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บทคัดย่อ 

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตรในดานวัตถุประสงค  
โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา 2) เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรในดานส่ือท่ีใชใน      
การจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และส่ิงอํานวยความสะดวก  3) เพ่ือประเมิน
กระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู การฝก
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรในดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน และ
การนิเทศ  ความสามารถในการวิจัย  และการมีคุณธรรม และ5) เพ่ือประเมินผลกระทบของหลักสูตร 
ในดานความสามารถในการประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะ
ในดานหลักสูตรการสอน และการนิเทศ โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI  Model ของ DanialL. 
Stufflebeam กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย อาจารยผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คน 
นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 110 คน มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 95 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 
15 คน  ผลการวิจัยพบวา 
 1.   ดานบริบทหลักสูตร พบวารายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเห็นวาควร  
มีการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาท่ีมีความเหมาะสมมาก คือ 
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา และเห็นวา รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
และการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ 
(EQ) ทําใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ินและระดับสากล ควรเพ่ิมเวลา
เรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู การใชส่ือและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร  และเปดวิชาเลือกเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอน หรือการนิเทศท่ีระบุเฉพาะเรื่องหรือระดับช้ันเรียน การจัดโครงสรางของหลักสูตร 
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และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคลองกัน ควรมีการปรับปรุงใหเนนการฝกปฏิบัติ และ
ใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรได  
 2.   ดานปจจัยนําเขาพบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีตรง
กับความตองการของผูเรียน มีความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนํามา
ประกอบการเรียนรูในหองเรียน สภาพหองเรียนมีส่ือและวัสดุท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มี
บุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในการพัฒนาความรูและกระบวนการคิด และมี
หนวยงานองคกรจากภายนอกใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนรู 
 3.  ดานกระบวนการ พบวา การจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นวา นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนไดรับคําแนะนํา
และความชวยเหลือจากอาจารย สาขาวิชามีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการจัดการเรียนรูท่ีดี
เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ  ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล ไดรับการกระตุนใหกลา
ซักถามเพ่ือพัฒนาความรูในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ มีการปฏิบัติการวิจัยทางดาน
หลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถ่ินมาพัฒนาหลักสูตร ดานการวัดและการประเมินผล
การจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวาการประเมิน
กระบวนการเรียนรูมีตัวบงช้ีท่ีชัดเจนในการประเมิน และมีการประเมินความกาวหนาและพัฒนาการ  
 4.  ดานผลผลิตโดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากท่ีสุด  คือมีความรูความเขาใจและ
เช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนา
หลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา ผูสอนมีคุณธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการศึกษา
คนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ เปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทตางๆ ท้ังหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถ่ิน และสามารถ         
นําเทคนิควิธีสอนใหมๆไปใชในการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและรวมมือกันเรียนรู             
มีคุณธรรมในวิชาชีพ  
 5.  ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง  การนําความรูท่ีไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่อง  และมีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศไปพัฒนา
ผูเรียน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม สามารถในการวางแผนและการจัดการ มีภาวะ
ความเปนผูนําทางดานวิชาการ มีการพัฒนาทักษะการส่ือสาร และเปนผูนําการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  สวนความคิดเห็นอ่ืนๆ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากและเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดจาก
การศึกษา  มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนํา
ความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอ่ืนได   
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Abstract 
       The curriculum evaluation on Master of Education Programme in Curriculum and Supervision, 
Faculty of Education Silpakorn University aimed to ; 1) evaluate contexts of curriculum in terms of 
purposes, structure of curriculum and course description ; 2) evaluate input factors of curriculum in 
terms of materials used for learning managements, class contexts, number of teachers and other 
facilities ; 3) evaluate processes of curriculum in terms of learning management,  measurement and 
evaluation of learning management, practicum curriculum management and thesis processes ; 4) 
evaluate  products  of curriculum in terms of knowledge and understanding the learning ability, the  
ability of curriculum development, the ability of instructional  design and supervision,  the ability of 
conducting research and  having moral and 5) evaluate the impact of curriculum in terms of the 
ability of work adjustment, professional development, academic leadership, the efficiency in 
curriculum, Sinstruction and supervision. The curriculum evaluation on Master of Education 
Programme in Curriculum and Instruction, Faculty of  Education, Silpakorn University by using the 
Danial L.Stufflebeam evaluation method and the CIPPI Model. There sample of this research were 15 
instructors, 110 students, 95 graduates and 15 graduates’ employers.  
      The results of the study were as follows:  
 1. The context of curriculum showed that courses were appropriate in high level and there 
should be improved mend of foundation required courses and selective courses, The appropriate 
course was Research. The time of courses that developed the students’ ability and research on 
curriculum and supervision promoted critical thinking processes, developed emotional quotient mode 
the students realize the importance of local and universal cultures should be extend. Moreover, the 
time should be extended for the subject involving the thesis conduction. There should be more 
selective courses involving with the curriculum on specific subjects or class levels.  
  2. The input factors showed that the overall and each item were at a high level. There were 
resources of knowledge serving the students’ needs and accessibility to innovation and technology for  
classroom learning materials and equipments facilitating learning management, having speakers and 
experts take part in knowledge and thinking process development, having other organizations 
supports in learning management. 
  3. The process of curriculum for knowledge management in overall and each item were at a   
high level. Some opinions showed that the students were encouraged to participate and discuss in 
class. They got advise and help from hoctureis. There was cooperative learning atmosphere in the 
classroom and good learning management helping the strdents learn atmosphere of participation, 
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would learning management and letting the students learned the important issues both in groups and 
individual. The students were encouraged to ask questions in order to improve their knowledge in 
class and the students had interaction with the students. There were research conductions on 
curriculum and supervision focusing on local resources used for developing the curriculum. The 
effects of assessment and evaluation showed that overall and each item were at a high level. The 
opinion about learning assessment showed that there were clear indicators and there were assessments        
of progress and development.  
  4. The product in overall and each item was appropriate at a high level.  There were graduates 
that had knurled  understanding and expertise in curriculum and supervision. They could work as a  
supervisor, a curriculum developer, an academic officer, a teacher, a researcher in the area of 
curriculum and supervision. The graduates had moral in the profession and the ability to search for 
research on curriculum and supervision and they could also be leaders of changes for any curriculum 
development in training program, school curriculum and local curriculum and be able to use new 
techniques concerning student-center and cooperative learning management. They had moral in their 
profession. 
 5. The impact of curriculum in overall and each item was appropriate at a high level. The 
gradates could apply their under ledge and experiences to work. The experiences from conducting a 
thesis could help their work and profession. The graduates could apply the knowledge gained while 
studying to their work continuously  and also apply concepts and theories in curriculum and 
supervision to develop students. They had interpersonal skills, ability to plan and manage learning for 
students, academic leadership, development at communication skills and  leader ship of  innovation 
and technology usage.  Other opinions which were found at a high level shared that the graduates 
were proud of the programme, able to work with people efficiently, and able to transfer and expand 
their knowledge to students. 
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บทนํา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักประการ
หนึ่ ง  คือก ารผ ลิตบั ณฑิตโ ดยเ ปดสอนท้ั ง
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิต 
ศึกษา ซ่ึงระดับบัณฑิตศึกษาจะมุงเนนการ
พัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดย
กระบวนการวิจั ย  เ พ่ือใหสามารถบุก เบิก
แสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ังมี
ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความ 
กาวหนาทางวิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการ
ศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยาง
ตอเนื่อง มีคุณภาพ และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ เม่ือใชหลักสูตรไปไดระยะหนึ่ง
จะตองมีการประเมิน ซ่ึงการประเมินหลักสูตร 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาวาหลักสูตรท่ีใชเม่ือ
ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
ท่ีกําหนดไวหรอืไม จากนั้นนําผลท่ีไดมาพิจารณา
วามีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หรือไมเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใช  
ผลการวัดในแงมุมตางๆ ของส่ิงท่ีจะประเมิน  
 การประเมินหลักสูตรในสถาบัน อุดม 
ศึกษา นอกจากผูใชหลักสูตรจะประเมินเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตร
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตรแลว ยังตองปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตร  
มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด านม าตรฐานและคุณภา พ
การศึกษาเปนระยะอยางนอยทุกๆ 5 ป และมี
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางนอยทุกๆ 
5 ป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2548 : 17) นอกจากนี้ ประกอบกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ (2553) ไดกําหนดกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai 
Qualification Framework for Higher Education,  
TQF : HEd) เพ่ือใหสถาบันอุดม ศึกษาไดพัฒนา
หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร อันนํา 
ไปสูหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง 
 จากการเปดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงไดเริ่มเปดการเรียน 
การสอนตั้งแตป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน รวม
ระยะเวลากวา 25 ป ซ่ึงท่ีผานมายังไมได มี     
การประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  จึงตองการท่ี
จะประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษา 
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ท้ังนี้ เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาการศึกษาตอไปในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การประ เมินหลัก สูตรศึกษ าศาสต ร    
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของ Daniel 
L. Stufflebeam ท่ีมีช่ือวา CIPP Model (2003)  
เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร โดยการ
วิจัยครั้งนี้ใชการประเมิน  CIPPI  Model คือ 
การประเมินบริบท(Context) ปจจัยนําเขา(Input) 
กระบวนการ(Process) ผลผลิต (Product)และ
ผลกระทบ (Impact) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงคการวิจัยเฉพาะ 5 ขอ คือ   
 1. เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ใน
ดานวัตถุประสงค  โครงสรางของหลักสูตร และ
รายวิชา   
 2. เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
ในดานส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  สภาพ
หองเรียน จํานวนอาจารย  และส่ิงอํานวยความ
สะดวก 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการของหลักสูตร 
ในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยา นิพนธ  
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของหลักสูตร ใน
ดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน และการ
นิเทศ  ความสามารถในการวิจัย  และการมี    
คุณธรรม   
 5.  เพ่ือประเมินผลกระทบของหลักสูตร 
ในดานผลท่ีเกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการ
จบการศึกษา เกี่ยวกับความสามารถในการ
ประยุกตใชหลักสูตรเพ่ือการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดาน
หลักสูตร การสอน และการนิเทศ  
 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บริบท 

1. วัตถุประสงค   
2. โ ค ร ง ส ร า ง
หลักสูตร 
3. รายวิชา 

ปัจจัยนําเข้า 

1. สื่ อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร  
จัดการเรียนรู   
2. สภาพหองเรียน   
3. จํานวนอาจารย 
4. สิ่ ง อํ านว ยคว าม
สะดวก 

 

กระบวนการ 

1. การจัดการเรียนรู 
2. การวัดและประเมิน 
ผลการจัดการเรียนรู   
3. การฝกปฏิบัติการ  
4. การบริหารจัดการ
หลักสูตร  
5. กระบวนการทํา
วิทยานิพนธ 

ผลผลิต 

1. ความรู  ความเขาใจ   
2. ความสามารถในการ
พัฒ น า หลั ก สู ต ร   ก า ร
ออกแบบการสอนและ   
การนิเทศ   
3. ความสามารถในการ
วิจัย  
4. การมีคุณธรรม 

ผลกระทบ 

1. ความสามารถในการ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ พ่ื อ ก า ร
ปฏิบั ติงานการพัฒนา
วิชาชีพ 
2. ความเปนผูนํา   
3. สมรรถนะในดาน
หลักสูตร  การสอนและ
การนิเทศ 

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตการประเมิน 

        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) ผูวิจัยนํารูปแบบการ
ประเมินของ CIPP Model มาเปนหลักในการ
ประเมิน และเ พ่ิมการประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation : I) ท้ังนี้เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิด
ขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

อาจารยผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คน นักศึกษา
ปจจุบัน จํานวน 110  คน มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 95 คน และผูใช บัณฑิต 
จํานวน 15 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 235 คน การ
ประเมิน CIPPI Model ประเมินครอบคลุม
หลักสูตร ประกอบดวย 1) บริบท มีการประเมิน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค  โครงสรางของหลักสูตร 
และรายวิชา 2)  ปจจัยนําเขา มีการประเมิน
เกี่ยวกับส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  สภาพ
หองเรียน จํานวนอาจารย และส่ิงอํานวยความ
สะดวก  3) กระบวนการ มีการประเมินเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยา 
นิพนธ  4) ผลผลิต มีการประเมินเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการสอน และการนิเทศ ความ 
สามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม และ    
5)  ผลกระทบ มีการประเมินเกี่ยวกับความ 
สามารถในการประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา  สมรรถนะใน
ดานหลักสูตร  การสอน  และการนิเทศ 
 

 เครืองมือทีใช้ในการศึกษาวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 
ดานหลักสูตร ดานการนิเทศ และดานการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร  ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective  
Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองมี
คาระหวาง 0.67-1.00 ประกอบดวย  4 ชุด ไดแก 

ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ี
มีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับผูบริหาร และ
ผูสอน  

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต มีคา
ความเช่ือม่ันโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาค ( - Coefficient) ไดคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามของมหาบัณฑิต 
เทากับ 0.85 

ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับนักศึกษา มีคา
ความเช่ือม่ันโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาค ( - Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามของนักศึกษา เทากับ 0.81 

ชุดท่ี 4 ประเด็นสนทนากลุม เกี่ยวกับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูบริหาร และผูสอน สอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาและมหาบัณฑิต    
การสนทนากลุมกับผูใชบัณฑิต  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

        การวิเคราะหขอมูล และใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหสถานภาพและ
ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชคาความถ่ี
(f) และรอยละ (%) วิ เคราะหขอมูลจากแบบ        
สอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ   
การนิเทศ  ดวยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเทียบกับเกณฑท่ี
กําหนดไววิเคราะหขอคําถามปลายเปด (Open-
end Questions) ผลท่ีไดจากการสัมภาษณ และ
ผลการสนทนากลุม  ผูวิจัยไดนํามาจัดหมวดหมู
และลําดับคําตอบเพ่ือนําไปวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะห 
ในลักษณะพรรณนาความ 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัย
สรุปผลและอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ดานบริบทหลักสูตร พบวารายวิชา
ตางๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ท้ังนี้
อ า จ เ ป น เ พ ร า ะ ว า  ห ลัก สูต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีการวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีชัดเจนและเหมาะสม  
มีการบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรท่ีดี 

ส ง ผ ลใ ห ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ห ลัก สูต ร มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น
ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาไดอยางครบถวนและเห็น
วาควรมีการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา
บังคับ และรายวิชาเ ลือก ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นวลฉวี  ประเสริฐสุข และคณะ 
(2551: ข - ง) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา 
โดยกลุมมหาบัณฑิตประเมินการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัยอยูใน
ระดับมากเปนอันดับแรก โครงสรางหลักสูตร
รายวิชาตางๆทําให มีทักษะกระบวนการคิด   
ขั้นสูง มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) ทําให
ผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรม
ท้ังระดับทองถ่ินและระดับสากล และสอดคลอง
กับแนวคิดของ โอลิวา (Oliva 1988: 6) อเล็ก
ซานเดอรและเลวิส (Saylor and Lewis 1981: 8) 
โบแชมป (Beauchamp 1975: 6) ทาบา (Taba 
1962: 10) ธํารง บัวศรี (2532: 240) สงัด  
อุทรานันท (2532: 34) และกาญจนา  คุณารักษ 
(2543: 38) ท่ีกลาวในทํานองเดียวกันวา แผน 
หรือแผนการเรียนรู (Plan  for Learning) โครงการ 
หรือมวลประสบการณ ท่ีจัดขึ้นใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรู   มีการออกแบบหลากหลาย แตมี
องคประกอบหลักท่ีไมแตกตางกัน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต นําความรูไปสูการปฏิบัติในการ
เรียนรูดวยตนเอง และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขและตองตอบสนองสังคมและผูเรียน 
และสอดคลองกับผลการวิจั ยของมาเรี ยม       
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นิลพันธุ และคณะ (2554: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง 
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 
วิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวาผลการประเมิน
ดานบริบทของหลักสูตรในภาพรวมและรายขอ 
พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบัน  และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ นพดล โปงอาย (2549) ทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี
พบวา หลักสูตรมีความชัดเจนความสอดคลอง
กับสภาพปจจุ บัน  ค วามสอดคลองกับทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศ ความสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน และการนําไปปฏิบัติ
ไดจริงในชีวิตประจําวัน 
       2. ดานปจจัยนําเขา พบวา โดยภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก  มีแหลงสืบคน
แสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหา
คว าม รู  มีท รัพ ยา กร ก าร เรี ยน รู ท่ี เ อ้ื อแ ละ
สนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการใน
การพัฒนาการเรียนรู  มีความสะดวกในการ
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนํามา
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น รู ใ น ห อ ง เ รี ย น  สภ า พ
หองเรียนมีส่ือและวัสดุ ท่ีเ อ้ือตอการจัดการ
เรี ยน รู ท่ี ห ลา กห ลาย  มี บุ คลาก ร ภา ยน อ ก 
(วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบ  
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและกระบวนการคิด  
และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการ
สนับสนุนในการจัดการเรียนรูอาจารยมีความรู

และประสบการณในการสอนการวิจัย ดูแลเอา
ใจใส ติดตามในการทําวิทยานิพนธดีมาก ท้ังนี้
อาจ เปน เพ ราะว า  สาขาวิชามี การจัดสร ร
งบประมาณเพ่ือจัดหาส่ือวัสดุ ทรัพยากรการ
เรียนรู  หนังสือ เอแกสาร วารสาร งานวิจัย
เพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาท้ังส่ือส่ิงพิมพ และ
ส่ือ online มีการปรับปรุงหองเรียนสะดวกตอ
การฝกปฏิบัติการและการทํางานกลุม เชิญผูรู
ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูและสอบวิทยานิพนธ
อยางเปนระบบและตอเนื่องซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ  และคณะ 
(2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การติดตามผลและ
แน วท า งก าร พั ฒน า หลักสูต รแ ละ ก าร จั ด        
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
หลัก สูต รแ ละ วิ ธี สอ น ค ณะ ศึก ษา ศา สต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา  ส่ือการเรียน    
การสอนเหมาะสมในระดับปานกลาง การนํา
ความรูและประสบการณไปใชในการปฏิบัติ 
งาน การพัฒนาตน การใหคําปรึกษาและการทํา
วิทยานิพนธ และการดําเนินงานของเจาหนาท่ี
ประสานงานบัณฑิตศึกษาเห็นวา เหมาะสมอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
นวลฉวี  ประเสริฐสุข  และคณะ (2551: ข - ง) 
ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร 
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า ชุ ม ช น 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา อาจารยใหเวลา
ปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูในเกณฑดี
ถึงดีมาก นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบการยืมคืน
วิทยานิพนธ  และควรมีการขยายเวลากา ร
ใหบริการยืมคืนในวันเสารและวันอาทิตย  และ
สอดคลองกับ  ผลการวิจัยของสุทธิลักษณ  
คณานันท (2548) ท่ีทําวิจัยเรื่องการประเมิน
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎ
อุตรดิตถ  และไดศึกษาในดานปจจัยเบ้ืองตน 
โดยมีการประเมินความเพียงพอในดานอาจารย
ผูสอน นักศึกษา สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณและ
ส่ือการเรียนการสอนตางๆมีความเพียงพอ จึง
เปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหมีความพรอมในการ
ใชหลักสูตร 
 3.  ผลการประเมินดานกระบวน การใน
ภาพรวมและรายขอ พบวา  มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบ
งาน และใหขอเสนอแนะตางๆ อยางชัดเจน
เหมาะสม การจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา 
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียนไดรับคําแนะนําและ
ความชวยเหลือจากอาจารย สาขาวิชามีบรรยากาศ
เรียนรูแบบรวมมือกัน มีการจัดการเรียนรูท่ีดี
เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ 
ไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพ่ือพัฒนา
ความรู  ในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามี
ปฏิสัมพันธมีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตร
และการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถ่ินมา
พัฒนาหลักสูตร นักศึกษามีสวนรวมในการวาง
แผนการออกแบบการจัดการเรียนรู ดานการวัด
และการประเมินผลการจัดการเรียนรู พบวา โดย
ภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก โดยมี 
ความคิดเห็นวาการประเมินกระบวนการเรียนรู
มีตัวบงช้ีท่ีชัดเจนในการประเมิน มีการประเมิน
ความก าวหนาและพัฒนาการ นัก ศึกษามี     
สวนรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรูและ

ปรับแผนการจัดการ เรี ยนรู  รวมท้ังมีการ
ประเมินจากหนวยงานสถานศึกษาภายนอก 
โดยเฉพาะการฝกป ฏิบัติการ  และการทํ า
วิทยานิพนธ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาและ
ผูสอนใหความสําคัญกับการนําหลักสูตรไปใช
โดยพยายามจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
โครงสรางและจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว มีการ
ประชุมสาขาวิชาเพ่ือขับเคล่ือนการนําหลักสูตร 
ไปใชสอดคลองกับแนวคิดท่ีวาการนําหลักสูตร
ไปใชเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของหลักสูตร
เปนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ดังท่ีโบแชมป (Beauchamp 
1975: 164 ) และสุมิตร คุณานุกร (2518: 130) ให
ความสําคัญของกระบวนการการนําหลักสูตร
ไปใชไวสอดคลองกันวา หมายถึง การแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน การจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการสอน 
จันดรา (Chandra 1977: 10) และสงัด อุทรานันท 
(2532: 260) ไดกลาวถึงความสําคัญของการนํา
หลักสูตรไปใชไวสอดคลองกัน วาการนํ า
หลักสูตรไปใช คือ การทดลองใชเนื้อหาวิชา 
วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล การใช
อุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ 
ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ  และคณะ 
(2552: ฌ - ญ) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีพบวากระบวนการ 3 ดาน ไดแก  ดาน
การเรียนการสอน  พบวา  มีความเหมาะสมใน
ร ะ ดั บ ม า ก ถึง ม า ก ท่ี สุ ด  ด า น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล พบวา มีความเหมาะสมในระดับ
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มากถึงมากท่ีสุด และดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด รวมท้ังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของมัทนา วังถนอมศักดิ์ (2553: ก-จ) ศึกษาเรื่อง 
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวาดานกระบวนการ 
ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ดี  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
วัดและประเมินผล และกระบวนการจัดกิจกรรม
ของหลักสูตร 
 4. ดานผลผลิตโดยภาพรวมและรายขอ 
อยูในระดับมากท่ีสุด คือมีความรูความเขาใจ
และเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก 
นักพัฒนาหลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา 
ผูสอน มีคุณธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถใน
การศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตร
และการนิเทศ เปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการ
พัฒนาหลักสูตรประเภทตางๆ ท้ังหลักสูตร
ฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับ
ทองถ่ิน และสามารถนําเทคนิควิธีสอนใหมๆไป
ใชในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และรวมมือกันเรียนรู  มีคุณธรรมในวิชาชีพ มี
ความเปนมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาสาขาวิชาเนนการผลิตนักปฏิบัติตาม
วิชาชีพและจัดการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
และ เ น น กา ร ฝ ก ป ฏิ บัติ ใ น ห น วย ง า น ท า ง
การศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหสามารถ
นําประสบการณมาประยุกตใชจนเกิดประสบการณ
จริง  ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศท่ีตองการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนและการนิเทศ เตรียมบุคลากร
ท่ีจะเปนศึกษานิ เทศก  นัก พัฒนาหลักสูตร 
ผูบริหารฝ ายวิชาการของสถานศึกษาและ
อาจารยผูสอน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ
การนิเทศและการพัฒนาหลักสูตรโดยการศึกษา
คนควาและวิจัยและพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพ
แกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ
และ ผ ล ท่ี ได เ ป น ไ ป ตา ม เ ก ณ ฑม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 (2548: 
15) ท่ีหลักสูตรปริญญาโทมุงใหมีความสัมพันธ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความ 
สามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยใช
กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ังมีความสามารถ
ในการสรางสรรคจรรโลงความ กาวหนาทาง
วิชาการ เช่ือมโยงบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญ
กับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและเปนไป
ตามผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศท่ีกําหนดวาผูเรียนตอง 
1.) มีความรูความเขาใจหลักการทฤษฎีในเรื่อง
ตอไปนี้ความหมาย ประเภท องคประกอบ 
เนื้อหา พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 
ขั้นตอนการสร างและพัฒนาสภาพปญหา 
แนวโนม การศึกษาวิจัยทางดานหลักสูตร การ
สอนและการนิ เทศ   ความหมาย ประเภท 
องคประกอบ เนื้อหา พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี 
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รูปแบบ ขั้นตอนการสรางและพัฒนาภาพปญหา 
แนวโนม การศึกษาวิจัยทาง ดานการสอน
ความหมาย ประเภท องคประกอบ เนื้อหา 
พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ขั้นตอนการ
สรางและพัฒนาสภาพปญหา แนวโนม การ
ศึกษาวิจัยทางดานการนิเทศ  2.) มีความรูความ
เข า ใจ และสามา รถสร าง พัฒน าห ลัก สูต ร 
ออกแบบรูปแบบการสอน การนิเทศ   3.) มี
ความรูและทักษะในการวิจัยทางดานหลักสูตร 
การสอน การนิเทศ 4.) สามารถพัฒนาเทคนิควิธี 
รูปแบบ นวัตกรรมทางดานหลักสูตร การสอน 
การนิเทศ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ    
มาเรียม  นิลพันธุ และคณะ (2554: บทคัดยอ) 
วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณ ฑิ ต  สา ข า วิ ช า ห ลัก สูต ร แ ละ การสอน        
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา
การประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ 
พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา บัณฑิตมีความคิดเห็นวา
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทาง
วิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถพัฒนาหลักสูตร
ได  และมีความสามารถในการจัด  การเรียน 
การสอนอยูในระดับมากท่ีสุด สวนนักศึกษา 
ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/
ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นวา บัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรศักดิ์        
อุนอารมยเลิศ และคณะ (2552: ฌ - ญ) ทําการวิจัย
เรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สา ขา วิ ช าพั ฒน ศึ ก ษ า คณ ะศึ กษ าศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพบวาผลผลิต ประกอบ
ไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก  กลุม
มหาบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ
ทางดานความรู ทักษะ และ เจตคติในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ี
มหาบัณฑิตทํางานอยู  พบวาสวนใหญมีความ
พึงพอใจมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก   
 5. ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมาก สามารถนําความรูและ
ประสบการณ ท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของ
ตนเอง  การนําความรู ท่ีไดในระหวางเรียนไป
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีความสามารถ  
ในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตร
และการนิเทศ ไปพัฒนาผูเรียน มีทักษะความ 
สัมพันธระหวางบุคคลและกลุมสามารถใน    
การวางแผนและการจัดการ มีภาวะความเปน
ผูนํ าท างด า นวิชา การ  มีการ พัฒนา ทักษ ะ        
การส่ือสาร และเปนผูนําการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม สวนประเด็นอ่ืนๆพบวามีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก และเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดจาก
การศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา  สามารถ
ทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลให
ผูอ่ืนได คุณธรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูสอน
และผูเรียนมีความสัมพันธใกลชิด  มีกิจกรรม
วิชาการสัมมนาเชิงปฎิบัติการของสาขาวิชาท่ีให
มหาบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันทํากิจกรรม
วิชาการทางดานหลักสูตรและการนิเทศรวมกัน 
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รวมทําวิจัย เปนวิทยากรผูชวยกับคณาจารย    
ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ   
การนิเทศท่ีตองการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีตองมีความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและ
การพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาคนควาและ
วิจัย และสามารถพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแก
ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ
และเปนไปตามผลการเรียนรูดานความรูของ
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศท่ีกําหนดวา
ผูเรียนตองสามารถบูรณาการความรูทางดาน
หลักสูตรการสอน การนิ เทศกับความรู ใน
ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี เกี่ยวของ สามารถวิ เคราะห
สภาพปญหา พัฒนาการและแนวโนม ทางดาน
หลักสูตรการสอน การนิเทศในบริบทตางๆ 
สามารถติดตามความก าวหนาของความรู
ทางดานหลักสูตรการสอน การนิเทศนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดเหมาะสม 
สา ม าร ถพัฒ น าค ว า มรู ท าง ด าน ห ลัก สูต ร        
การสอน การนิ เทศอยางตอเนื่องใชเทคนิค     
วิธีสอน นวัตกรรมท่ีหลากหลายโดยใหความรู
ดานหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี และเนนการฝก
ปฏิ บั ติ ใน สถา นก าร ณ จริ ง  ตลอ ด จ นก า ร
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ใชเทคนิค      
วิธีสอน นวัตกรรมท่ีหลากหลายโดยใหความรู
ดานหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี และเนนการฝก
ปฏิ บั ติ ใ น สถาน ก า ร ณ จ ริ ง  ต ลอ ด จ น ก า ร
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ และสอดคลอง
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา คือสามารถ
เปนผูนําในการพัฒนางานวิชาการ กิจกรรม 
แผนงานนโยบายโครงการทางดานหลักสูตร 
การสอน การนิเทศและมีทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คือเขาใจ
ธรรมชาติของบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน 
และสามารถส่ือสารกับบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับตัวให
เขากับบุคคล กลุมตาง ๆ ในสังคมได สามารถ
วางแผนทํางานและแกปญหาท่ีมีความซับซอน
ทางวิชาชีพได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเอง วิชาชีพและ
ศึกษานิเทศก และสามารถใชศาสตรและศิลป
ทางดานหลัก สูตรการสอน การนิ เทศ  ไป
แกปญหา ริเริ่ม พัฒนาสรางสรรคงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีทักษะใน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ และคณะ 
(2554: บท คัด ย อ)  วิ จั ย เ รื่ อ ง  กา ร ปร ะเ มิ น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีพบวาผลการประเมินดานผลกระทบ 
ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็น
ในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เพ่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีได
เรียนมาไปสรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตสงผลตอการดําเนินงานของหนวยงาน
ไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย             
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 ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศควร
ปรับปรุงรายวิชาท่ีมีความสัมพันธทับซอน 
ไดแก พ้ืนฐานดานจิตวิทยา สังคม ปรัชญา เปน
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
และการนิเทศ และวิชาหลักการบริหารทาง
การศึ กษา ควรบู รณา การ กับวิช าทา งด า น
หลักสูตรและการนิ เทศ หรือ พ้ืนฐานทา ง
การศึกษา 
 2. ควรมีรายวิชาเลือกใหหลากหลาย 
ครอบคลุมแนวคิด กระบวนทัศนทางการศึกษา 
แน วโ น มข อง ห ลัก สูตร และ กา รนิ เ ทศ ใ น
ทศวรรษหนา และแตละราย วิชาควรเนนการฝก
ปฏิบัติจากกรณีศึกษา หรือจากสภาพการ
ปฏิบัตงิานทางดานหลักสูตรและการนิเทศ และ
ควรเนนการฝกปฏิบัติงานในหนวยงานทาง
การศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการหรือให
หนวยงานท่ีนักศึกษาปฎิบัติงาน 
 3. จากผลการวิจัยพบวามหาบัณฑิตท่ี
สํา เ ร็ จก า ร ศึก ษ า  สา ม าร ถนํ าค ว า มรู แ ละ
ประสบการณไปใชในการปฏิบัติงานและทํา
วิจัยสามารถเปนผูนําทางดานหลักสูตรและ   
การนิ เทศได  ดังนั้นควรมีการจัดการเรียน      
การสอน โดยเนนการบูรณาการสอนแบบ     
การวิจัยเปนฐาน หรือจัดการเรียนการสอนโดย
ใชงานวิจัยทางหลักสูตรและการนิ เทศเปน
กรณีศึกษา 
 4. ควรมีการเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือ วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย สะดวกตอการใชงาน
เอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา มี wireless ท่ี
สามารถเช่ือมตอใหสามารถคนควาได และมี
จํานวนเพียงพอตอการใชงาน และควรปรับ

ระบบการยืม-คืนวิทยานิพนธใหสะดวกและ
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ 
 5. สาขาวิชาควรเพ่ิมจํานวนอาจารย
ประจําสาขาวิชาใหมีจํานวนมากขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษามีจํานวนมาก และอาจารยมีภาระงาน
เพ่ิมขึ้นตองใหคําปรึกษาท้ังปริญญาโท และ
ปริญญาเอกทําใหการแบงเวลาดูแลงานนอยลง
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
 6. สาขาวิชาควรนํ าผลงานวิจั ยของ
มหาบัณฑิตมาเผยแพรในการประชุม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการของคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาท่ี
จัดทุกปโดยพิจารณาเลือกหัวของานวิจัย ท่ี
สอดคลองกับหัวขอ (Theme) ของการประชุม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
 1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จําแนกตาม
โครงการท่ีรับเรียนระหวางโครงการปกติกับ
โครงการพิเศษ (พิเศษรวมกับพิเศษตามความ
รวมมือ) เพ่ือพิจารณาความแตกตางคุณภาพของ
มหาบัณฑิต 
   2.  ควรมีการวิจัยเพ่ือติดตามผลการใช
หลักสูตรจําแนกตามกลุมเปาหมายระหวาง
นักศึกษาปจจุบันท่ีกําลังเรียน และมหาบัณฑิตท่ี
จบแลว และจําแนกตามสถานภาพของผูเรียน
และศิษยเกา 
  3. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ
งานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ เพ่ือถอด
บทเรียนองคความรูทางหลักสูตรและการนิเทศ
ท่ีไดจากการวิจัยมาพัฒนาเปนองคความรูตอไป
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