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การวิจ ัยประเมินหลั กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ยศิลปากรครั งนีมีว ั ตถุประสงค์ด ังนี 1) เพือประเมินหลั กสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ และ 2) เพือศึกษาแนวทางการพั ฒนาปรับปรุ งหลั กสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ การวิจ ัยครั งนีเป็ นการวิจ ัยประเมินผลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบยึดการตัดสินใจซิปป์ ไอ
(CIPPI model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิ ลบีม กลุ่มประชากรผู้ ให้ข ้อมูลคือผู้ ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บั ณฑิต
นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ บริ หารคณะศึกษาศาสตร์ บริ
ผู้ หารสถานศึกษา ครู พีเลี ยง และเอกสารที
เกียวข้อง เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มีผลการวิจ ัยแยกตาม
องค์ประกอบการประเมินดังนี
1) ด้านสภาพแวดล้ อม (Context) ในเรื องแผนการดํ าเนินงานของสาขาวิชา คณาจารย์ ในสาขาและ
ภาควิชาควรมีการวางแผนประชุมร่ วมกั นเรื องการพั ฒนาอาจารย์ รุ่นใหม่
สาขามีจุดแข็งคือความรู้
ความสามารถของคณาจารย์ และหลั กสูตรมีชือเสียงเป็ นทียอมรับ ส่วนจุดอ่อนคือระดับความสามารถของ
นักศึกษาแรกเข้าไม่สูงนักเนืองจากศึกษาศาสตร์มิใช่คณะแรกๆ ทีนักเรี ยนสนใจ
2) ด้านปัจจัยนําเข้า(Input) ผลการวิจ ัยพบว่า องค์ประกอบย่อยได้รับคะแนนการประเมินระดับมาก
เช่น วั ตถุประสงค์ของหลั กสูตร คุณสมบัติผู้ เรี ยน/การสอบคัดเลือก อย่างไรก็ตาม มีข ้อเสนอแนะว่า ควร
เพิ มเติมการเชือมโยงกับชุมชนในวั ตถุประสงค์ นอกจากนี ยั งมีข ้อเสนอแนะสําหรับองค์ประกอบย่อยอืนอีก
ได้แก่ ควรยกเลิก หรื อปรับปรุ งบางรายวิชาทีเนื อหาซํ าซ้อน เพิ มจํ านวนวั สดุอุปกรณ์สําหรับการค้นคว้ าเช่น
คอมพิวเตอร์ และสิ งพิมพ์ทางวิชาการ
3) ด้านกระบวนการ (Process) ทุกองค์ประกอบย่อยของการประเมินได้รับระดับความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างในระดับมากถึงมากทีสุดได้แก่ พฤติกรรมผู้ สอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การจั ดการเรี ยน
การสอน แต่ก็มีข ้อเสนอแนะดังนี ควรเพิ มภาระงานด้ านการศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง ควรมีเกณฑ์การ
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ประเมินทีชัดเจนและต่อเนืองในการจัดการเรี ยนการสอน และควรมีการประชุมร่ วมกั นระหว่างบุคลากรของ
คณะและสถานศึกษาเรื องการฝึ กสอน
4) ด้านผลผลิต (Product) ผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของบั ณฑิตแสดงให้เห็นว่า หลั กสูตรได้รับการ
ยอมรับจากประชาคมเป็ นอย่างดีจากการศึกษาภาวะการมีงานทํ าหรื อการศึกษาต่อของบัณฑิต นอกจากนี
ผู้ ใช้บัณฑิตยั งแสดงระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดั บมากอีกด้ วย
5) ด้านผลกระทบ (Impact) ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับ
มาก มีเพียงข้อเสนอแนะเดียวคือ บัณฑิตควรประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
โดยสรุ ป หลั กสูตรมีระดับคุณภาพหรื อการมีผลผลิตตามวั ตถุประสงค์ในระดับดี สมควรทีจะ
ดํ าเนินการต่อไป เพียงแต่ต ้องปรับปรุ งองค์ประกอบย่อยบางประเด็นเพือให้มีคุณภาพมากขึ น

ค

Abstract
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The objectives of the study “a Programme Evaluation of the Bachelor of Education Degree in
English, the Faculty of Education, Silpakorn University” were 1) to evaluate the bachelor of education
program in English and 2) to consider improvements to the Bachelor of Education degree in English. It
was designed as an evaluative research based on Daniel L. Stufflebeam’s decision-making approach
“CIPPI model.” The population who provided data included experts, lecturers, graduates, current students,
employers/advisors, administrators to the faculty of Education, administrators to schools and school
supervisors. Relevant documents were also collected. The instruments were interview schedules and a
survey questionnaire. The results included the following:
1) Context. As for the administration of the section, the lecturers working for both the section and
the department should cooperate in order to find means of improving new-generation lecturers. Highly
experienced and expert lecturers were the strength of the section. On the contrary, its weakness was the
low level of students’ English proficiency. The reason might be that the education program was not the
first choice among students on their entrance examinations.
2) Input. According to the rating scale on the survey, the following items were scored at a high
level: objectives of the program and students’ qualifications/entrance exam. There were, however, some
suggestions for the evaluation of this item. First, one objective of the curriculum should state
collaborations with local communities. Second, some courses, whose contents duplicated one another
should be cancelled or modified. Finally, a number of the following physical factors for education should
be increased: computers and academic print media.
ง

3) Process. The samples showed their satisfaction with all of the items ranging from a high to
highest level. Those included lecturers’ performance, practicum and teaching management. They,
however, suggested that lecturers assign to students self-study tasks, and notify them of criteria for
assessment, which should be precise and consistent. The staff at the Faculty of Education also needs to
meet with those at schools for the practicum issues.
4) Product. Having investigated the graduates’ working status or further studies, the researcher
found that the curriculum of the B.Ed programme had been well recognized among people. Moreover,
employers or advisors also showed their satisfaction with the graduates at a high level.
5) Impact. The employers or advisors were satisfied with the graduates’ performance at a high
level. They gave only one suggestion that the graduates continually conduct self-evaluations in order to
improve their professional development.
In conclusion, the curriculum clearly showed its value and accountability in accordance with its
objectives. A further implementation of the curriculum was recommended on condition that some items
should be improved.
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โครงสร้างองค์ประกอบการประเมินหลั กสูตรและเครื องมือวิจ ัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล
จํ านวนและร้อยละของบั ณฑิตตั วอย่าง จํ าแนกตามข้มอูลทั วไป
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ จํ าแนกรายด้าน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านแผนการดํ าเนินงานของสาขาภาษาอั งกฤษ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านจุดแข็ง จุดอ่อนของสาขาวิชา
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านวัตถุประสงค์ของหลั กสูตร
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านโครงสร้างและเนื อหาสาระของหลั กสูตร
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาวิชาชีพครู
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านคุณสมบัติของผู้ เรี ยนและการสอบคัดเลือก
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านคุณสมบัติคณาจารย์ ทีสอนในสาขาภาษาอั งกฤษ
/ อาจารย์ ทีปรึ กษาทางวิชาการ
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ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตรการ
สอนภาษาอั งกฤษ ด้านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ วั สดุอุปกรณ์ และ
สิ งอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของผู้ สอน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้ เรี ยน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอังกฤษ ด้านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอังกฤษ ด้านการให้บริ การและการสนับสนุน
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตรการ
สอนภาษาอั งกฤษ จํ าแนกตามสถานภาพการศึกษา
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ จํ าแนกตามเพศ
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ จํ าแนกตามระดับคะแนนเฉลีย
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ โดยภาพรวม จํ าแนกตามอาชีพ
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ จํ าแนกตามระดับเงินเดือน
จํ านวนและร้อยละของนักศึกษาปัจจุบัน จากตัวอย่าง คน
จํ าแนกตามข้อมูลทั วไป
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม
ของหลั กสูตรการสอนภาษาอังกฤษ จํ าแนกรายด้าน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม
ของหลั กสูตรการสอนภาษาอั งกฤษ ด้านแผนการดํ าเนินงานของสาขาภาษาอั งกฤษ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม
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ของหลั กสูตรการสอนภาษาอั งกฤษ ด้านจุดแข็ง จุดอ่อนของสาขาวิชา
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านวั ตถุประสงค์ของหลั กสูตร
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านโครงสร้างและเนื อหาสาระของหลั กสูตร
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาวิชาชีพครู
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านคุณสมบัติของผู้ เรี ยนและการสอบคัดเลือก
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านคุณสมบัติคณาจารย์ ทีสอนในสาขาภาษาอั งกฤษ
/ อาจารย์ ทีปรึ กษาทางวิชาการ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ วั สดุอุปกรณ์
และสิ งอํ านวยความสะดวกต่างๆ
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของผู้ สอน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้ เรี ยน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ ด้านการให้บริ การและการสนับสนุน
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
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การสอนภาษาอั งกฤษ โดยภาพรวม จํ าแนกตามปี ทีเข้าศึกษา
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ โดยภาพรวม จํ าแนกตามเพศ
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ โดยภาพรวม จํ าแนกตามระดับเกรดเฉลีย
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ โดยภาพรวม จํ าแนกตามอาชีพในอนาคต
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลั กสูตร
การสอนภาษาอั งกฤษ โดยภาพรวม จํ าแนกตามระดับเงินเดือนทีต้องการ
สถานภาพทั วไปของผู้ ใช้บัณฑิตทีตอบแบบสอบถาม
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ทีมีต่อบัณฑิต
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน/การศึกษาของบัณฑิต
และความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
รายชือขึ นทะเบียนบั ณฑิตประจํ าปี การศึกษา
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