักษณะทีห่ ลากหลาย จะกอใหเกิดประโยชนองคความรูมากขึ้น เชนผูเ รียนมีพื้นฐานทาง
จิตวิทยา ทางเทคโนโลยี ทางการพยาบาลหากมีการฝกคิด ฝกปฏิบัตเิ พื่อการเรียนรูเชิงบูรณากับ
การศึกษาตลอดชีวิตจะนําสูการพัฒนาที่ดียิ่ง
6. การเรียนรวมกันระหวาง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ในบางครัง้ บางรายวิชาควรมีการพิจารณา
เกี่ยวกับระดับของการนําไปใช หรือความเหมาะสม
7. การเรียนรูในลักษณะของ Team Teaching กอเกิดการเรียนรูมากขึ้น การวิจัยเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวิจัยมีความครอบคลุม สรางเสริมศักยภาพ ภาควิชาใหอิสระทางความคิดเชิง
การพัฒนามนุษย
8. การมอบหมายใหศึกษาคนควา การลงพื้นทีส่ ามารถสรางประสบการณการเรียนรูอยางดี
ในการเสวนามีบรรยากาศที่ไมเปนทางการ ในกรณีที่นักศึกษามีความเขาใจคลาดเคลื่อน
คณาจารยไดสรางความเขาใจ ประเด็นหรือปญหาใดทีส่ ามารถปรับปรุงไดจะดําเนินการทันที หรือบาง
เรื่องจําเปนก็จะนําเขาหารือในการประชุมภาควิชาเพื่อสงเสริม และพัฒนาสาขาตอไป
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณการประเมินดานสภาวะแวดลอม การประเมินปจจัยนําเขา การ
ประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ
ตอน 2.1 การประเมินปจจัยนําเขา
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานปจจัยนําเขา
ที่

ดานปจจัย

X

S.D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร(66 หนวยกิต)เหมาะสม
จํานวนหนวยกิจบังคับเฉพาะสาขา(18 หนวยกิต)เหมาะสม
จํานวนหนวยกิตบังคับเลือก(6 หนวยกิต)เหมาะสม
จํานวนหนวยกิตบังคับเลือกเสรี(6 หนวยกิต)เหมาะสม
การสอบQualifying Examination
เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร
เนื้อหาสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน
เนนการคนควา วิจัยเปนฐาน
บูรณาการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมและศาสตรอื่น
ทฤษฎีและปฏิบัติเหมาะสม
พื้นฐานความรูวิชาการ
ความพรอมสุขภาพกาย จิต
การใฝเรียนรู
ความภูมิใจตอสาขา
สัดสวนอาจารยและนักศึกษา
ผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน
สถานที่เรียน
สื่อ และอุปกรณ
ตํารา และเอกสาร
แหลงเรียนรู

4.00
3.57
3.71
3.71
4.00
3.67
3.57
3.86
3.86
3.71
4.00
4.43
4.29
4.00
3.29
3.29
3.57
3.57
3.00
3.571

.82
.79
.76
.76
1.00
.52
.53
.69
.38
.76
.82
.53
.49
.55
.96
1.39
.53
.79
.82
.98

ระดับการ
ประเมิน
(N=18)
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

X

S.D.

3.29
3.11
2.50
3.57

.96
.90
.84
.77

ดานปจจัย

21 แหลงศึกษาดูงาน
22 งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ
23 ทุนการทําวิทยานิพนธที่นักศึกษาไดรับ
รวมทั้งหมด

ระดับการ
ประเมิน
(N=18)
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางพบวา ดานสภาวะแวดลอมมีเ นื้อหาสอดคลอ งกับ หลัก สูตร และสอดคลองกับ
ความคาดหวังมีคาฉลี่ยอยูในระดับมากคือ 4.00 และ3.57 ตามลําดับ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .82 และดาน
ปจจัยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองในรายขอที่สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ4.43 และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด4.42 ยกเวนความภูมิใจตอสาขามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และบางรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแก
จํานวนสัดสวนอาจารยและนักศึกษา ผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน ตํารา และเอกสาร แหลงศึกษา
ดูงาน งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ และทุนการทําวิทยานิพนธที่นักศึกษาไดรับมีคาเฉลี่ยระหวาง 2.503.29 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.82-0.95 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตอนที่ 2.2 การประเมินกระบวนการ
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ
ที่
1
2
3
4
5

คําถามดานกระบวนการ
การวางแผนหลักสูตร
การดําเนินการ
การควบคุมหลักสูตร
การสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร

X

S.D.

3.86
3.856
3.71
3.71
3.86

.70
.90
.95
.95
1.07

ระดับการ
ประเมิน
(N=18)
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ที่

คําถามดานกระบวนการ

6 ชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสูบ ทเรียน
7 สัดสวนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
8 การมีสวนรวมการเรียนรู
9 เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค
10 ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู
11 สอดแทรกความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
12 กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
13 สื่อการเรียนรูส อดคลองกับเนื้อหา
14 ใชเครือขายและแหลงการเรียนรู
15 ชี้แจงวัตถุประสงค การวัดและเกณฑการประเมิน
16 มีระบบการประเมินที่ดี
17 เนื้อหาครอบคลุม
18 มีสวนรวมการประเมิน
19 ใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนา
20 บุคลากรทะเบียน
21 บุคลากรการเงิน
22 บุคลากรกิจกรรม
23 วัสดุอุปกรณ
รวมทั้งหมด

X

S.D.

4.43
3.86
4.43
4.14
4.00
4.14
4.00
3.86
3.86
4.00
3.43
3.57
3.71
3.57
3.42
3.43
3.14
3.43
3.80

.79
1.07
.535
.69
.82
.69
.82
1.07
1.07
.82
.98
.98
1.38
1.40
.79
.79
1.07
1.13
.90

ระดับการ
ประเมิน
(N=18)
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะหดานกระบวนการภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.80 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.90 ซึ่งสอดคลองกับทุกรายขอโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดการชี้แจงการเรียนรูก อนเขาสูบทเรียน
(4.43) และคาเฉลี่ยต่ําสุด การบริการบุคลากรกิจกรรม(3.14) และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง
0.00-1.40
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ตอนที่ 2.3 การประเมินผลผลิต
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลผลิต
ที่

คําถามดานผลผลิต

X

S.D.

ระดับการ
ประเมิน
มาก

4.00
.58
ความรูความสามารถดานการศึกษาตลอดชีวิต และการ
พัฒนามนุษย
3.86
.38
มาก
2 ความรูความสามารถดานการวิจัย และการพัฒนา
4.00
.00
มาก
3 ความรูความสามารถดานภาษาวัฒนธรรม ภาษาIT และ
ภาษาอังกฤษ
4.29
.76
มาก
4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.14
.69
มาก
5 มีความรู ความสามารถการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
.69
มาก
6 มีทักษะทางวิชาการ การบริหาร และการปฏิบัติอยางรอบ 4.14
ดาน
4.14
.69
มาก
7 พัฒนาตนเองอยูเสมอ
4.29
.76
มาก
8 รักและภาคภูมิใจสถาบัน
มาก
รวมทั้งหมด
4.11
.57
ผลการวิเคราะหดานผลผลิตภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4.11สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57 ซึ่งสอดคลองกับทุกรายขอโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รักและ
ภาคภูมิใจในสถาบัน (4.29) และคาเฉลี่ยต่ําสุด ความรูความสามารถดานการวิจัย และการพัฒนา(3.86)
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.00-0.76
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 3.483 รอยละของนักศึกษา
จบรุนที่1ในระยะเวลา 5 ปจํานวน 3 ราย(รอยละ 100)
1
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ตอนที่ 2.4 การประเมินผลกระทบ
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลกระทบ

1

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางสม่ําเสมอ

4.00

.00

ระดับการ
ประเมิน
มาก

2

มีความกระตือรือรนในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
องคการ
มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่

5.00

.00

มากที่สุด

4.00

.00

มาก

5.00

.00

มากที่สุด

5

มีความเปนผูนําทางความคิด สามารถใหขอคิดหรือมี
สวนรวมในการแกไขปญหาในองคการได
มีความสามารถในการจัดระบบงาน

5.00

.00

มากที่สุด

6

มีความสามารถในการทํางานเปนทีม

4.00

.00

มาก

7
8

มีความสามารถในการสือ่ สาร
ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน
มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการทํางาน

5.00
4.00

.00
.00

มากที่สุด
มาก

5.00

.00

มากที่สุด

10 มีสวนรวมในการแกปญ
 หาในองคการ

4.00

.00

มาก

11 มีความเขาใจ สามารถวิเคราะหและประเมินปญหา
อยางเปนระบบ

5.00

.00

มากที่สุด

12 มีความรูความสามารถในการศึกษาวิจัยที่เหมาะสม

4.00

.00

มาก

13 มีความรูความสามารถในการเปนผูดําเนินการหรือ
วิทยากรในการฝกอบรมใหกบั องคการ

5.00

.00

มากที่สุด

4.54

.09

มากที่สุด

ที่

3
4

9

ดานผลกระทบ

รวมทั้งหมด

X

S.D.
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หัวหนางานมีระยะการทํางานรวมกับดุษฎีบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษาเพียง ระหวาง 0 ถึง
10 ปหลังสําเร็จการศึกษาเพียง 1 ป
ผลการวิเ คราะหพ บวา ดานผลกระทบภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด 4.53สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 ซึ่งสอดคลองกับรายขอสวนใหญไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางานให
บรรลุเปาหมายขององคการ มีความเปนผูนําทางความคิด สามารถใหขอคิดหรือมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาในองคการได มีความสามารถในการจัดระบบงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการทํางาน มีความเขาใจ สามารถวิเคราะหและประเมินปญ หาอยางเปนระบบ มีความรู
ความสามารถในการเปนผูดําเนินการหรือวิทยากรในการฝกอบรมใหกับองคการโดยมีคาเฉลี่ย 5 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.00 สวนรายขอที่เหลือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากรายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง
สวนคุณลักษณะเดนเปนพิเ ศษของดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนา
มนุษย ดานความเขาใจปญหาของมนุษย ชุม ชน และ องคก ร พัฒ นาตนเองอยูเ สมอ เพื่อ ใหมีความรู
ความสามารถดานการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
นําผลการประเมิน และขอ เสนอแนะมาปรับ ปรุง หลัก สูตรซึ่ง อยูภายใตกรอบมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและหลักการประกันคุณภาพ โดยสรุปผลการประเมิน สภาพปญหา
เสนอในการประชุมภาควิชา กรรมการประจําหลักสูตร การวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารางหลักสูตรมี
สาระสําคัญดังนี้
1. การปรับปรัชญาหลักสูตรเปน การเรียนรูตลอดชีวิตเปนหัวใจของการพัฒนามนุษย และ
สังคม
2. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต มีโครงสรางหลักสูตรดังนี้
หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
8 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก ไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา
36 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
54 หนวยกิต
3. คําอธิบายรายวิชา และการเพิ่มวิชาเลือกใหม
4. กําหนดเกณฑภาษาอังกฤษตามบัณฑิตวิทยาลัย
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5. การจัดทําแผนการเรียน
6. อาจารยและอาจารยพิเศษ
7. การจัดทําผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
8. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
9. การพัฒนาคณาจารย
10. การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินการขางตนไดจัดทําเปนหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2555 เพื่อเสนอคณะศึกษาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาตอไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย คณะศึกษาศาสตร มีวัตถุประสงค1) เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ในดานสภาวะแวดลอม ปจจัยปอน กระบวนการ ผลผลิต
และผลกระทบและ2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณชนิดมีโครงสราง และการเสวนา กลุมเปาหมายประกอบดวยนักศึกษาจํานวน 18 คน อาจารย
ประจําหลัก สูตรและอาจารยพิเ ศษ จํานวน 10 คน กรรมการผูควบคุมวิทยานิพ นธ และผูท รงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน และหัวหนางานในหนวยงานตนสังกัดของดุษฎีบัณฑิต จํานวน
3 คน มีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.ผลการประเมินหลักสูตรดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบมี
สาระสําคัญดังนี้
1.1 ดานสภาวะแวดลอม
ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร และวัตถุประสงค มีความสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาชาติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาศาสตร ภาควิชามี
โครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในภาคปกติอยางตอเนื่องทุกป ทั้งมีแผนการใหบริการทางวิชาการดาน
การเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยอยางสม่ําเสมอทุกป การประชาสัมพันธและเผยแพรหลักสูตร
ผานทางบัณฑิตวิทยาลัย
เปนภาควิชาที่มีชื่อเสียงในดานการจัดการความรู ดานการศึกษาตลอดชีวิต มีอาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและที่เกี่ยวของ โครงสรางรายวิชา
สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนไมแพงเมื่อ
เปรียบกับสถาบันอื่น สวนขอที่เปนปญหาสําคัญคืออาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอย สถานที่และ
อุปกรณประกอบการเรียนรูไมเพียงพอ
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1.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา
โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีหมวดวิชาบังคับพื้นฐาน 3 หนวยกิต วิชาบังคับ
เฉพาะสาขา 18หนวยกิตวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิตวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต วิทยานิพนธ จํานวน 36
หนวยกิต.การสอบวัดคุณสมบัติและภาษาอังกฤษตามเกณฑที่ภาคกําหนด รวม 66 หนวยกิต ซึ่งเห็นควร
ให มี ก ารปรั บ ลดจํ า นวนหน วยกิ ต ตามเกณฑข องสกอ. การปรั บ ปรุ ง วิ ชาเลื อ ก การเรี ย นและสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสมบัติผูเรียน/การสอบคัดเลือก
คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ มีความเหมาะสม สิ่งเอื้ออํานวยการเรียน
การสอนยังไมเพียงพอ
ผลการประเมินดานปจจัยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองในรายขอที่สวน
ใหญมี คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวน บางรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก
จํานวนสัดสวนอาจารยและนักศึกษา ผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน ตํารา และเอกสาร แหลงศึกษา
ดูงาน งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ และทุนการทําวิทยานิพนธที่นักศึกษาไดรับ
1.3 การประเมินกระบวนการ
การจัดการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ในรายละเอียดของการชี้แจงการ
เรียนรูกอนเขาสูบทเรียน สัดสวนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีสวนรวมการเรียนรู เนนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และคิดสรางสรรค ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู สอดแทรกความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ สื่อการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา ใชเครือขายและ
แหลงการเรียนรู และขั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู มีความครบถวนแตมีบางรายวิชาที่ผูสอนใช
เพียงคะแนนสอบในสัดสวนที่มากกวากิจกรรมการเรียนรู หรือผลงานนักศึกษา
การจัดทําวิทยานิพนธ สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเหมาะสม การเลือก
หัวขอ และกําหนดหัวขอ วิท ยานิพ นธตรงตามความตอ งการและความสนใจ คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธมีเวลาใหการปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะอยางชัดเจน นักศึกษา
ไดรับความชวยเหลือและแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่ศึกษาอยางเพียงพอ แตยังมีความสําเร็จลาชา
ในการทําวิทยานิพนธ ในชวงของการนําเสนอความกาวหนาของโครงรางวิทยานิพนธไดรับคําชมเชยจาก
ผูทรงคุณวุฒิวาสามารถใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
การใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกการใหบริการของเจาหนาที่
ภาคเจาหนาที่คณะ หองสมุด บัณฑิตวิทยาลัยในการแจงขอมูลตารางเรียน/ตารางเวลา/การแจงปฏิทิน

67
การศึกษา การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรพิมพรายงานและวิทยานิพนธ การใหบริการสืบคนขอมูล การ
ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธเปนไปไดดวยดี
ดานการประกั นคุณภาพการศึก ษา การมีส วนรวมในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพ การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลภายใน การ
นําผลการประเมินไปปรับ ปรุง คุณภาพการเรีย นการสอนและกิจ กรรม มีก ารดําเนินการโดยคณะ
ศึกษาศาสตร
การประเมินดานกระบวนการภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทุกรายขอ
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดการชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสูบทเรียน และคาเฉลี่ยต่ําสุด การบริการบุคลากร
1.4 การประเมินผลผลิต
ผลการประเมินดานผลผลิตภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทุกรายขอโดย
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รักและภาคภูมิใจในสถาบัน และคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ความรูความสามารถดานการวิจัย และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.483 รอยละของนักศึกษาจบรุนที่ 1
ในระยะเวลา 5 ป จํานวน 3 ราย(รอยละ 100)
1.5 การประเมินผลกระทบ
ผูประเมินคือหัวหนางานมีระยะการทํางานรวมกับดุษฎีบัณฑิตกอนสําเร็จ การศึกษาเพียง
ระหวาง 0 ถึง 10 ปและทํางานรวมกันหลังสําเร็จการศึกษาเพียง 1 ป
ผลการวิเคราะหพบวาดานผลกระทบภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง
กับรายขอสวนใหญไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ มีความเปน
ผูนําทางความคิด สามารถใหขอคิดหรือมีสวนรวมในการแกไขปญหาในองคการได มีความสามารถในการ
จัดระบบงาน มีค วามสามารถในการสื่อ สาร มีความคิดริเ ริ่ม สรางสรรคในการทํางาน มีความเขาใจ
สามารถวิเคราะหและประเมินปญหาอยางเปนระบบ มีความรูความสามารถในการเปนผูดําเนินการหรือ
วิทยากรในการฝกอบรมใหกับองคการ
สวนคุณลักษณะเดนเปนพิเ ศษของดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนา
มนุษยดานความเขาใจปญหาของมนุษย ชุม ชน และ องคก ร พัฒ นาตนเองอยูเ สมอ เพื่อ ใหมีความรู
ความสามารถดานการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย
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2.แนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพ
นําผลการประเมิน และขอ เสนอแนะมาปรับ ปรุง หลัก สูตรซึ่ง อยูภายใตกรอบมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและหลักการประกัน คุณภาพ โดยสรุปผลการประเมิน สภาพปญหา
เสนอในการประชุมภาควิชา กรรมการประจําหลักสูตร การวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารางหลักสูตรมี
สาระสําคัญดังนี้
1. การปรับปรัชญาหลักสูตรเปน การเรียนรูตลอดชีวิตเปนหัวใจของการพัฒนามนุษย และ
สังคม
2. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต
3. คําอธิบายรายวิชา และการเพิ่มวิชาเลือกใหม

4. กําหนดเกณฑภาษาอังกฤษตามบัณฑิตวิทยาลัย
5. การจัดทําแผนการเรียน
6. อาจารยและอาจารยพิเศษ
7. การจัดทําผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
8. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
9. การพัฒนาคณาจารย
10. การประกันคุณภาพหลักสูตร
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปสาระสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. การประเมินดานสภาวะแวดลอม
ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร มีความสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ซึ่งมีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ําวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษา ใหยึดหลัก1) เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ3) การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สวนหมวด 3 การบริหารแบงการศึกษาเปน 3 ประเภท คือ การศึกษาใน
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ระบบ นอกระบบ และการศึก ษาตามอั ธยาศัย(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542) หลัก สูตร มี
ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร ความ
ตองการของผูเรียนเพื่อ กระบวนการสรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับ
ปรัชญามหาวิทยาลัย“ศิลปและศาสตร สรางสรรคชาติยั่งยืน” ปณิธาน “สรางสรรคศิลปะ วิทยาการ และ
ภูมิปญ ญาเพื่อ สัง คม” ตลอดจน วิสัยทัศน “ศิล ปากรเปนมหาวิท ยาลัยชั้นนําแหง การสรางสรรค ”
(http://www..su.ac.th.) วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ
และทักษะการจัดการและ การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มีความสามารถดานวิชาการ การบริหารและ
การปฏิบัติ ในวิช าชีพ มีก ารพัฒ นาองคความรู นวั ตกรรม และการวิจั ย มี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ป ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เชนเดียวกับ งานวิจัยของนวลฉวี
ประเสริฐและคณะ(2551 : บทคัดยอ) และสุขสมร เจนจิจะ (2544 : บทคัดยอ)ที่พบวา ดานบริบท
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคลองกับความตองการของ สังคมในปจจุบัน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงอยูในระดับมากและมีคุณคาอยูในระดับมาก สวนโครงสรางและเนื้อหาวิชาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี
แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษา
ในภาคปกติอยางตอเนื่องทุกป สวนภาคพิเศษยังไมมีการดําเนินการ ทั้งมีแผนการจัดโครงการบริการทาง
วิช าการด า นการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และการพั ฒ นามนุ ษ ยอ ย า งสม่ํ า เสมอทุ ก ป ภาควิ ช ามี แ ผนการ
ประชาสัม พันธและเผยแพรหลักสูตรผานทางบัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.su.ac.th.)เปน
ภาควิชาที่มีชื่อเสียงในดานการจัดการความรู ดานการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเดิมมีการเปดการเรียนการสอน
ในระดับ หลัก สูตร มหาบัณฑิต ตั้ง แตปพ .ศ.2516 มีชื่อเดิม วาการศึก ษานอกโรงเรียนและการศึก ษา
ตอเนื่อ ง มีอาจารยและผูท รงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและที่
เกี่ยวของ (หลัก สูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,2548:5-18)โครงสร างรายวิชาสามารถนําองคความรูไป
ประยุ ก ต ใช ได อ ย างมีป ระสิท ธิภ าพ สอดคล อ งกับ ผลกระทบจากการสั ม ภาษณหั วหนา งานบั ณฑิ ต
คาใชจายในการศึก ษาเลาเรียนไมแพงเมื่อ เปรียบกับ สถาบันอื่น (ขอ บัง คับ ระเบียบ ประกาศวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา
2554.)จุดออนที่สําคัญคืออาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอย สถานที่และอุปกรณประกอบการเรียนรู
ไมเ พียงพอ ภายในภาควิช ามีอ าจารยเ พียง 3 คน และอาจารยภายนอก 2 คน สว นอุป กรณ เ ช น
คอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอกับ หอ งเรียน แตหอ งเรียนมีขนาดเล็ก ดวยขอ จํากัดของพื้นที่ซึ่ง เหมาะ
สําหรับการเรียนการสอนไมเ กิน 15 คน อีกทั้ง อยูในระหวางการปรับปรุงสถานที่ และหนัง สือภายใน
ภาควิชา ผูเรียนสามารถคนควา ตํารา หนังสือ งานวิจัยสวนใหญที่มีจํานวนเพียงพอจากหองสมุดกลาง
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ดวยมีความพรอมทั้งเวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกในรูปของสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของกาญจนา คุณารักษ (2535) วาหลักสูตรนั้นมีความ หมายรวมถึง โครงการหรือแผน อันประกอบไป
ดวยหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง กิจกรรม และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนไปสูศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล
2. การประเมินดานปจจัยนําเขา
โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาบังคับพื้นฐาน 3 หนวย
กิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวยกิตวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิตวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต วิทยานิพนธ
จํานวน 36 หนวยกิต.การสอบวัดคุณสมบัติและภาษาอังกฤษตามเกณฑที่ภาคกําหนด รวม 66 หนวยกิต
นักศึกษาเห็นควรใหมีการปรับลดจํานวนหนวยกิตตามเกณฑของสํา นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่
กําหนดจํานวนหนวยกิตรวมเพียง 48 หนวยกิต (สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา,สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.2549) สวนการเรียนและสอบภาษาอังกฤษควรกําหนดตามมาตรฐานของ
บัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร(คูมือ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ป
การศึกษา 2554)
ผลการประเมินดานปจจัยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองในรายขอที่
สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนบางรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแก
จํานวนสัดสวนอาจารยและนักศึกษา ผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน ตํารา และเอกสาร แหลงศึกษา
ดูงาน งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ และทุนการทําวิทยานิพ นธที่นัก ศึก ษาไดรับ ซึ่งแตกตางจากความ
พรอมดานดานปจจัยเบื้องตน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารยใน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อยูในระดับ A (สมร เจนจิจะ 2544 : บทคัดยอ)
3. การประเมินดานกระบวนการ
การจัดการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ในรายละเอียดของการชีแ้ จงการ
เรียนรูกอนเขาสูบทเรียน สัดสวนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีสวนรวมการเรียนรู เนนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และคิดสรางสรรค ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู สอดแทรกความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ สื่อการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา ใชเครือขายและ
แหลงการเรียนรู และขั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู มีความครบถวนแตมีบางรายวิชาที่ผูสอนใช
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เพียงคะแนนสอบในสัดสวนที่มากกวากิจกรรมการเรียนรู หรือผลงานนักศึกษาซึ่งไมสอดคลองกับวิไล ทอง
แผที่พบวาการวัดผลประเมินผลอยูในระดับมาก(2547:บทคัดยอ)ทั้งนี้อาจเปนเพียงบางรายวิชาแตโดย
ภาพรวมของทุกวิชาไดดําเนินการตามมาตรฐานของสกอ.(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
อุดมศึกษาพ.ศ. 2549)
การจัดทําวิทยานิพนธ สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเหมาะสม การ
เลือกหัวขอและกําหนดหัวขอวิทยานิพนธตรงตามความตองการและความสนใจ คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธมีเวลาใหการปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะอยางชัดเจน นักศึ กษา
ไดรับ ความชวยเหลือ และแนะนําจากผูเ ชี่ยวชาญในหัวขอที่ศึก ษาอยางเพียงพอสอดคลองกับ นวลฉวี
ประเสริฐและคณะ(2551 : บทคัดยอ) แตยังมีความสําเร็จลาชาในการทําวิทยานิพนธ(จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จใชเวลา 5 ป) ในชวงของการนําเสนอความกาวหนาของโครงรางวิทยานิพนธได รับคําชมเชยจาก
ผูทรงคุณวุฒิวาหัวขอวิทยานิพนธสามารถใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
การใหบ ริก ารและการสนับ สนุนจากหน วยงานที่เ กี่ยวข อ งได แกก ารให บ ริก ารของ
เจาหนาที่ภาคเจาหนาที่คณะ หองสมุด บัณฑิตวิทยาลัยในการแจงขอมูลตารางเรียน/ตารางเวลา/การแจง
ปฏิทินการศึกษา การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรพิมพรายงานและวิทยานิพนธ การใหบ ริการสืบคน
ขอมูล ใชการจัดการตามระบบของมหาวิทยาลัย สวนการติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธเปน
การดําเนินงานของภาควิชาซึ่งนักศึกษาเห็นวามีการดําเนินการที่ดี
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลภายใน การนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม มีการดําเนินการในภาพรวมของคณะ
ทั้งการควบคุม คุณภาพ(Quality Control)การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)และการประเมิน
คุณภาพ(Quality Assessment)เปนไปตามคู มือ การประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา 2553
การประเมินดานกระบวนการภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทุกราย
ขอโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดการชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสูบทเรียน สอดคลองกับการวิจัยของบุญจันทร สีสันต.
(2548:บทคัดยอ).ที่พบวาผลการประเมินสภาพการนําหลักสูตรไปใช มีดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนของคณาจารยอยูในระดับดี การวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี การบริหารงานหลักสูตรอยูใน
ระดับดี
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4. การประเมินผลผลิต
ผลการประเมินดานผลผลิตภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทุกราย
ขอโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รักและภาคภูมิใจในสถาบัน และ
คาเฉลี่ยต่ําสุด ความรูความสามารถดานการวิจัย และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.483 รอยละของนักศึกษาจบรุนที่ 1
ในระยะเวลา 5 ปจํานวน 3 ราย (รอยละ 100) โดยมีผลดานบวกสอดคลองกับงานวิจัยของวิไล ทองแผ
(การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู .2547:บทคัดยอ) บางสวนและไมสอดคลองใน
บางสวนซึ่งมีผลการวิจัยในดานผลสัมฤทธิ์ และพฤติกรรมที่พบวานักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ
เพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูสําเร็จการศึกษารุนที่1 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.45 ซึ่งต่ํากวา 3.50อยู
ในเกณฑไมพ อใจ พฤติก รรมการทํางานของผูสําเร็จ การศึก ษา มีก ารนําความรูที่ศึก ษาไปใชในการ
ปฏิบั ติง าน มีก ารเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม ไดรับ การยอมรับ จากเพื่อ นรวมงานและผูบัง คับ บัญ ชา มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น แตมีพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงคือ จรรยาบรรณครูและบุคลิกภาพความเปนครู
5. การประเมินผลกระทบ
ผลการวิเ คราะหพ บว าด านผลกระทบภาพรวมมี คา เฉลี่ย อยู ในระดับ มากที่ สุด ซึ่ ง
สอดคลองกับรายขอสวนใหญไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ มี
ความเป นผู นํา ทางความคิ ด สามารถใหข อ คิ ดหรือ มีส วนรว มในการแก ไขปญ หาในองคก ารได มี
ความสามารถในการจัดระบบงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
มีความเขาใจ สามารถวิเคราะหและประเมินปญหาอยางเปนระบบ มีความรูความสามารถในการเปน
ผูดําเนินการหรือวิทยากรในการฝกอบรมใหกับองคการ สวนรายขอที่เหลือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
สวนคุณลัก ษณะเดนเปนพิเ ศษของดุษฎี บัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิต และการ
พัฒนามนุษยดานความเขาใจปญหาของมนุษย ชุมชน และ องคกร พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหมีความรู
ความสามารถดานการศึก ษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย ส อดคลองกับ มาตรฐานของสํานัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาในมาตรฐานทั้ง 5 ดาน มีขอคนพบเชนเดียวกับงานวิจัยของนวลฉวี และคณะ
(การประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน,2551:บทคัดยอ)ปรากฏวาการปฏิบัติงานทั่วไป
และผลงานทางวิชาการของมหาบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา แลวเปนที่พอใจของผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงานทั้งทางตรง และทางออมอยูในระดับดี และงานวิจัยของวิไล ทองแผ(การประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู.2547:บทคัดยอ) พบวาพฤติกรรมการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา มี
การนําความรูที่ศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา มีความสามารถเพิ่มขึ้น
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6.แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการปรับโครงสรางจํานวนหนวยกิต รายวิชา การจัดการเรียนการสอนในขั้นของ
การประเมินผลซึง่ สอดคลองกับมาเรียม นิลพันธุและคณะ(ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
หลักสูตร และการสอน.2554:บทคัดยอ) ซึง่ แนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพหลักสูตร
ดําเนินการจากขั้นของการสรุปผลการประเมิน สภาพปญหาเสนอในการประชุมภาควิชาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2551) ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการปรับปรุง
ภายในระยะเวลา 5 ป และกําหนดโครงสราง คุณสมบัติ และขั้นตอนการปรับปรุง แลวเสนอใหกรรมการ
ประจําหลักสูตรพิจารณา ผูท รงคุณวุฒิวิพากษ จัดทํารางหลักสูตรตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการรวบรวมขอมูลของประเด็น /ปญหาและขอเสนอแนะ สาขานํามาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ลดจํ า นวนหน ว ยกิ ต ตามมาตรฐานของสกอ. การปรั บ วิ ช าเลื อ ก และมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษใหเปนตามเกณฑของบัณฑิต
2. อุป กรณ สถานที่เพื่อ บรรยากาศแหง การเรียนรู ควรใหมีหองศึกษาดวยตนเอง(Self
study)พรอมสื่อและอุปกรณการศึกษาตลอดชีวิต
3. ควรมีการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรูระหวางศึกษา และการทําวิทยานิพนธ
4. การวัดและประเมินผลบางรายวิชาใชเ พียงคะแนนการสอบ ควรทบทวนเพื่อ ความ
โปรง ใส และการประเมินที่โยงการปฏิบัติ กิจกรรม มากกวาความจํา และทฤษฎีซึ่ง อาจไมครอบคลุม
กิจกรรม รายงาน
5. การเรียนรวมกับนักศึกษาปริญญาตรีในชั้นเรียนอาจเกิดชองวางของการเรียนรู ใหมีการ
ปฏิสัมพันธในการจัดกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. การดูแลชวยเหลือ และกระตุน และติดตามในการจัดทําวิทยานิพนธใหใกลชิดมากขึ้น
โดยจัดทําเปนแผนระหวางนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา
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ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการประเมินหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อการปรับปรุงภายในโดยเฉพาะรายวิชา
และการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดานและรวดเร็ว
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลดุษฎีบัณฑิต และผูใชบัณฑิต เพื่อ ผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจของโลกอนาคต
3. การผลิตสื่อ ทางไกลเพื่อ การเรียนรูตลอดชีวิตตามปรัชญาการศึก ษา อีก ทั้งเปนการ
รองรับการเปนASAEN Community
4. จัดโครงการผูช วยสอน มอบหมายใหนัก ศึก ษาปริญ ญาเอกมีชั่วโมงรับ ผิด ชอบของ
นักศึกษาปริญญาตรีเพื่อเพิ่มทักษะการสอนระหวางการศึกษา
5. ทดลองเปดหลักสูตรแผน ก การทําเฉพาะวิทยานิพนธ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ

1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารยดร.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์
ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ
ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ
ดร.เกษม อยูบํารุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบประเมินนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
คําอธิบายประกอบประเด็นการสอบถาม
เรียน นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม
กรอบประเด็นการสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิต สาขา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒ นามนุษย ภาควิชาการศึก ษาเพื่อการพัฒ นามนุษยและสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เปนการติดตามผลการผลิตบัณฑิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงหลัก สูตร การจัดการการเรียนการสอนและการวิจัยสู
คุณภาพการศึกษา
ภาควิชาจึงขอความรวมมือมายังทานผู สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อได
โปรดใหขอมูลตาง ๆ ตามขอคําถามนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการเขารวมการเสวนาอยางดียิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส)
หัวหนาโครงการ

ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โทร/โทรสาร 0-34-255777
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ที่

ประเด็น

ดานสภาวะแวดลอมและดานกระบวนการ
1.
การวางแผนหลักสูตร
2.
การดําเนินการ
3.
การควบคุมหลักสูตร
4.
การสงเสริมสนับสนุน
5.
การพัฒนาหลักสูตร
6.
ชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสู
บทเรียน
7.
สัดสวนภาคทฤษฏี และปฏิบัติ
8.
การมีสวนรวมการเรียนรู
9.
เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
และคิดสรางสรรค
10.
ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู
11.
สอดแทรกความมีระเบียบวินัย
คุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
12.
กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
13.
สื่อการเรียนรูส อดคลองกับ
เนื้อหา
14.
ใชเครือขายและแหลงเรียนรู
15.
ชี้แจงวัตถุประสงค การวัดและ
เกณฑการประเมิน
16.
มีระบบการประเมินที่ดี
17.
เนื้อหาครอบคลุม
18.
มีสวนรวมการประเมิน
19.
ใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนา
20.
บุคลากรทะเบียน

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด
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ที่
21.
22.
23.

ประเด็น

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด

บุคลากรการเงิน
บุคลากรกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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คําอธิบายประกอบแบบประเมิน
เรียน คณาจารย และอาจารยพิเศษ
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นคณาจารย และอาจารยพิเศษ ของ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เปนการติดตามผลการผลิตบัณฑิต ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอนและ
การวิจัยสูคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาจึงขอความรวมมือมายังทาน เพื่อไดโปรดใหขอมูลตาง ๆ ตามขอ
คําถามในแบบประเมินนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาและกรุณาสงขอมูลถึงภาควิชาอยาง
เปนความลับ ภายในระยะเวลาประมาณ สองสัปดาหหลังไดรับ
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

(รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส)
หัวหนาโครงการวิจัย

ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โทร/โทรสาร 0-34-255777
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ที่

ประเด็น

การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร
1. หลักสูตรสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. หลักสูตรสอดคลองกับพรบ.
มหาวิทยาลัย และคณะ
3. หลักสูตรสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงาน
4. หลักสูตรสนองความตองการของ
ผูเรียน
5. หลักสูตรเนนกระบวนการสราง
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค
6. หลักสูตรเนนผูเรียนเปนสําคัญ
7. หลักสูตรสอดคลองกับจุดออน จุด
แข็งของภาควิชา
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
1. มีความรู ความเขาใจ และทักษะการ
จัดการและการสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต
2. มีความสามารถดานวิชาการ การ
บริหารและ การปฏิบัติในวิชาชีพ มี
การพัฒนาองคความรู นวัตกรรม
และการวิจัย
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น

4. มีทักษะในการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
3 .แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
1. ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษา
เขาศึกษาในภาคปกติอยางตอเนื่อง
ทุกป
2. ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษา
เขาศึกษาในภาคพิเศษอยางตอเนื่อง
ทุกป
3. ภาควิชามีแผนการจัดโครงการ
บริการทางวิชาการดานการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
อยางสม่ําเสมอทุกป
4. ภาควิชามีแผนการประชาสัมพันธ
และเผยแพรหลักสูตรผานทาง
บัณฑิตวิทยาลัย
5. ภาควิชามีแผนการประชาสัมพันธ
และเผยแพรหลักสูตรโดยภาควิชาสง
ตรงถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา
1.เปนภาควิชาที่มีชื่อเสียงในดานการ
จัดการความรูดานการศึกษาตลอด
ชีวิต

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น

2.ภาควิชามีอาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถในดานการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต
3.โครงสรางรายวิชาสามารถนํา
องคความรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนไม
แพงเมื่อเปรียบกับสถาบันอื่น
5.อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวน
นอย
6.สถานที่และอุปกรณประกอบการ
เรียนรูไมเพียงพอ
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับ
หนวยกิต) 3 หนวยกิต ไดแก
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎี
บัณฑิตทางการศึกษา 1
การมีวิชาบังคับกอน สําหรับผูท ี่ไมมี
พื้นฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอก
ระบบ ตองเรียนรายวิชาที่กําหนด
จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
ไดแก หลักและปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิต

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ประเด็น
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวย
กิต ไดแก
1. ระเบียบวิธีวิจัยและการ
ออกแบบงานวิจัย
2. พัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูใหญ
3. การพัฒนาโครงการการศึกษา
ตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
4. การสัมมนาทางการศึกษาตลอด
ชีวิตและพัฒนามนุษย
5. การพัฒนามนุษย
6. สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก
3. วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ไดแก
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษยระหวางประเทศ
3. การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษยสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะ
4. การวิเคราะหนโยบายการศึกษา
ตลอดชีวิต
4. 4.วิชาเลือกเสรี 27 รายวิชา ไดแก
1. การใชคอมพิวเตอรในการวิจัย
และประเมินผลทางการศึกษา
2. โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย
ทางการศึกษา

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ประเด็น
3. กระบวนการเรียนรูและการสอน
ผูใหญ
4. การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
5. การพัฒนาและการประเมินผล
โครงการ
6. การจัดการความรู
7. สตรีศึกษา
8. การจัดการฝกอบรม
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
คนควา ในสาขาการศึกษาตลอด
ชีวิตและการพัฒนามนุษย
10. ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาตลอดชีวิต
11. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการศึกษา
ตลอดชีวิต
12. การบริหารองคกรการศึกษา
ตลอดชีวิต
13. การวางแผนและการจัดหลักสูตร
ทางการศึกษาตลอดชีวิต
14. การนิเทศงานการศึกษาตลอด
ชีวิต
15. การประเมินผลโครงการทาง
การศึกษาตลอดชีวิต
16. การศึกษาของชุมชน
17. การวางแผนการวิจัยและการ
ประเมินผลแบบมีสวนรวม
18. การพัฒนาสื่อเพือ่ การเรียนรูของ
ผูใหญ
19. การศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
21. สัมมนาปญหาเกี่ยวกับการศึกษา

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ตลอดชีวิตของประเทศโลกที่
สาม
22. การฝกอบรมผูนําชุมชน
23. การจัดการศึกษาทางไกล
24. การศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตลอดชีวิตในประเทศไทย
25. ภูมิปญญาไทยและการพัฒนา
สินคาพื้นบาน
26. การเงินเพื่อการจัดการการศึกษา
ตลอดชีวิต
27. สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับ
ผูใหญ
28. สังคมแหงการเรียนรู
5. การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36
หนวยกิต
6.การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
เมื่อนักศึกษาไดศึกษารายวิชาบังคับ
ทั้งหมด และรายวิชาเลือกตางๆ
มาแลวรวมกันไมนอ ยกวา 21 หนวย
กิต
การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผเู รียน/การสอบคัดเลือก
1. ผูเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเทา มี
เกรดเฉลี่ยอยางนอย 3.25 ขึ้นไป
2. ผูเรียนมีประสบการณหลังจบ
การศึกษาอยางนอย 2 ป
3. ผูเรียนตองผานการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษตามระเบียบของ
ภาควิชา

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
1.จบการศึกษาทางดานการศึกษา
ตลอดชีวิตหรือสาขาที่เกี่ยวของ
2.มีประสบการณดานการทําวิจัย
3.มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
1.สถานที่
2.สื่อและอุปกรณ
3.ตําราและเอกสาร
4.แหลงเรียนรู
5.แหลงศึกษาดูงาน
6.งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ
7.ทุนการทําวิทยานิพนธ
ที่

ประเด็น

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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แบบประเมินผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูท รงคุณวุฒิ
คําอธิบายประกอบแบบประเมิน
เรียน ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูทรงคุณวุฒิ ของดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพือ่
การพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เปนการติดตามผล
การผลิตบัณฑิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
การเรียนการสอนและการวิจัยสูคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาจึงขอความรวมมือมายังทาน เพื่อไดโปรดใหขอมูลตาง ๆ ตามขอคําถามในแบบ
ประเมินนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาและกรุณาสงขอมูลถึงภาควิชาอยางเปนความลับ
ภายในระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหหลังไดรับ โปรดตอบคําถามโดย
1. กรอกขอมูลสวนตัวของผูตอบโดยทําเครื่องหมาย  ใน ที่ตรงกับความเปนจริงของ
ผูตอบ
2. เขียนขอมูลเพิ่มเติม ในชองวางที่เวนไวใหใตคําถามแตละขอเพื่อแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นคําถามนั้น
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
(รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส)
หัวหนาโครงการวิจัย
ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โทร/โทรสาร 0-34-255777
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การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร
8. หลักสูตรสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
9. หลักสูตรสอดคลองกับพรบ.
มหาวิทยาลัย และคณะ
10. หลักสูตรสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน
11. หลักสูตรสนองความตองการ
ของผูเรียน
12. หลักสูตรเนนกระบวนการ
สรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค
13. หลักสูตรเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
14. หลักสูตรสอดคลองกับ
จุดออน จุดแข็งของภาควิชา
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
5. มีความรู ความเขาใจ และทักษะ
การจัดการและการสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต
6. มีความสามารถดานวิชาการ การ
บริหารและ การปฏิบัติในวิชาชีพ มี
การพัฒนาองคความรู นวัตกรรม
และการวิจัย
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น

8. มีทักษะในการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
3 .แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
6. ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษา
เขาศึกษาในภาคปกติอยางตอเนื่อง
ทุกป
7. ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษา
เขาศึกษาในภาคพิเศษอยางตอเนื่อง
ทุกป
8. ภาควิชามีแผนการจัดโครงการ
บริการทางวิชาการดานการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
อยางสม่ําเสมอทุกป
9. ภาควิชามีแผนการประชาสัมพันธ
และเผยแพรหลักสูตรผานทาง
บัณฑิตวิทยาลัย
10. ภาควิชามีแผนการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร
หลักสูตรโดยภาควิชาสงตรงถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับ
หนวยกิต) 3 หนวยกิต ไดแก
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎี
บัณฑิตทางการศึกษา 1
การมีวิชาบังคับกอน สําหรับผูท ี่ไมมี
พื้นฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาผูใหญ หรือการศึกษา
นอกระบบ ตองเรียนรายวิชาที่

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น
กําหนด จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับ
หนวยกิต) ไดแก หลักและปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิต
4. วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวย
กิต ไดแก
6. ระเบียบวิธีวิจัยและการ
ออกแบบงานวิจัย
7. พัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูใหญ
8. การพัฒนาโครงการการศึกษา
ตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
9. การสัมมนาทางการศึกษา
ตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
10. การพัฒนามนุษย
6. สัมมนาวิทยานิพนธปริญญา
เอก
5. วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ไดแก
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับการศึกษาตลอด
ชีวิต
2. การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษยระหวางประเทศ
3. การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษยสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ
6. การวิเคราะหนโยบายการศึกษา
ตลอดชีวิต
7. 4.วิชาเลือกเสรี 27 รายวิชา ไดแก
1. การใชคอมพิวเตอรในการวิจัย
และประเมินผลทางการศึกษา

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น
2. โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย
ทางการศึกษา
3. กระบวนการเรียนรูและการสอน
ผูใหญ
4. การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
5. การพัฒนาและการประเมินผล
โครงการ
6. การจัดการความรู
7. สตรีศึกษา
8. การจัดการฝกอบรม
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
คนควา ในสาขาการศึกษาตลอด
ชีวติ และการพัฒนามนุษย
10. ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาตลอดชีวิต
11. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
การศึกษาตลอดชีวิต
12. การบริหารองคกรการศึกษา
ตลอดชีวิต
13. การวางแผนและการจัด
หลักสูตรทางการศึกษาตลอด
ชีวิต
14. การนิเทศงานการศึกษาตลอด
ชีวิต
15. การประเมินผลโครงการทาง
การศึกษาตลอดชีวิต
16. การศึกษาของชุมชน
17. การวางแผนการวิจัยและการ
ประเมินผลแบบมีสวนรวม
18. การพัฒนาสื่อเพือ่ การเรียนรู

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น

ของผูใหญ
19. การศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
21. สัมมนาปญหาเกี่ยวกับ
การศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศโลกทีส่ าม
22. การฝกอบรมผูนําชุมชน
23. การจัดการศึกษาทางไกล
24. การศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตลอดชีวิตในประเทศไทย
25. ภูมิปญญาไทยและการพัฒนา
สินคาพื้นบาน
26. การเงินเพื่อการจัดการ
การศึกษาตลอดชีวิต
27. สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับ
ผูใหญ
28. สังคมแหงการเรียนรู
8. การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36
หนวยกิต
9.การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
เมื่อนักศึกษาไดศึกษารายวิชาบังคับ
ทั้งหมด และรายวิชาเลือกตางๆ
มาแลวรวมกันไมนอ ยกวา 21
หนวยกิต
การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผเู รียน/การสอบคัดเลือก
4. ผูเรียนสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาหรือ
เทียบเทา มีเกรดเฉลี่ยอยางนอย

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ
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ที่

ประเด็น

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ

3.25 ขึ้นไป
5. ผูเรียนมีประสบการณหลังจบ
การศึกษาอยางนอย 2 ป
6. ผูเรียนตองผานการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษตามระเบียบของ
ภาควิชา
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
1.จบการศึกษาทางดานการศึกษา
ตลอดชีวิตหรือสาขาที่เกี่ยวของ
2.มีประสบการณดานการทําวิจัย
3.มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
1.สถานที่
2.สื่อและอุปกรณ
3.ตําราและเอกสาร
4.แหลงเรียนรู
5.แหลงศึกษาดูงาน
6.งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ
7.ทุนการทําวิทยานิพนธ
การประเมินกระบวนการ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
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แบบประเมินดุษฎีบัณฑิต
คําอธิบายประกอบประเด็นการสอบถาม
เรียน ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม
กรอบประเด็นการสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิต สาขา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒ นามนุษย ภาควิชาการศึก ษาเพื่อการพัฒ นามนุษยและสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เปนการติดตามผลการผลิตบัณฑิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงหลักสูต ร การจัดการการเรียนการสอนและการวิจัยสู
คุณภาพการศึกษา
ภาควิชาจึงขอความรวมมือมายังทานผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อได
โปรดใหขอมูลตาง ๆ ตามขอคําถามนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการเขารวมการเสวนาอยางดียิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส)
หัวหนาโครงการ

ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โทร/โทรสาร 0-34-255777

102
ลําดับที่

ประเด็น

ดานสภาวะแวดลอมและดานกระบวนการ
1.
การวางแผนหลักสูตร
2.
การดําเนินการ
3.
การควบคุมหลักสูตร
4.
การสงเสริมสนับสนุน
5.
การพัฒนาหลักสูตร
6.
ชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสู
บทเรียน
7.
สัดสวนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ
8.
การมีสวนรวมการเรียนรู
9.
เนนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และคิด
สรางสรรค
10.
ใชวิจยั เปนฐานการเรียนรู
11.
สอดแทรกความมีระเบียบ
วินัย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
12.
กิจกรรมเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
13.
สื่อการเรียนรูส อดคลองกับ
เนื้อหา
14.
ใชเครือขายและแหลง
เรียนรู
15.
ชี้แจงวัตถุประสงค การวัด
และเกณฑการประเมิน
16.
มีระบบการประเมินที่ดี
17.
เนื้อหาครอบคลุม

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด
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ลําดับที่
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ประเด็น

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด

มีสวนรวมการประเมิน
ใหขอมูลยอนกลับเพื่อการ
พัฒนา
บุคลากรทะเบียน
บุคลากรการเงิน
บุคลากรกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ผูบังคับบัญชาชั้นตน
คําอธิบายประกอบการสอบถาม
เรียน หัวหนางานในหนวยงานตนสังกัดของดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ สอบถามความคิดเห็นของหัวหนางานในหนวยงานตน
สังกัดของดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เปนการติดตามผลการผลิต
บัณฑิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการการเรียน
การสอนและการวิจัยสูคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาจึงขอความรวมมือมายังทาน เพื่อไดโปรดใหขอมูลตาง ๆ ตามขอคําถามซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลสวนตัว ขอมูลคุณลักษณะและผลการปฏิบัติงานของดุษฎีบัณฑิต
ระดับความคิดเห็นตอขอคําถามแตละขอมีความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยหรือมีลักษณะเชนนั้นระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยหรือมีลักษณะเชนนั้นระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยหรือมีลักษณะเชนนั้นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยหรือมีลักษณะเชนนั้นระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยหรือมีลักษณะเชนนั้นระดับนอยที่สุด หรือไมมเี ลยหรือไมเห็นดวย
เลย
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ
สังคม ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบขอคําถาม
(รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส )
หัวหนาโครงการวิจัย
ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โทร/โทรสาร 0-34-255777
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ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน

ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

1. ผูตอบทํางานรวมกับดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษยกอ นสําเร็จการศึกษากี่
ป
1 ป
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….

2. ผูตอบทํางานรวมกับดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษยหลังสําเร็จการศึกษา
แลวกี่ป
1 ป
2-3 ป
มากกวา 3 ป
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นตอดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
โปรดตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่สอดคลองกับความ
คิดเห็น ของท านตอ ดุษฎีบัณ ฑิต สาขาการศึก ษาตลอดชีวิต และการพัฒ นามนุษ ย ที่ป ฏิ บัติง านอยูใ น
หนวยงานของทานในดานตาง ๆ และโปรดตอบคําถามทุกขอ
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ความคิดเห็น
ที่

ประเด็น

ดานผลผลิต
1.

ความรูความสามารถดาน
การศึกษาตลอดชีวิต และการ
พัฒนามนุษย

2.

ความรูความสามารถดานการวิจัย
การพัฒนา

3.
4.

1. ความรูความสามารถดานภาษา
วัฒนธรรม ภาษาIT และ
ภาษาอังกฤษ
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

5.

มีความรู ความสามารถการ
จัดการเรียนรูตลอดชีวิต

6.

มีทักษะทางวิชาการ การบริหาร
และการปฏิบัติอยางรอบดาน

7.

พัฒนาตนเองเสมอ

8.

รักและภาคภูมิใจในสถาบัน

9.

ดานผลกระทบ

1.

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง

มาก
ที่สุด

ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด

107
ความคิดเห็น
ที่

ประเด็น
สม่ําเสมอ

2.

มีความกระตือรือรนในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร

3.

มีความรับผิดชอบตองานใน
หนาที่

4.

มีความเปนผูนําทางความคิด
สามารถใหขอคิดหรือมีสวนรวม
การแกไขปญหาในองคกรได

5.

มีความสามารถในการจัด
ระบบงาน

6.

มีความสามารถในการทํางานเปน
ทีม

7.

มีความสามารถในการสือ่ สาร

8.

ความสามารถในการประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

9.

มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการ
ทํางาน

10.

มีสวนรวมในการแกปญ
 หาใน
องคการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด
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ความคิดเห็น
ที่

ประเด็น

11.

มีความเขาใจ สามารถวิเคราะห
และประเมินปญหาอยางเปน
ระบบ

12.

มีความรูความสามารถในการ
ศึกษาวิจัยที่เหมาะสม

13.

มีความรูความสามารถในการเปน
ผูดําเนินการหรือวิทยากรในการ
ฝกอบรมใหกบั องคการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
นอย
กลาง

นอย ขอเสนอแนะ
ที่สุด

3. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยในระดับใด
มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับนอย
มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
4. ทานมีความเห็นวาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยควรมีคุณลักษณะเดน
เปนพิเศษในดานใดบาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
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ประเด็นการเสวนากลุม
การประเมินสภาวะแวดลอม
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร
หลักสูตรสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
หลักสูตรสอดคลองกับพรบ.มหาวิทยาลัย และคณะ
หลักสูตรสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
หลักสูตรสนองความตองการของผูเรียน
หลักสูตรเนนกระบวนการสรางความคิดริเริม่ สรางสรรค
หลักสูตรเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักสูตรสอดคลองกับจุดออน จุดแข็งของภาควิชา
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
มีความรู ความเขาใจ และทักษะการจัดการและการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
มีความสามารถดานวิชาการ การบริหารและ การปฏิบัติในวิชาชีพ มีการพัฒนาองคความรู
นวัตกรรม และการวิจัย
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีทักษะในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
3. แผนการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในภาคปกติอยางตอเนื่องทุกป
ภาควิชามีโครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในภาคพิเศษอยางตอเนื่องทุกป
ภาควิชามีแผนการจัดโครงการบริการทางวิชาการดานการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษยอยางสม่ําเสมอทุกป
ภาควิชามีแผนการประชาสัมพันธและเผยแพรหลักสูตรผานทางบัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชามีแผนการประชาสัมพันธและเผยแพรหลักสูตรโดยภาควิชาสงตรงถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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4. จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา/สาขาวิชา
เปนภาควิชาที่มีชื่อเสียงในดานการจัดการความรูดานการศึกษาตลอดชีวิต
ภาควิชามีอาจารยและผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต
โครงสรางรายวิชาสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนไมแพงเมือ่ เปรียบกับสถาบันอื่น
อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอย
สถานที่และอุปกรณประกอบการเรียนรูไมเพียงพอ
การประเมินปจจัยนําเขา
1. โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต ไดแก ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1
การมีวิชาบังคับกอน สําหรับผูท ี่ไมมีพื้นฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาผูใหญ
หรือการศึกษานอกระบบ ตองเรียนรายวิชาที่กําหนด จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) ไดแก หลัก
และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หนวยกิต ไดแก
1. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัย
2. พัฒนาการและการเรียนรูของผูใหญ
3. การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
4. การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย
5. การพัฒนามนุษย
6. สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก
3. วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ไดแก
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ
3. การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยสําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ
4. การวิเคราะหนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต
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4. วิชาเลือกเสรี 27 รายวิชา ไดแก
1. การใชคอมพิวเตอรในการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
2. โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3. กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ
4. การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
5. การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
6. การจัดการความรู
7. สตรีศึกษา
8. การจัดการฝกอบรม
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควา ในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย
10. ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตลอดชีวิต
11. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต
12. การบริหารองคกรการศึกษาตลอดชีวิต
13. การวางแผนและการจัดหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต
14. การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต
15. การประเมินผลโครงการทางการศึกษาตลอดชีวิต
16. การศึกษาของชุมชน
17. การวางแผนการวิจัย และการ
18. ประเมินผลแบบมีสวนรวม
19. การพัฒนาสื่อเพือ่ การเรียนรูของผูใหญ
20. การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
21. สัมมนาปญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศโลกทีส่ าม
22. การฝกอบรมผูนําชุมชน
23. การจัดการศึกษาทางไกล
24. การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย
25. ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพื้นบาน
26. การเงินเพื่อการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต
27. สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ
28. สังคมแหงการเรียนรู
5. การทําวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต

112
6. การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อนักศึกษาไดศึกษารายวิชาบังคับทั้งหมด และ
รายวิชาเลือกตางๆ มาแลวรวมกันไมนอยกวา 21 หนวยกิต
7. การจัดแผนการเรียน
2. คุณสมบัติผูเรียน/การสอบคัดเลือก
1. ผูเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเทา มีเกรดเฉลี่ย
อยางนอย 3.25 ขึ้นไป
2. ผูเรียนมีประสบการณหลังจบการศึกษาอยางนอย 2 ป
3. ผูเรียนตองผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามระเบียบของภาควิชา
3. คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. จบการศึกษาทางดานการศึกษาตลอดชีวิตหรือสาขาที่เกี่ยวของ
2. มีประสบการณดานการทําวิจัย
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. สิ่งเอื้ออํานวยการเรียนการสอน
1. สถานที่
2. สื่อและอุปกรณ
3. ตําราและเอกสาร
4. แหลงเรียนรู
5. แหลงศึกษาดูงาน
6. งบประมาณที่ภาควิชาไดรับ
7. ทุนการทําวิทยานิพนธ
การประเมินกระบวนการ
1. การจัดการบริหารหลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
การดําเนินการ
การควบคุมหลักสูตร
การสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร
2. กระบวนการเรียนการสอน
ชี้แจงการเรียนรูกอนเขาสูบ ทเรียน
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สัดสวนภาคทฤษฎี และปฎิบัติ
การมีสวนรวมการเรียนรู
เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค
ใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู
สอดแทรกความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สื่อการเรียนรูส อดคลองกับเนื้อหา
ใชเครือขายและแหลงการเรียนรู
3. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
1. ชี้แจงวัตถุประสงค การวัด และเกณฑการประเมิน
2. มีระบบการประเมินที่ดี
3. เนื้อหาครอบคลุม
4. มีสวนรวมการประเมิน
5. ใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนา
4. การจัดทําวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเหมาะสม
การเลือกหัวขอและกําหนดหัวขอวิทยานิพนธตรงตามความตองการและความสนใจ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมีเวลาใหการปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะอยางชัดเจน
นักศึกษามีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธ
นักศึกษาไดรับความชวยเหลือและแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่ศึกษาอยางเพียงพอ
นักศึกษาประสบความสําเร็จในทุกขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธของนักศึกษาสามารถใชประโยชนในการปฏิบัตงิ านได
5.การใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การใหบริการของเจาหนาที่ภาค
การใหบริการของเจาหนาที่คณะ
การใหบริการของเจาหนาทีห่ องสมุด
การใหบริการของเจาหนาทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย
-การแจงขอมูลตารางเรียน/ตารางเวลา/การแจงปฏิทินการศึกษา
-การใหบริการเครือ่ งคอมพิวเตอรพิมพรายงานและวิทยานิพนธ
-การใหบริการสืบคนขอมูล

114
-การติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
-การใหทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ
-การตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธ
-การเก็บรวบรวมวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต
6.ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การติดตามและประเมินผลภายใน
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม
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ประวัติคณะวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา จิตตจรัส
ชื่อ - สกุล
(ภาษาไทย)
ศิริณา จิตตจรัส
(ภาษาอังกฤษ) Sirina Jitcharat
ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน  ขาราชการ

 รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท 0815618740 e-mail address : Sirina_c@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ป พ.ศ.ที่จบ
Ph.D.
มหาวิทยาลัย Central Luzon
2531
สาขาพัฒนาชนบท
ประเทศฟลิปปนส
ศศ.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2524
สาขาพัฒนาสังคม
วท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2522
สาขาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร
ความเชี่ยวชาญ การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร การพัฒนาและการศึกษาชุมชน
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
- การสรางชุดการสอนวิจัยเบือ้ งตนสําหรับศึกษานิเทศก และครูอาจารยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 (ทุนสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ)
- การประเมินสภาพความพรอมทองถิ่นในการขยายการศึกษาพื้นฐาน 12 ป เขตการศึกษา 1
- การศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสัง่ แตงตั้งขาราชการครูของกรมตางๆ ใน
กระทรวงศึกษาธิการ (ทุนสํานักงาน ก.ค.)
- ประเมินศักยภาพการอบรมผูบริหารระดับสูงสถาบันพัฒนาผูบริหาร (ทุน
กระทรวงศึกษาธิการ)
- การสรางนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน (ทุนสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 2545)
- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสัตวปาและการอนุรักษสัตวปา (ทุนสํานักงานครุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ)
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- การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2546)
- การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นากลุ ม อาชี พ สมุ น ไพรในอํ า เภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (ทุนเครือขายวิจัยภาคกลางตอนบน.2548)
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเพื่อกาวสูระดับการพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
หนึ่ง ผลิ ตภัณฑ (OTOP) กรณีศึ ก ษาผลิ ตภัณฑ ป ระเภทของใช ของตกแตง และของที่ร ะลึก จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา(ทุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.2549)
- โครงการวิ จั ยการพั ฒ นานวั ต กรรมสํ าหรั บ การเผยแพร ความรู ดา นประชากร สัง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก:กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2550
- โครงการศึกษาและสรุปบทเรียนกรณีการทดลองการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลบางนมโค อําเภอเสนา จัง หวัพระนครศรีอ ยุธยา (ทุนสวรส. กระทรวง
สาธารณสุข 2551)
หนังสือ(ตํารา)
- ประมวลสาระชุดวิชาการสงเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา บัณฑิตศึกษา สาขาสงเสริม
การเกษตรและ สหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

117

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย
ชื่อ - สกุล (นาง) (ภาษาไทย)
คีรีบูน จงวุฒเิ วศย
(ภาษาอังกฤษ) KIRIBOON JONGWAUTIWES
ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน  ขาราชการ
 ผูชวยศาสตราจารย
สถานที่ทํ างาน ภาควิ ชาการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นามนุษ ยและสั ง คม คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โทรศั พ ท 0818281456 โทรสาร 034255777 e-mail address :
kiriboonj@gmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Doctor of Philosophy

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Missouri
Columbia, U.S.A.
Master of Arts in Agrarian Studies University of the Philippines
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประเทศไทย

ป พ.ศ.ที่จบ
2529
2522
2518

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ ระบุสาขาวิชา การศึกษา กลุมวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย
ผลงานวิจัย
คีรีบูน จงวุฒิเวศยและคณะ. สภาวะการทํางาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและแนวทางการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตรของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร :นครปฐม,2541.
มาเรียม นิล พันธุและคีรีบูน จงวุฒิเ วศย รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนา
จัดทําหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร :
กรุงเทพมหานคร, 2542.
คีรีบูน จงวุฒิเวศยและมาเรียม นิลพันธุ . รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาและจัดทําคูมือ
อาสาสมัครทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร : กรุงเทพมหานคร, 2542.
ลิขิ ต กาญจนาภรณแ ละคณะ รายงานการวิ จัย เรื่อ งการประเมินผลโครงการจัด ตั้ ง
อาสาสมัครทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.) :นครปฐม,2542.
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ศิริณา จิตจรัสและคณะ .ประเมินศักยภาพและผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมสถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา นครปฐม,2542.
สุวิดา ธรรมมณีวงศและคณะ. แบบแผนการเรียนรูเกี่ยวกับชนบทไทยในภาคกลาง :
ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม,2543
คีรีบูน จงวุฒิเ วศยและคณะ. รายงานการวิ จัย เรื่อ งพฤติกรรมสุข ภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร :นครปฐม,2545.
คีรีบูน จงวุฒิเ วศยและคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูเรื่อง
สมุนไพรชุมชนปลักไมลาย อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม : นครปฐม, 2546.
คีรีบูน จงวุฒิเวศยและคณะ. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและความพรอมใน
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึ กษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร. รายงานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม,2546.
คีรีบูน จงวุฒิเวศยและคณะ. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร : มุกดาหาร, 2546.
มาเรียม นิลพันธุ และคณะ การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ :
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.นครปฐม,2549.
มาเรียม นิลพันธุ และคณะ การศึกษาการเรียนรูและแนวทางการพัฒนาการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นครปฐม,2552.
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3. นางสาวพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
ชื่อ - สกุล (นางสาว)

(ภาษาไทย) พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
(ภาษาอังกฤษ) Panpat Plungsricharoensuk

ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย
สถานที่ทํางาน ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0851590517 Email
Address: plungpanpat@gmail.com panpat@su.ac.th
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ศศ.ม.การพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สส.บ.สังคมสงเคราะห (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลงานทางวิชาการ (งานแตง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ)

ป พ.ศ.ที่จบ
2551
2543

- Balakrishnan, R., Angkarb, P.K., Sakda, T., & Panpat, P. Gender responsive
technology for poverty alleviation in Thailand. Food and Agriculture Organization of the
United Nations. Bangkok and United Nations Development Programme. Bangkok. 2003.
- Balakrishnan, R., Panpat, P., Sakda, T., & Angkarb, P.K. Directory of
Institutions to access Technology and Information Service. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Bangkok and United Nations Development
Programme. Bangkok. 2003.
- เบญจมาศ อยูประเสริฐ และพรรณภัทร ปลัง่ ศรีเจริญสุข หนวยที่ 5 กระบวนการพัฒนา
ชุมชนเกษตร ในชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่ผลิตชุดวิชา 2553

งานวิจัย
พงศพัน ธุ เธียรหิ รัญ และคณะ 2552.การศึ กษาปจ จัย และวิธีก ารจัดการสูผ ลสัม ฤทธิ์การ
ขับเคลื่อนโรงปุยอินทรียชุมชน แหลงทุน กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.
เบญจมาศ อยูประเสริฐและคณะ 2552. การประเมินผลโครงการแนวทางจัดการพื้นที่ชุม
น้ํ า อย า งยั่ ง ยื น โดยประชาชนมี ส ว นร ว ม แหล ง ทุ น กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บําเพ็ญ เขียวหวานและคณะ 2552. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพั ฒนาระบบการ
บริหารจัดการเครือขาย กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ : กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
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มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และเครือขายองคกรการเงินสวัสดิการพัฒนาฅนพิจิตร แหลงทุน
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บําเพ็ญ เขียวหวานและคณะ 2552.การวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายสวัสดิการชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช
พงศพันธุ เธียรหิรัญและคณะ 2553 การศึกษาสถานภาพ ความตองการความรู และการ
แกไขปญหาการขับเคลื่อนโรงปุยอินทรียชุมชนสูผลสัมฤทธิ์.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบญจมาศ อยูประเสริฐและคณะ2553. การประเมินผลโครงการแนวทางจัดการพื้นที่ชุม
น้ํ า อย า งยั่ ง ยื น โด ยประชาชนมี ส ว นร ว ม แหล ง ทุ น กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

