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สอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณความคิดเห็นผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 6  กลุม ไดแก 
ผูบริหาร, คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร, ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ   
ผูใชบัณฑิต, นักศึกษา และบัณฑิต เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ และแบบตรวจเอกสาร  การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือคารอยละ (%)  คาเฉล่ีย  ( X ) คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา 

 

ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวม พบวา บัณฑิต นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูสอน/



 

ง 

 

กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ   ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ และ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก   
 2.  ผลการประเมินดานบริบท พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือวัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
 3.  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก  ขอท่ี
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คุณวุฒิ ความรู ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมี
ศักยภาพท่ีเหมาะสม  
 4. ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ขอท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และใหขอเสนอแนะตาง ๆ 
อยางชัดเจนเหมาะสม  
 5. ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ   
มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได  และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด   
 6. ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เพ่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมาไป
สรางผลงานทางวชิาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอ
การดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย 
 7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผลตอประสิทธิภาพ
ดานวิชาการภายในหนวยงาน 
 8. ผลการประเมินดานความยั่งยืน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือการพัฒนาวิชาชีพ 
 9. ผลการประเมินดานการถายโยงความรู พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือบัณฑิตนําความรูไปปฏิบัติงานไดเขากับการเปล่ียนแปลง
และประยุกตกับตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง  
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 ผลการศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีดังนี้ 
 1. ดานบริบท พบวา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร(แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป  รายวิชามีเนื้อหาซํ้าซอนกัน จึงควรบูรณาการเนื้อหาวิชาท่ีซํ้าซอนเปนรายวิชาเดียวกัน 
 2. ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพ้ืนความรู
แตกตางกัน ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการแบงกลุมยอยผูเรียนตามกลุมวิชาหรือตาม
ระดับพ้ืนฐานความรูความสามารถ หองสืบคนขอมูล มีส่ือ อุปกรณ ไมเหมาะสมกับการศึกษาคนควา 
และขาดความพรอมในการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ควรจัดอุปกรณ ส่ือและส่ิงอํานวย
ความสะดวก ใหสอดคลองกับความตองการเอ้ือตอการเรียนรู  ตํารา เอกสาร วารสารในหองสมุด
มหาวิทยาลัยขาดความทันสมัย ควรมีการประสานงานส่ังซ้ือ หนังส่ือ วารสาร ตําราตางๆ ใหมากขึ้น 
 3. ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนไมเปนระบบ ควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนาเพ่ือให
นักศึกษาเตรียมความพรอมและงบประมาณ 
 การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาควรรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับความเช่ียวชาญ ประสบการณ 
ของตนเองในแตละดาน   
 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไปจนทําให
ขาดความเปนระบบ  ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา 
ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล    
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                    The research of the curriculum evaluation on doctoral of philosophy program in 
curriculum and instruction, faculty of education Silpakorn university. The purposes of this reserach 
were to 1) evaluate the curriculum on doctor of  philosophy program in curriculum and instruction, 
faculty of education Silpakorn university in context, input, process, product, impact, effectiveness, 
sustainable and transportability. 2) study problems and guidelines to improve the doctoral of 
philosophy program in curriculum and instruction. The research staff conducted a curriculum 
evaluation on doctor of philosophy program in curriculum and instruction by using the Danial 
L.Stufflebeam evaluation method and the CIPPIEST Model.  The data were collected by using 
questionnaire and interview the people who involved in the curriculum using for their opinions on 
the matter. There were 6 groups of people were involved in the curriculum using. They were 
executives, committee members/routine curriculum instructors, instructors/considering thesis 
committee members, educates’ employers,  students and graduates. The instruments used in the 
study included the questionnaire, the interview form and the document check form. The collect data 
were analyzed by using percentage (%), mean (X ), standard deviation (S.D.) and content analysis. 
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                   The results of the research were as follows : - 
        1. The result of the curriculum evaluation on doctor of philosophy program in 
curriculum and instruction, faculty of education Silpakorn university as a whole found that the 
graduates, the students, the instructors/the committee for thesis reviewing, the conducting 
committee/the routine instructor, the university executives the faculty executives and the graduates’ 
employers showed their opinions appropriate at the high level. 
 2. The results of the context evaluation found that the curriculum was appropriate at 
the high level. But when considered in each item, the item on the purpose of the curriculum that 
appropriate the present condition was at the highest level. 
 3. The results of the input found that the curriculum appropriate was at the high level. 
When considered as individual item, the mean of the item about the qualification, knowledge, 
experience of academic works and the appropriate potency of the instructors’ researches was at the 
highest level.   
 4. The results of the process as found that the curriculum was appropriate at the high 
level. The highest mean was the mean of the thesis advisors about checking and giving advice 
appropriate and clearly.   
 5. The results of the product aspect found that the appropriateness of the curriculum 
was at the high level, but when considering to the individual item found that the graduates thought 
that the graduated students had academic leadership, the ability of curriculum development and the 
ability of learning and teaching management were at the highest level. 
 6. The results of the impact aspect found that the curriculum was appropriate at the 
high level. The opinions of the graduates’ employers about the curriculum were at the highest level 
as a whole. Considering each item found that the highest mean was about the graduate applying 
their knowledge to create academic works or learning and teaching innovations. 
 7.  The result in the effectiveness aspect found that the curriculum was appropriate at 
the highest level. When considering about each item found that the highest mean was the graduates’ 
work was the effect on academic efficiency of the organization. 
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 8. The results of the sustainable aspect found that the curriculum was appropriate at 
the highest level. When considering about each individual item found that the highest mean was the 
career development. 
 9. The results of the transportability found that the curriculum was appropriate at the 
high level. When considering about each individual item found that the item on the graduates could 
apply the knowledge in working, getting along with the changing of the community need by 
adapting and applying related to the new concept and new theories. 
 

 The results of the problem study and the guideline improve of the curriculum on 
doctor of philosophy program in curriculum and instruction found that there were problems and 
some suggestion as follows :- 
 1. The context aspect found that the course structure in the curriculum (Plan 2) had 
too many credits, so the credits should be reduced by integrating the any overlapping courses into 
one course. 
 2. The aspect of the input factors found that some core courses had students with 
different basic knowledge. Therefore, there should be divided students into small groups depending 
on subjects on basic knowledge, or providing extra activities. The searching information room for 
the doctoral students was not equipped the appropriate instrument and difficult to link to the 
internet. The library of the university was out of date. Consequently, the program should cooperate 
with the librarians to buy more both titles and copies of text books, books, journals, and so on. 
 3. The process aspect found that learning and teaching process on the practicing 
courses of development and instruction were confusing. Because the courses were not clear both in 
practice and budget. The instructors should explain the students in advance to make them get ready 
in budget and time to study. 
 The systematic arrangement of the thesis advisors was not clear and getting along 
with the students’ needs. The thesis advisors should accept the advisee according their specialty and 
experience of the advisors. 
 Qualifying examination was too flexible to systematize. The curriculum management 
committee should certainly define the criteria and the same standard in every subject branch not 
depend on each individual instructor. 
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บทสรุปสําหรับผู ้บริหาร 
 

  

 จากการเปดสอนหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงประกอบดวย 1) กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) 
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงเปดหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ป  ยังไมไดมีการประเมินหลักสูตร
อยางเปนระบบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และปจจุบันมีการเปด
สอนเพ่ิมอีก  2  กลุมวิชา คือ กลุมวิชาการสอนภาษาไทย กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา ดวยเหตุผล
และความจําเปนดังกลาว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนซ่ึงรับผิดชอบบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เห็นสมควรดําเนินการประเมินหลักสูตรดังกลาว เพ่ือ
นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลไดมาตรฐานตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  ท้ังนี้รายงานการวิจัยเรื่อง 
“การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีรายละเอียดท่ีแสดงถึงสาระสําคัญของการวิจัย ดังนี ้

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต 
ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู     

2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านกลุ ่มเป้าหมาย 

  1.1  บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีจบการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 
2553 ถึง ปการศึกษา 2554  จํานวน  39  คน  
  1.2 นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีกําลังศึกษาอยูระหวางปการศึกษา 
2552 ถึง ปการศึกษา 2553 จํานวน  103  คน  
  1.3 ผูใชบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  จํานวน  23  คน  
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  1.4 ผูสอนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ  จํานวน 18 คน 
  1.5 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตร  จํานวน 2 คน 
  1.6  คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน  9  คน 
 2. ขอบเขตด้านการประเมิน 

      ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของDanial L. Stufflebeam  
รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST  Model  ในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  
ดานผลผลิต  ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  
 3.ขอบเขต ด้านเนือหา 

  การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนครั้งนี้
กําหนดศึกษาผลการประเมินหลักสูตรใน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ กลุม
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบตรวจ
เอกสาร  การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือคารอยละ (%)  คาเฉล่ีย  ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม พบวา บัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร   ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก   
 2.  ผลการประเมินดานบริบท ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตร
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต
ท้ังหมด  
 3.  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา  หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คุณวุฒิ ความรู 
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ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพท่ีเหมาะสม และขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเช่ือมตอ Internet หองทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสม 
 4.  ผลการประเมินดานกระบวนการ  ในภาพรวมและรายขอ พบวา  มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน 
และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการดาน
ธุรการ การยืนคํารองลงทะเบียน ตาง ๆ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็นวา 
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก
การเรียนในช้ันเรียน   
 5. ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปน
ผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ   มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได  และ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนนักศึกษา  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก  ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  
 6. ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เพ่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมา ไป
สรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผล
ตอการดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุดคือ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒแิละผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ  
ในหนวยงานและนอกหนวยงาน   
 7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต สงผลตอประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ
ประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน  
 8. ผลการประเมินดานความยั่งยืน ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  การพัฒนาวิชาชีพ และขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการศึกษาดูงานในประเทศ 
 9.  ผลการประเมินดานการถายโยงความรู ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือบัณฑิตนําความรูไป
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ปฏิบัติงานไดเขากับการเปล่ียนแปลงและประยุกตกับตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุง
และการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง และขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตรการสอน และ
การนิเทศ 
 ผลการศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีดังนี้ 
 1. ดานบริบท พบวา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร (แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป  เห็นควรใหลดจํานวนหนวยกิตโดยปรับความซํ้าซอนในบางรายวิชา นอกจากนี้ในบาง
รายวิชามีเนื้อหาซํ้าซอนกัน จึงควรบูรณาการเนือ้หาวิชาท่ีซํ้าซอนเปนรายวิชาเดียวกัน 
 2. ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพ้ืนความรู
แตกตางกัน ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการแบงกลุมยอยผูเรียนตามกลุมวิชาหรือตาม
ระดับพ้ืนฐานความรูความสามารถ หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือใหความรู  ผูเรียนมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีแตกตางกัน  ควรมีการสอบวัดความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี 
และจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุมท่ีไมมีพ้ืนฐาน  นักศึกษากลุมท่ีเรียนภาษาอังกฤษ มีความ
แตกตางภายในกลุมคอนขางมาก  ควรจัดกลุมเรียนตามความสามารถ หรือจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมในชวงปดภาคเรียน  หองสืบคนขอมูล มีส่ือ อุปกรณ ไมเหมาะสมกับการศึกษาคนควา และ
ขาดความพรอมในการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ควรจัดอุปกรณ ส่ือและส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหสอดคลองกับความตองการเอ้ือตอการเรียนรู  ตํารา เอกสาร วารสารในหองสมุด
มหาวิทยาลัย ขาดความทันสมัย ควรมีการประสานงานส่ังซ้ือ หนังส่ือ วารสาร ตําราตางๆ เพ่ิมเติม
และมีจํานวนสําเนา(Copy) ใหมากขึ้น 
 3. ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนไมเปนระบบ ทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ
และเกี่ยวของกับงบประมาณ  ควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนาเพ่ือใหนักศึกษา
เตรียมความพรอมและงบประมาณ กรณีภาคพิเศษ เวลาเรียนในหองเรียนวันละ 6 ชม. ในวันเสาร-
อาทิตย ไมเพียงพอสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรสงเสริมใหนักศึกษาใชกระบวนการ
สืบเสาะ ศึกษาคนควาดวยตนเองใหมากขึ้น 
 การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา อาจารย ท่ีปรึกษาควรรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ของตนเองในแตละดาน   
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 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไปจนทําให
ขาดความเปนระบบ  ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา 
ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล    
 เจาหนาท่ีผูใหบริการขาดจิตบริการ(ภาควิชา, บัณฑิตวิทยาลัย) เวลาทําการไม
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา ภาควิชาควรกําหนดวัน- เวลา ใหบริการท่ีชัดเจนและ
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะการใหบริการดานธุรการ/ วิชาการ เจาหนาท่ีบาง
คนไมสามารถตอบคําถามได และเจาหนาท่ีควรมีจิตใจบริการกับนักศึกษาทุกๆคน   
 4.  ดานผลผลิต  พบวานักศึกษาปริญญาเอกบางคนแตงกายไมเหมาะสม  ขาดวินัยและ
ความรับผิดชอบ  จึงควรสรางความตระหนัก และทําความเขาใจรวมกันเพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับการเปนนักศึกษาปริญญาเอก 
 5. ดานผลกระทบ  พบวาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้นทางควรสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ 

 ผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูวิจัยจึงขอเสนอขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
 1. ผลการวิจัย พบวา ดานบริบท บางรายวิชาเนื้อหาซํ้าซอนกัน  ดังนั้นควรบูรณาการ
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงเปนรายวิชาเดียวกัน และควรมีการแบงกลุมผูเรียนตามพ้ืนฐานความรู 
ความสามารถ สําหรับการศึกษาในบางรายวิชา เชน วิชาภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เปนตน 
 2. ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยนําเขา ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากแตก็ต่ํากวาดานอ่ืนๆ 
โดยพบวา หองเรียน  หองศึกษาคนควา/หองสืบคนขอมูลมีส่ือ อุปกรณไมเอ้ือตอการใชงาน ขาด
การดูแลรักษาไมเอ้ือตอการใชงาน  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา คณะ
ศึกษาศาสตรควรเตรียมความพรอมดานงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในสภาพใช
งานอยูเสมอ 
 3. ผลการวิจัยพบวา ดานผลกระทบ ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรประสาน



ฑ 

 

ความรวมมือ กับ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และคณะในการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  ท้ังนี้ควรมีการปะชาสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษาทราบ 
และมีการติดตามขอมูลดานนี้เปนระยะ  
 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

 1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกตามกลุมวิชา 
 2. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดขอบเขตการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 3. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใน
ลักษณะของการวิพากษ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ผูใชบัณฑิต มาใหขอคิดเห็น และการเก็บ
รวบรวมขอมูลควรมีการรวบรวมขอมูลทางระบบออนไลน 
 

 



บทที  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการในดานตางๆ มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเปนอยางมาก  การศึกษาจึงเปนเครื่องมือช้ีนําในการพัฒนาคนในชาติ
ใหมีความเจริญทางดานความคิด สติปญญาเพ่ือใหกาวทันความเจริญและความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพชวยตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม ส่ิงท่ีผูสําเร็จ
การศึกษาไดรับคือ ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณสมบัติตางๆ ครบถวนตามท่ี
หลักสูตรตองการและตามความคาดหวังของสังคม  องคประกอบสําคัญของระบบการศึกษาท่ีมี
คุณภาพคือ หลักสูตร เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแผนแมบทท่ีใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   วิธีการหรือกระบวนการนําหลักสูตรไปใชเปรียบเสมือน
การนําแผนไปสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา (Beauchamp 1981: 28) หลักสูตรท่ีมีคุณภาพเม่ือ
นําไปใชตองมีการประเมินอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรท่ี
เปนปจจุบัน การประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอนั้นเปนสาระสําคัญสวนหนึ่งของแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในองคประกอบดานการเรียนการสอนท่ีระบุวา สถาบันอุดมศึกษาพึง
จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีความพรอมเกี่ยวกับหลักสูตร อาจารย นักศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน และปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติการท่ีดีเกี่ยวกับหลักสูตรมี
เกณฑระบุวา ควรมีการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือการผลิตบัณฑิตโดยเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพตางๆ ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในสวนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ตองมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และ
สอดคลองกับมาตรฐานปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเปน
สากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ    
โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมๆ ไดอยางอิสระรวมท้ังมีความ 
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สามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตน
เช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และ
เพ่ือใหสอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีไดกําหนดไวในมาตรา 47  ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education, 
TQF : HEd) เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาหรือปรบัปรุงรายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือเปนการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิต รวมท้ังใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ เพ่ือใหการจัด
การศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ)
[Online]  http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ 
 มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูระดับสากล รูปแบบการประเมิน
คุณภาพมุงเนนไปท่ีการควบคุมคุณภาพในองคประกอบท่ีจะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิต (วันชัย      
ศิริชนะ 2540: 16)  และองคประกอบของคุณภาพท่ีสําคัญยิ่งคือ หลักสูตร  ซ่ึงเปนส่ิงกําหนดทิศทาง
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต ตามท่ีมุงหวังไวเม่ือเปดดําเนินการหลักสูตร และ
หลักสูตรท่ีสรางขึ้นแลวนั้นมีความจําเปนตองพัฒนาตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองและทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน  เม่ือใชหลักสูตรไปไดระยะหนึ่งจะตองมีการประเมิน 
ซ่ึงการประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค เพ่ือพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร โดยใช
ผลการวัดในแงมุมตางๆ ของส่ิงท่ีจะประเมิน (วิชัย วงษใหญ 2537:217) การประเมินหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา  นอกจากผูใชหลักสูตรจะประเมินเพ่ือพิจาณาตรวจสอบระบบการบริหาร
หลักสูตร  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรแลว ยังตองปฏิบัติเพ่ือ           
ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ .ศ . 2548 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆอยางนอยทุก 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2548:17 และมาเรียม           
นิลพันธุ  2553:31) เพ่ือใหหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง 
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 จากการเปดสอนหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงประกอบดวย 1) กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) 
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงเปดหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ป  ยังไมไดมีการประเมินหลักสูตร
อยางเปนระบบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และปจจุบันมีการเปด
สอนเพ่ิมอีก  2  กลุมวิชา คือ กลุมวิชาการสอนภาษาไทย กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา     
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนซ่ึงรับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เห็นสมควรดําเนินการประเมินหลักสูตร
ดังกลาว เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลไดมาตรฐานตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการประเมินหลักสูตร โดยมากมักมีรูปแบบ (Model ) ตางๆ เพ่ือการประเมิน เชน 
รูปแบบท่ียึดเปาหมายเปนฐาน (Goal Based Model) ตามแนวคิดของไทเลอร (Tyler, 1969) โพรวัส  
(Provus, 1971)  รูปแบบตอบสนอง (Responsive Model) ตามแนวคิดของ สคริพเวน (Scriven, 
1973)  สเตค (Stake, 1975) รูปแบบท่ียึดผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship Model) ตามแนวคิดของ    
ไฮสเนอร (Eisner, 1975) และรูปแบบท่ียึดการตัดสินใจ (Decision Making Model)  ตามแนวคิด
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1971) ท่ีเรียกวา CIPP Model  การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ 
ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam  ท่ีมีช่ือวา  CIPP  Model  และตอมาขยาย
ผลท่ีผลผลิตเปน IEST อีก จึงเปน  CIPPIEST  Model   เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ 2553 : 31-32) 

1. การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย  การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง   มีความตองการ  หรือ
ปญหาอะไรบางท่ียังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข  มีโอกาสและสรรพกําลังท่ีจําเปนอะไรบาง
ท่ียังไมไดถูกนํามาใชในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร   ประเด็นการประเมิน
ครอบคลุม เกี่ยวกับ   วิสัยทัศน  จุดหมาย  โครงสรางหลักสูตร 

2.  ดานปจจัยนําเขา (Input  Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหได
ขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตางๆ ท่ีมีอยู เพ่ือใหบรรลุผลตาม
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จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร  จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณ  อาคารสถานท่ี  
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน  คุณภาพของผูเรียน/ 
พ้ืนฐานความรูผูเรียน  ส่ือ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา  เอกสารหลักสูตร  การสนับสนุนสงเสริม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เวลาและชวงเวลา  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สืบคนจุดเดน จุดออนหรือจุดท่ีควรพัฒนาของรูปแบบการดําเนินงานตามท่ีคาดหวังเอาไว หรือ 
จุดเดนจุดออน หรือจุดท่ีควรพัฒนาของการดําเนินงานในการใชหลักสูตร เพ่ือนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการตอไป ฉะนั้นจึงตองมีการจดบันทึกผลการประเมิน
กระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลายๆ วิธีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การกํากับติดตาม  การจัดการเรียน
การสอน  การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ดานผลผลิต (Product  Evaluation ) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนนั้นเปนไปตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีคาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใด 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ  และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมท้ัง
ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ  ประสบการณ สมรรถนะ จากการ
เรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยูก็ได  ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค  ผลการเรียนรู  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ 
พฤติกรรม 
 ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิดโดย
การขยาย ผลผลิต (Product: P ) ออกเปน  IEST  โดย   
 I  (Impact) เปนผลกระทบท่ีนอกเหนือจากผลผลิตท่ีตองการใหเกิด 
 E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลท่ีเกิดขึน้   
 S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขึ้น  
 T (Transportation) เปนผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได   
ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการขยายการ
ประเมินผลผลิต (Product) โดยสวนใหญขยายผลการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึงผลกระทบ
(Impact) ดวย คือเนนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพิจารณาผลท่ี 
นอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไว อาจมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ 
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ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ  การมีงานทํา การไดรับรางวัล เกียรติยศ 
เกียรติบัตร การเปนท่ียอมรับ  การมีช่ือเสียงของสถาบัน  การนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ คณะผูวิจัยจึงใชรูปแบบการประเมินของ Danial L. 
Stufflebeam เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST  
Model   เปนรูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมองคประกอบทุกดานของหลักสูตรอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง แตเปนรูปแบบการประเมินท่ีมีความตอเนื่องทําใหได
ขอมูลครบถวน ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรการพิจารณาจะพิจารณาใน  8  ดาน คือ  
 1. การประเมินบริบท (C: Context Evaluation) เปน การประเมินความสอดคลองชัดเจน
ของวัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน/สังคม  เปนท่ียอมรับของหนวยงานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ โครงสรางรายวิชา 
รายวิชาท่ีเปดสอน และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
 2. การประเมินปจจัยนําเขา (I :Inputs Evaluation) เปนการประเมินปจจัยท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวยคุณวุฒิอาจารย พ้ืนฐานนักศึกษา และทรัพยากรในการดําเนินการ 
ตามหลักสูตร ไดแก เอกสารตํารา อุปกรณการเรียนการสอน สถานท่ี และเทคโนโลยีการศึกษาท่ี
เอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอน 
 3. การประเมินกระบวนการ  (P: Process  Evaluation)เปนการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของผูสอน/ผูเรียน ตลอดจน
การบริการตางๆ  
 4.   การประเมินผลผลิต (P:Products Evaluation) เปน การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ในดานความรู ความสามารถ การนําความรูในหลักสูตรไปใชในการทํางาน ตลอดจนผลท่ีเกิด
ขึ้นกับผูม่ีมีสวนไดสวนเสีย 
 5. การประเมินดานผลกระทบ (I:Impact  Evaluation)ไดแกการประเมินผลงาน หรือผลท่ี
เกิดจากการเรียน และนําไปใชในการทํางาน หรือพัฒนาหนวยงานใหดียิ่งขึ้น เชน การผลิตและ
เผยแพรงานวิจัย  หรือผลงานทางวิชาการ การยอมรับจากชุมชนและสังคม  
 6.  การประเมินดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation ) เปนการประเมินผลท่ีเกิด
กับตัวดุษฎีบัณฑิตโดยตรงหลังจบการศึกษา ไดแก  ความม่ันใจในในองคความรูท่ีมีอยู  ความ
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เช่ียวชาญ  ประสิทธิภาพดานวิชาการ ดานการจัดการ ดานการสรางความสัมพันธ การดําเนินงานท่ี
คุมคา และดานการริเริ่มสรางสรรค เปนตน 
 7. การประเมินดานความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) เปนการประเมินความรู 
ความสามารถของบัณฑิต ในการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปใชพัฒนางาน หรือเช่ือมโยงความรู
ท่ีไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองคความรูใหมๆ   
 8. การประเมินดานการถายโยงความรู (T:Transportability Evaluation) เปนการประเมินผล
ท่ีเกิดกับบัณฑิต ในการถายทอดความรู หรือขยายองคความรูไปสูผู อ่ืนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมโดยการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีใหมท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน การปรับกลยุทธใน
การแกปญหา  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  
ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขต ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านกลุ ่มเป้าหมาย 

  1.1  บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีจบการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 
2553 ถึง ปการศึกษา 2554  จํานวน  39  คน  
  1.2 นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีกําลังศึกษาอยูระหวางปการศึกษา 
2552 ถึง ปการศึกษา 2553  จํานวน  103  คน  
  1.3 ผูใชบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  จํานวน  23  คน  
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  1.4 ผูสอนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ  จํานวน 18 คน 
  1.5 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตร  จํานวน 2 คน 
  1.6  คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน  9  คน 
 2. ขอบเขตด้านการประเมิน 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของDanial L. 
Stufflebeam  รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST  Model  ในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดาน
กระบวนการ  ดานผลผลิต  ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยง
ความรู  
 3. ระยะเวลาของการดําเนินการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  รวมระยะเวลา  6 เดือน 
 
 4.ขอบเขต ด้านเนือหา 
    การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนครั้งนี้
กําหนดศึกษาผลการประเมินหลักสูตรใน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ กลุม
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดเนื้อหาสําหรับการ
ประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี  1   
 
ตารางท่ี 1   ขอบเขตดานเนื้อหา 
 

ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

การประเมินดานบริบท 
  

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. โครงสรางของหลักสูตร 
3. นโยบาย 
4.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
5.  ความตองการของหนวยงาน/สังคม 
6. เปนท่ียอมรับของหนวยงานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
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ตารางท่ี  1   (ตอ) 
ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

ดานปจจัยนําเขา 
 

1.คุณวุฒิ ผลงานของอาจารย 
2. พื้นฐานของผูเรียน 
3. อาคารหองเรียน/วัสดุอุปกรณ 
4. งบประมาณ 
5. การจัดสภาพแวดลอม 
6. วัสดุอุปกรณ 

การประเมินกระบวนการ  1. แนวการจัดการเรียนการสอน 
2.การบริหารจัดการหลักสูตร 
3. การจัดการระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
4.การสอบประมวลความรอบรู  
5.  พฤติกรรมผูสอน 
6. พฤติกรรมผูเรียน 
7. การบริการดานธุรการ  วิชาการ 

ดานผลผลิต 
 

1. ความรู ความสามารถ 
2. บุคลิกภาพทางวิชาการ 
3. จริยธรรมในวิชาชีพของผูเรียน 
4. ความเปนผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนของผูเรียน 
5. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
6. การบริหารจัดการเรียนการสอน 

ดานผลกระทบ 
  

1. การผลิตงานวิจัย 
2. การเผยแพรผลงานวิชาการ 
3. องคความรูดานหลักสูตรและการสอน 
4. การยอมรับจากชุมชน สังคม 
5.การมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอก 
6. ความนิยมตอสถาบันท่ีผลิตดุษฎีบัณฑิต 

ดานประสิทธิผล 
 

1. ความม่ันใจและความสามารถดานหลักสูตรและการสอน 
2. มีความเช่ียวชาญ ชํานาญ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
3. ประสิทธิภาพดานวิชาการ 
4. ประสิทธิภาพดานการจัดการ 
5. ประสิทธิภาพดานการสรางความสัมพันธ 
6. ประสิทธิภาพดานการดําเนินงานท่ีคุมคา 
7. ประสิทธิภาพดานการริเริ่มสรางสรรค 



9 
 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

ดานความยั่งยืน 
  

1. การนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางาน 
2. การประยุกตองคความรูท่ีไดจากการศึกษาไปสูงานอื่น ๆ 
3. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
4. สาระความรูในสาขาวิชา 
5. ทักษะการวิจัย 
6. การศึกษาดูงานตางประเทศ 
7. การศึกษาดูงานในประเทศ 
8. การลงทุนดานวิทยากรภายนอก 
9. การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 
10. การทํางานเปนทีม 
11. การพัฒนาวิชาชีพ 
12. การพัฒนาดานทักษะภาษา 
13. การพัฒนาดานเทคโนโลยีแหลงขอมูล 

ดานการถายโยงความรู 
 

1. เปนท่ีปรึกษาดานหลักสูตรและการสอน 
2. การปรับปรุงและการนําไปใชเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม 
3. การตอยอดแนวคิดจากการทําวิทยานิพนธ 
4. การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก 
5. การปรับกลยุทธในการแกปญหา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง  สาระและมวลประสบการณท่ีจัดใหกับนักศึกษาไดศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซ่ึงประกอบดวยกลุมวิชา 5 กลุม คือ กลุมวิชาหลักสูตร
และการสอน  กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  กลุมวิชาการสอนภาษาไทย  กลุมวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  และกลุมวิชาสังคมศึกษา   ท่ีอยูในความรับผิดชอบของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. การประเมินหลักสูตร  หมายถึง  กระบวนการการศึกษา ติดตาม และรวบรวมขอมูลการ
ใชหลักสูตรท่ีเปนขอเท็จจริงซ่ึงไดจากความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก บัณฑิตท่ีจบการศึกษา  
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นักศึกษา  ผูใชบัณฑิต  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ ผูบริหาร
คณะ  คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผูทรงคุณวุฒ ิ
 3. รูปแบบการประเมิน CIPPIEST  Model  หมายถึง การประเมินผลหลักสูตรโดยพิจารณา
ขอมูลท่ีจะนํามาประเมิน  8 ดาน คือ  
  3.1  การประเมินบริบท(Context Evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคลอง
ชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริง ความสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและหนวยงาน  โครงสรางหลักสูตร   รายวิชาท่ีเปดสอน และการ
ยอมรับของหนวยงานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
  3.2  การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input  Evaluation) หมายถึง การประเมินความ
เหมาะสมของคุณวุฒิ ผลงานของอาจารยผูสอน/ผูควบคุมวิทยานิพนธ    คุณสมบัติของผูเรียน การ
สอบคัดเลือก วัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ และปจจัยนําเขาอ่ืนๆ โดยรวม 
  3.3  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินแนวการ
จัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการหลักสูตร พฤติกรรมของผูสอน พฤติกรรมของผูเรียน ดาน
การบริการธุรการ วิชาการ 
  3.4  การประเมินดานผลผลิต  (Product  Evaluation ) หมายถึง การประเมินความรู
ความสามารถของบัณฑิต  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การประเมิน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของหัวหนางาน/นายจางตอผูสําเร็จการศึกษา 
  3.5 กาประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิด
ขึ้นกับบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา เชน การผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ  การสรางองค
ความรูดานหลักสูตรและการสอน การเปนท่ียอมรับจากชุมชน/หนวยงาน การมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในและภายนอก   
  3.6  การประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) หมายถึง การประเมินผล
ท่ีเกิดกับตัวบัณฑิตโดยตรงหลังจบการศึกษา ไดแก  ความม่ันใจในในองคความรูท่ีมีอยู   และความ
เช่ียวชาญ ประสิทธิภาพดานวิชาการ การจัดการ การสรางความสัมพันธ การดําเนินงานท่ีคุมคา และ
ประสิทธิภาพในการริเริ่มสรางสรรค 
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  3.7  การประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความรู ความสามารถของบัณฑิต ในการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปใชพัฒนางาน หรือเช่ือมโยง
ความรูท่ีไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองคความรูใหมๆ   
  3.8 การประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินผลท่ีเกิดกับบัณฑิต ในการถายทอดความรู  การขยายองคความรูไปสูผูอ่ืน การตอยอดจาก
แนวคิดการทําวิทยานิพนธ การปรับกลยุทธในการแกปญหา 
 4. บัณฑิต  หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหวางปการศึกษา 
2553 ถึง ปการศึกษา 2554  
 5. นักศึกษา  หมายถึง   ผูท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6. ผูใ้ช้บัณฑิต  หมายถึง  บุคคลผูทําหนาท่ีบริหาร หรือควบคุมดูแลรับผิดชอบการทํางาน
ในหนาท่ีของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  ฉบับปพุทธศักราช 2548  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2553-2554 
 7. ผู ้บริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางบริหารในมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบดวย   อธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี หัวหนาภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 8. ผู ้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์   หมายถึง ผูทําหนาท่ีใหความรูในรายวิชาตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต /ผู ท่ีทําหนาท่ีควบคุม ดูแล การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 9. คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง  ผูทําหนาท่ีบริหารจัดการ 
และดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 1. เปนสารสนเทศ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเหมาะสมของผลการใชหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในดาน  
บริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความ
ยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  สําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 
 2. เปนสารสนเทศสําหรับ กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน     
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เปนสารสนเทศสําหรับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาและรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 
 1.  เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในดาน
บริบทดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิภาพ ดานความ
ยั่งยืน ดานการถายโยงความรู  
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมิน ของ Danial L. Stufflebeam  
มาเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  และขยาย
เปน CIPPIEST  Model  เปนรูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมองคประกอบทุกดานของหลักสูตร
อยางมีเหตผุลและเปนระบบ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ คือ ขอบเขต
ในการวิจัย  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช  การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ขอบเขตด้านกลุ ่มเป้าหมาย ทีใช้ในการวิจัย  

 1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  ระหวางปการศึกษา 2553-2554 รวมจํานวน 39 คนจําแนกตามกลุมวิชา ไดดังนี้  
  กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  จํานวน  28 คน 
  กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จํานวน  4 คน 
  กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา        จํานวน  7 คน 
 2.  นักศึกษาท่ี กําลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนจากกลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  และกลุมวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา   
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กลุมการสอนสังคมศึกษา   กลุมการสอนภาษาไทย   จํานวน  103  คน   
 3.  ผูใชบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน  23  คน  
 4. อาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ  จํานวน  18  คน 
 5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะ  จํานวน 2 คน 
 6.  คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  จํานวน  9 คน 
 

ขอบเขตด้านข้อมูลทีใช้ในการประเมิน 

ขอมูลท่ีใชในการประเมินประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี ้
1. ขอมูลเชิงปริมาณประกอบดวย 
 1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย 
 1.2 ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พุทธศักราช  2548   
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก 
 2.1 ขอมูลจากการศึกษาเอกสารในหัวขอการประเมินหลักสูตร  
 2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ  เกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  



ตารางท่ี  5    ขอบเขตการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนจําแนกตามผูใหขอมูล 
 

ประเด็นทีประเมิน 

ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ผู้สอน/

กรรมการ

ตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 
ตรวจเอกสาร

อืน  ๆ

C: Context (บริบท)        
C1 วัตถุประสงคของหลักสูตร        
C2 โครงสรางของหลักสูตร        
C3 นโยบาย        
C4  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา        
C5  ความตองการของหนวยงาน/สังคม        
C6  เปนท่ียอมรับของหนวยงานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ        
I : Input (ปัจจัยนําเข้า)         

I1 คุณวุฒิ ผลงานของอาจารย        
I2 พื้นฐานของผูเรียน        
I3 อาคารหองเรียน/วัสดุอุปกรณ        
I4 งบประมาณ        
I5  การจัดสภาพแวดลอม        
I6  วัสดุอุปกรณ        
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ตารางท่ี  5  (ตอ)  
 

ประเด็นทีประเมิน 

ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารคณะ/ 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ผู้สอน/

กรรมการ

ตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 
ตรวจเอกสาร

อืน  ๆ

P : Process (กระบวนการ)        
Pc1  แนวการจัดการเรียนการสอน        
Pc2  การบริหารจัดการหลักสูตร        
Pc3  การจัดการระบบอาจารยท่ีปรึกษา        
Pc4  การสอบประมวลความรอบรู         
Pc5  พฤติกรรมผูสอน        
Pc6  พฤติกรรมผูเรียน        
Pc7 การบริการดานธุรการ  วิชาการ          
P:Product (ผลผลิต)         

Pd1  ความรู ความสามารถ        
Pd2  บุคลิกภาพทางวิชาการ        
Pd3  จริยธรรมในวิชาชีพ        
Pd4  ความเปนผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน        
Pd5  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร        
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ตารางท่ี  5   (ตอ)  
 

ประเด็นทีประเมิน 

ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ผู้สอน/

กรรมการ

ตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 

ตรวจ

เอกสารอืน 

ๆ 

Pd6  การบริหารจัดการเรียนการสอน        

I : Impact  (ผลกระทบ)         

Ip1  การผลิตงานวิจัย        
Ip2  การเผยแพรผลงานวิชาการ        
Ip3  องคความรูดานหลักสูตรและการสอน        
Ip4  การยอมรับจากชุมชน สังคม        
Ip5  การมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอก        
Ip6  ความนิยมตอสถาบันท่ีผลิตดุษฎีบัณฑิต        
E : Effectiveness (ประสิทธิผล)         
E1  ความม่ันใจและความสามารถในดานหลักสูตรและการสอน        
E2  ความเช่ียวชาญ ชํานาญในดานหลักสูตรและการสอน        
E3  ประสิทธิภาพดานวิชาการ        
E4  ประสิทธิภาพดานการจัดการ        
E5  ประสิทธิภาพดานการสรางความสัมพันธ        
E6  ประสิทธิภาพดานการดําเนินงานท่ีคุมคา        
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ตารางท่ี  5     (ตอ) 
 

ประเด็นทีประเมิน 

ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ผู้สอน/

กรรมการ

ตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 
ตรวจเอกสารอืน 

ๆ 

E7 ประสิทธิภาพดานการริเริ่มสรางสรรค        

S: Sustainability  ( ความยังยืน)        
S1  นําความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางาน        
S2  ประยุกตองคความรูท่ีไดจากการศึกษาไปสูงานอื่น        
S3  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร        
S4  สาระความรู        
S5  ทักษะการวิจัย        
S6  การศึกษาดูงานตางประเทศ        
S7  การศึกษาดูงานในประเทศ        
S8  การลงทุนดานวิทยากรภายนอก        
S9  การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม        
S10 การทํางานเปนทีม        
S11  การพัฒนาวิชาชีพ        
S12  การพัฒนาดานทักษะภาษา        
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ตารางท่ี  5     (ตอ) 

ประเด็นทีประเมิน 

ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ผู้สอน/

กรรมการ

ตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 
ตรวจ

เอกสารอืน ๆ 

S13 การพัฒนาดานเทคโนโลยีแหลงขอมูล        

T: Transportability (การถ่ายโยงความรู)้        
T1  เปนท่ีปรึกษาดานหลักสูตรและการสอน        
T2. การปรับปรุงและการนําไปใชเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม        
T3  การตอยอดแนวคิดจากการทําวิทยานิพนธ        
T4  การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก        
T5  การปรับกลยุทธในการแกปญหา        

 

เครืองมือทใีช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบสัมภาษณ แบบ 
สัมภาษณ 

แบบ 
สอบถาม 

แบบ 
สอบถาม 

แบบ 
สอบถาม 

แบบ 
สอบถาม 

แบบ
ตรวจสอบ

เอกสาร 
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การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สอบถามและสัมภาษณเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จําแนก
ตามกลุมผูใหขอมูล จํานวน 6  ชุด ดังนี ้

ชุดที 1 สําหรับบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3  ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก 
เพศ วุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมวิชา)   สถานภาพการศึกษา และ 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  

  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนคําถามในประเด็นเกี่ยวกับดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 
ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  ลักษณะของขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)โดยประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลองของหลักสูตรมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  5 หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับมาก 
 3 หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับนอย 
 1  หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ

ปลายเปด  
 
ชุดที 2  สําหรับนักศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3  ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก 

เพศ วุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมวิชา)  และช้ันปท่ีศึกษา 
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนคําถามในประเด็น  4  ประเด็น คือ ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และ
ดานผลผลิต  ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)โดย
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ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการให
คะแนน 5,4,3,2,1  ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด  

 
ชุดที 3 สําหรับผู ้ใช้บัณฑิต เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนคําถามในประเด็นเกี่ยวกับ ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล 
ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 
ระดับ (Five Rating Scales)โดยประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรมากท่ีสุด ถึง 
นอยท่ีสุด ใชเกณฑการใหคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด  

 
ชุดที  4  สําหรับอาจารย์ผู ้สอน/ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เปนแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3  ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก 
เพศ  กลุมวิชาท่ีสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ   ประสบการณในการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และ บทบาทท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนคําถามในประเด็นเกี่ยวกับดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 
ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales)โดยประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของหลักสูตรมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการใหคะแนน  5,4,3,2,1  ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือสรางจุดแข็งใหแกหลักสูตรมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด  
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ชุดที 5 สําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย์ประจําหลักสูตร เปนแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  ดาน
ผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน ดานการถายโยงความรู และขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ชุดท ี6 สําหรับผู ้บริหาร เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรขอคําถามใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต และขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 
เกณฑ์ในการจัดระดับความคิดเห็นความเหมาะสม/สอดคล้องของหลักสูตร 

คณะผูวิจัยใชเกณฑการประเมินคาเฉล่ีย โดยใชเกณฑของ มาเรียม นิลพันธุ (2553: 196) ในการ
จัดระดับความคิดเห็นความเหมาะสม/สอดคลองของหลักสูตร ดังนี ้ 

คาเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ 
    หลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด  
คาเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ 
    หลักสูตรอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ 
    หลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ 
    หลักสูตรอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม/สอดคลองของ 
    หลักสูตรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 

 คณะผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้โดยมีขั้นตอนการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือดังนี ้
 1. ศึกษารูปแบบการประเมิน CIPPIEST  Model  ของ Danial L. Stufflebeam และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกรประเมินหลักสูตรเพ่ือ
กําหนดโครงสรางการประเมิน 
 2. สรางขอคําถามตามโครงสรางการประเมิน ตามรูปแบบเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย 
แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  และประเด็นการสนทนากลุม  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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 1.  ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  (Five Rating scale) ตาม
แนวของลิเคิรท (Likert) และคําถามปลายเปด  โดยแบบสอบถามประกอบดวย 
  ชุดที 1 สําหรับบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3  ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป   
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales) 
 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
ชุดที 2  สําหรับนักศึกษาทีกําลังศึกษา  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3  ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป   
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales) 
 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
ชุดที 3 สําหรับผู ้ใช้บัณฑิต เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
(Five Rating Scales) 

 ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
ชุดที  4  สําหรับอาจารย์ผู ้สอน/ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เปนแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3  ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป   
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Five Rating Scales) 
 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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 2.  ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี ้
  แบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured 
interview) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร  ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมินหลักสูตร  
  2.2 กําหนดประเด็นใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตรท่ีตองการประเมิน ไดแก 
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความ
ยั่งยืน และดานการถายโยงความรู 
  2.3 สรางแบบสัมภาษณใหขอคําถามครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตรท่ีตองการ
ประเมินไดแก ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  ดานผลกระทบ ดาน
ประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู 
 3.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของขอคําถาม การ
ใชภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน  ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญดานภาษา   ดานหลักสูตร  และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบและ
พิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาขอคําถามแตละขอ  
และคําถามมีความสอดคลองกับ ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  ดาน
ผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู หรือไม  
  เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1 
  ไมแนใจ  ใหคะแนน 0 
  เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน -1 
  แลวนํามาหาคาเฉล่ียซ่ึงคาเฉล่ียท่ียอมรับได  ตองมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป โดยใชสูตร 
(พวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 117)  

    IOC = 
N
R  

 IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
 R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
 N   หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
 หลังจากนั้นนํามาคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5  โดยผลการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหามีคาความสอดคลองเทากับ  1.00  และในบางขอมีการปรับขอคําถาม
เพ่ือใหงายตอความเขาใจ 
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 4.  ไดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ  และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. คณะผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิต และผูใชบัณฑิต เพ่ือขอนัดหมาย
กําหนดเวลาการสัมภาษณ หรือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  

 2. คณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ครบตามจํานวนท่ีกําหนด รอยละ 100 
 3. จากนั้นนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และการวิเคราะห

เนื้อหา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นดวยคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยนําคาเฉล่ียท่ีไดจากการคํานวณไปเทียบกับเกณฑในการประเมินท่ีไดกําหนดไว โดย
กําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียตามแนวคิดของ มาเรียม นิลพันธุ  (2553 :196) 

คาเฉล่ียระหวาง  4.50 -5.00  หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
ระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ียระหวาง  3.50 -4.49  หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน 
       ระดับมาก 
 คาเฉล่ียระหวาง  2.50 -3.49  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน 
       ระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง  1.50 -2.49  หมายถึง  หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน 
       ระดับนอย 
 คาเฉล่ียระหวาง  1.00 -1.49  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองใน 
       ระดับนอยท่ีสุด 
 2. วิเคราะหขอคําถามปลายเปด และผลท่ีไดจากการสัมภาษณคณะผูวิจัยไดนํามาจัดหมวดหมู
และลําดับของคําตอบเพ่ือนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหใน
ลักษณะความเรียง 



 

บทที 2 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
เสนอ ตามลําดับ ดังนี ้
 1. หลักสูตร 

 1. 1 ความหมายของหลักสูตร 
 1.2 องคประกอบของหลักสูตร 
 1.3 ความสําคัญของหลักสูตร 
 1.4 การพัฒนาหลักสูตร 
 1.5 การนําหลักสูตรไปใช 
 2. การประเมินหลักสูตร 

 2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 2.2 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
 2.3 ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร 
 2.4 เกณฑในการประเมินหลักสูตร 
 2.5 ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร 
 2.6 ประโยชนของการประเมินหลักสูตร 
 2.7 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
  1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงส (The Puissance Analysis 
Technique)  
  2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Tyler) 
 

13 
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  3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (The Stake’s Congruence Contingency 
Model) 
  4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation 
Model)  
  5. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 
  6. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว (Gow) 
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร        

4. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

1.หลักสูตร  

 การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไมสําเร็จลุลวงไปตามท่ีกําหนดไวถาไมมีหลักสูตร
เปนแนวทางในการใหการศึกษา การใหการศึกษา หมายถึง การใหวิชา ความรู การปลูกฝงทัศนคติ
และคานิยม และการเสริมสรางความเจริญงอกงาม หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนใน
ทุกดาน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาท่ีกําหนด
ไว เม่ือศึกษาความหมายของหลักสูตร นักการศึกษาไดใหความหมายแตกตางกัน ดังนี้  
 
1.1 ความหมายของหลักสูตร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการหลักสูตรมีนักวิชาการไดให
ความหมายของหลักสูตรดังนี ้
 ธํารง  บัวศรี (2532: 64) ใหทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรไววา หลักสูตรคือประสบการณทาง
การศึกษาท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือใหนักเรียนไดรับการฝกฝน อบรมตางๆ อยางดีท่ีสุดจนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมของตนเองอยางเปนสุขสามารถประกอบอาชีพไดตามปรารถนา 
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 ชูศรี สุวรรณโชติ (2544 : 41–42) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร หมายถึง  
ปฏิกิริยาสัมพันธ ระหวางครูกับผูเรียนและส่ิงแวดลอมในการเรียน รวมถึงความคาดหวังท่ีครู
กําหนดไวใหผูเรียนบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง และงานวิจัยของ  ศิรินทร  เวชวงษ (2542 : 11)  
อมรลักษณ ศิลาจันทร (2547 : 10) เสาวภาคย แกวนพคุณ (2547 : 1) และกฤษฎา เอมเจริญ 
(2544:15) สามารถสังเคราะหความหมายของหลักสูตรไดวา หมายถึง มวลกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด
ใหกับนักเรียนท้ังใน และนอกหองเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะ และมีกระบวนการในการ
ปฏิบัติท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข   
 จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา  หลักสูตร  หมายถึงมวลประสบการณโครงการ  
แผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูเรียนไดรับท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนหรือสถานศึกษา
จัดใหแกผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยจุดประสงค  จุดประสงคเฉพาะ  การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการ
จัดการการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทัศนคติและ
พฤติกรรมตามท่ีกําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา    
 
1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 

  นิยามของหลักสูตรนอกจากจะช้ีใหเห็นวามีสาระสําคัญอะไรและมีความหมายอยางไร
แลวยังช้ีใหเห็นวาจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนอะไรบางสําหรับหลักสูตรก็เชนเดียวกัน
จะตองมีองคประกอบครบครันหาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางไดผล  
องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตร ตามแนวคิดของทาบา (Taba 1962 : 10)ไทเลอร (Tyler 1968: 1) 
เคอร (Keer อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2540 : 8 ) และพิศมัย  ถีถะแกว (2540 : 9) ซ่ึงไดเสนอ
แนวคิดไวสอดคลองกันวา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย (1) ความมุงหมาย (2) เนื้อหา 
(3) การนําหลักสูตรไปใช (4) การประเมินผล  สวนธํารง  บัวศรี (2532 : 8)ไดเสนอแนวคิดไววา 
องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย   
 1.  เปาประสงคและนโยบายการศึกษา  ( Education Goals and Policies )  หมายถึง  ส่ิงท่ีรัฐ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  
 2. จุดหมายของหลักสูตร  (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมท่ีตองการใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากการเรียนจบหลักสูตร  
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 3.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังท่ี
แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ  
 4. จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากท่ีไดเรียนวชิานั้นไปแลว      
 5. เนื้อหา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  ทักษะและความสามารถท่ี
ตองการใหมี  รวมท้ังประสบการณท่ีตองการใหไดรับ  
 6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง  ส่ิงท่ีตองการใหผูเรียน
ไดเรยีนรู  ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีไดเรียนรูเนื้อหาท่ีกําหนดไว  
 7.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพ่ือใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู   
 8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร  
 9. วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media) 
หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศนฯลฯและวัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ังอุปกรณโสต
ทัศนศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ  ท่ีชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน   
 โบแชมพ (Beauchamp 1968 : 108)  ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ คือ 
สวนท่ีปอนเขา (Input ) กระบวนการ (Process)  และ ผลลัพธท่ีได(Output)  ซ่ึงแตกตางกับ กาญจนา  
คุณารักษ ( 2540  : 22  - 23 ) ท่ีไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววาประกอบดวย  1) ความ
มุงหมาย  2) เนื้อหาวิชาและประสบการณ   3) วิธีการสอน   4) วัสดุอุปกรณการสอน 5) กิจกรรม
การเรียนการสอน และ 6) การประเมินผล  
 กลาวโดยสรุปองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย  มุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน และ การประเมินผล 
 
1.3 ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรเปนองคประกอบอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะ
เปนโครงรางกําหนดไววาเด็กจะไดรับประสบการณอะไรบาง และ หลักสูตรเปนแนวทางท่ีจะสราง
ความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน และ เปนเครื่องช้ีใหเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตวาจะเปน
อยางไร ซ่ึงการจัดการศึกษาจะไมมีวันสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาถาปราศจาก
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หลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา (สุนีย  ภูพันธุ  2546 : 16)นอกจากนี้ 
ธํารง  บัวศรี (2532 : 9) และใจทิพย เช้ือรัตนพงษ ( 2539 : 10 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ
ของหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการศึกษา และมีความสําคัญตอการสอน 
ดังนี้ ความสําคัญตอการศึกษาหลักสูตรเปนเครื่องมือท่ีถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของ
การศึกษาของชาติลงสูการปฏิบัติ  อาจกลาวไดวาหลักสูตรคือส่ิงท่ีนําเอาความมุงหมายและนโยบาย
การศึกษาไปแปลงเปนการกระทําขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา   ถาจะกลาววาหลักสูตร
คือหัวใจของการศึกษาก็คงไมผิดเพราะถาปราศจากหลักสูตรเสียแลวการศึกษาก็ยอมดําเนินไป
ไมไดความสําคัญตอการเรียนการสอนนั้นคือการนําหลักสูตรไปแปลงเปนภาคปฏิบัติจริงๆ 
เหมือนกับการท่ีชางลงมือสรางบานโดยการตอกเข็ม  ทําฐานราก   กอโครงสรางและสวนอ่ืน ๆ จน
เปนบานขึ้นมาในท่ีสุด  ชางตองอาศัยแบบแปลน ชวยในการกอสรางฉันใดผูเรียนผูสอนก็
จําเปนตองอาศัยหลักสูตรเพ่ือชวยในการเรียนการสอนฉันนั้น หลักสูตรจึงมีความสําคัญตอการ
เรียนการสอนอยางยิ่ง และเปนความจําเปนท่ีครผููสอนจะตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท
พรอมท้ังชวยใหผูเรียนมีความเขาใจดวย นอกจากนี้  อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 8)ไดใหความสําคัญ
ของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปนธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เปนแผน
แมบทกํากับการทํางานทุกดาน  

จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวสรุปไดวา หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา
เปนจุดมุงหมายสําคญัของการจัดการศึกษาเปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 

1.4 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ฉะนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงเปนส่ิงสําคัญเพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนเครื่องมือท่ีดีใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศตามจุดมุงหมาย (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 174) จําเปนตองมีการ
ดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนื่องกันไป ซ่ึงเริ่มจากการวางจุดมมุงหมายในการดําเนินงานนี้
จะตองคํานึงถึงจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรวาจะเริ่มตนท่ีใดกอน    และ
ดําเนินการอยางไรจึงจะเปนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงผลงานตางๆทางดานหลักสูตรตางๆท่ีได
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สรางขึ้นมาใหมอยางมีประสิทธิภาพมากกวาหลักสูตรเดิมตองคํานึงถึงการดําเนินงาน วิธีการตางๆ
รวมท้ังหลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวจะตองมี
การฝกอบรมครูประจําการใหเขาใจในหลักสูตรใหม รวมท้ังทักษะในดานตางๆและตองคํานึงถึง
ประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนดวย ตองไดรับความรวมมือและการ
ประสานงานอยางดีจากเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทางดานหลักสูตรทุกๆดาน และตองมีผูนําท่ีชํานาญมี
ความสามารถในหนาท่ีการงานเปนอยางดี   
 

 ขันตอนของการพัฒนาหลักสูตร  

             การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตการจัดทําหลักสูตรฉบับรางทดลองใช 
จัดทําหลักสูตรฉบับจริง ดําเนินการใชหาแนวทางท่ีดีในการใช ปรับปรุงกระบวนการใช และ
ปรับปรุงตัวหลักสูตรซ่ึงอาจจะตองหมุนเวียนกระทําซํ้า ตั้งแตขั้นดําเนินการ การใชอีกหลายครั้ง
หลายหนตอเนื่องกันไปจนกวาจะเปล่ียนหลักสูตรท้ังหมดใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม งานพัฒนาหลักสูตร แบงออกเปนขั้นตอนใหญ 4 ขั้น   

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ ขอมูลท่ีสําคัญ คือ ความจําเปนและความตองการของสังคมท่ีมีตอ
การจัดการศึกษาประเภทนั้นๆ และระดับนั้นๆ  ปรัชญาการศึกษาก็ทําใหสามารถเตรียมการสราง
หลักสูตรไดเหมาะสม แนวคิดทางจิตวิทยาจะชวยนําทางใหจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผูเรียน  

ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดทําและวางแผนการใชหลักสูตร จากการประมวลความรูโดยใชขอมูลจากขั้น
ท่ีแลวผนวกกับความรูความคิดของผูเช่ียวชาญเนื้อหาวิชานักทฤษฎีการสอนจะเปนท่ีมาของ
หลักการจุดหมาย และโครงสรางเนื้อหาวิชารวมท้ังลักษณะของการจัดประสบการณการเรียนการ
สอน ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงคือ องคประกอบของการใชหลักสูตรอันไดแก ความเขาใจและการยอมรับ
ของผูบริหารการศึกษา ความพรอมของหนวยงานสนับสนุนท้ังทางดานการเงินจะชวยทําใหทราบ
สภาพความพรอมและแกปญหาไดลวงหนา  

ขั้นท่ี 3 ขั้นดําเนินการใชหลักสูตร ในระหวางท่ีหลักสูตรกําลังใชอยูและยังไมครบถวนตาม
กําหนดเวลา การประเมินผลการใชหลักสูตรจะชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
ใชหลักสูตรอันเปนแนวทางใหรีบปรับปรุงแกไขกระบวนการใชใหสามารถบรรลุ  
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ขั้นท่ี  4  ขั้นตรวจสอบผลของการใชหลักสูตร การประเมินผลรวบยอดจะจัดทําเม่ือ
หลักสูตรใชไปครบถวนตามกําหนดเวลาซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลวาหลักสูตรสามารถกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตรงตามเปาประสงคของหลักสูตรหรือไม ควรจะแกไขจุดหมาย
ของ หลักสูตรอยางไรหรือควรหาทางปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรหรือไม  

สวน อมรา เล็กเริงสินธุ  (2540:48) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร            
ดังตอไปนี ้

1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู 
4. การกําหนดมาตราการวัดและประเมินผล 
5. การสรางส่ือการเรียนและคูมือคร ู
6. การตรวจสอบคณุภาพของหลักสูตรกอนจะนําไปทดลองใช 
7. การนําหลักสูตรไปทดลองใช 
8. การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร 
9. การปรับปรุงแกไขหลังจากทดลองใชหลักสูตร 
10. การอบรมครูเพ่ือใชหลักสูตรใหม 
11. การนําหลักสูตรไปใช 
12. การประเมินผลการใชหลักสูตร 
13. การประเมินผลหลักสูตร 
14. การปรับปรุงหลักสูตร 

จากแนวคดิดังกลาวสามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไดดังนี ้
 1.  การกําหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร 

       หลักสูตรแตละหลักสูตรจึงตองมี ความมุงหมาย ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ และ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไปดวย  ซ่ึงความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับควรสอดคลอง
และเสรมิความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ   
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 2.   การจัดเนือหาวิชาและประสบการณ์ 

       เม่ือไดกําหนดแลววาความมุงหมายของหลักสูตรมีอะไรบาง  ส่ิงตอไปก็คือการเลือก
เนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน และลําดับกอนหลังในการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายของ     
หลักสูตร 
 3.  การนําหลักสูตรไปใช้ 

       การนําเอาหลักสูตรไปใช คือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลเพ่ืออํานวยใหครูและ
นักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 4.  การประเมินผลหลักสูตร 

       การตรวจสอบหลักสูตรท่ีนําไปใชวาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียนมาก
นอยเพียงใด และนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม 
 5.  การปรับปรุงหลักสูตร 

       การนําผลท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม และนําไปใช
ตอไป หรือตัดสินใจตอหลักสูตร 
   
1.5 การนําหลักสูตรไปใช้ 

 หลักสูตรนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎี  การนําไปใชเปรียบเสมือนภาคปฏิบัติ  ท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติจะตองควบคูและสอดคลองกันฉันใด  หลักสูตรและการนําไปใชก็ตองสอดคลองกันฉันนั้น  
การนําหลักสูตรไปใช  เปนขั้นตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งและเกี่ยวของกับครูใหญซ่ึงเปน  ผูบริหาร
งานดานวิชาการของโรงเรียนและครูผูสอน  ซ่ึงถือวาการสอนเปนหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช  
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  หลักสูตรจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  จะตองศึกษาเขาใจ  มีความชํานาญในการใชหลักสูตร  จะเห็นวา
ประเทศไทยมีการนําหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  และหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521  มาใช
นั้น  ส่ิงท่ีสําคัญยิ่งท่ีกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกอนการใชหลักสูตรดังกลาว  
จะตองมีการอบรมครูใหญ  และครูผูสอนใหเขาใจอยางถองแทในหลักการ จุดมุงหมาย  โครงสราง  
การเรียนการสอน  การประเมินผล  และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  
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ความหมายการนําหลักสูตรไปใช้ 

 การนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรไป
ปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ความหมายของการนําหลักสูตรไปใชนั้น  มีผูให
ทัศนะไวดังนี้ โบแชมพ (Beauchamp  1975 : 164 ) ไดกลาวถึงความหมายการนําหลักสูตรไปใชวา 
หมายถึง การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 สวน จันดรา (Chandra 1977 : 10 ) และสงัด อุทรานันท (2532 : 260)ไดกลาวถึงความหมาย
การนําหลักสูตรไปใชไวสอดคลองกันวา  "การนําหลักสูตรไปใช คือ การทดลองใชเนื้อหาวิชา  
วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล การใชอุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ ให
เกิดประโยชนแกผูเรียน " 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายการนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การนํา
หลักสูตรไปสูการสอนในหองเรียนไดแก  การใชเนื้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล  
การใชอุปกรณการสอน  แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน  

 
คุณลักษณะของหลักสูตรทีดี   

 เซลเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander  1974 : 44 - 45 อางถึงใน วิชัย ดิสสระ  
2535:36–37)ไดพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นมีคุณภาพ
ดีมากนอยแคไหน  อยางไร  ดังนี ้    

1. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรครอบคลุมขอมูลท่ีไดมาจากนักเรียน สังคม 
กระบวนการเรียน  และความรูท่ีควรจะไดรับในระหวางการศึกษาหรือไมอยางไร 

2.  จุดมุงหมายของโรงเรียนวางไวอยางชัดเจนและเปนท่ีเขาใจกับผูเกี่ยวของ 
หรือไม  จุดมุงหมายมีความกวางขวาง  มีสมดุลและจะเปนจริงไดหรือไม มีชองวางพอท่ีจะขยาย   
ตัดตอ เพ่ิมเติมจุดมุงหมายตามท่ีตองการหรือไม 

3. กระบวนการเรียน  ผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระท่ีจะพัฒนาตาม 
ความสามารถ  ความสนใจ  ตามแนวทางของตนเองไดหรือไม 

4. นักเรียน  และครูมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนตาง ๆในหลักสูตร 
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หรือไม  นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําแผนการเรียนนั้น ๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม  ผูเรียนมี
ความเขาใจในเหตุผล  และยอมรับส่ิงท่ีโรงเรียนคาดหวังจากเขาหรือไม 

5. กลุมจุดมุงหมายท่ีสําคัญ ๆ มีความสอดคลองกับโอกาสท่ีจะเรียนในแตละ 
กลุม  เพ่ือบรรลุถึงจุดมุงหมายนั้น ๆ หรือไม  มีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับ
โอกาสท่ีจะเรียนวามีชองวางหรือมีการเหล่ือมลํ้ากันหรือไม  โอกาสในการเลือกทางเรียนเปน
แนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมอยางไร 

6. ในแตละขอบเขตหรือแตละกลุมของจุดมุงหมาย  โอกาสในการเลือกทางเรียนท่ี 
เกี่ยวของมีรูปแบบหรือกระสวนท่ีแสดงใหเห็นความตั้งใจท่ีจะใหเกิดขึ้นมากหรือนอยอยางไร  
กระสวนหรือรูปแบบนั้น ๆ มีความเหมาะสม และคลองตัวท่ีจะนําไปใชไดอยางจริงจังหรือไม
อยางไร 

7. แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม  มีแผนการท่ีสรางขึ้น 
จากภายนอกโรงเรียนและไดรับการปรับปรุงหรือนําไปใชโรงเรียนหรือไม  โอกาสทางการเรียน
ตาง ๆ ไดรับการวางแผนใหคุณคาตอผูเรียนและชุมชนหรือไมอยางไร 

8. ความตองการท่ีเปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาผานกระบวนการท่ี
กําหนดไวอยางสมดุลหรือไม 

9. แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางหรือไม  และแผนนั้น 
สอดคลองสัมพันธกับการเรียนการสอน  การวัดผล  ตลอดท้ังจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนท่ี
กําหนดไวหรือไม 

10. กลุมท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการนั้นเปนตัวแทนของบุคคลท่ีเกี่ยวของ   
เชนนักเรียน  ผูปกครอง  ประชาชนโดยสวนรวมและกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไม 

11. แผนการตาง ๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกลับจากนักเรียนหรือ 
กลุมชนท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะปรับปรุงแผนนั้น ๆ หรือไมอยางไร 

12. แผนการและสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและช้ีแจงจน 
เปนท่ีเขาใจของนักเรียน  ผูปกครองและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของไดหรือไม 

13. มีคณะกรรมการหรือหนวยวัดและประเมินผลหรือกลุมคนหรือรายบุคคลท่ีจะ 
รับผิดชอบในการพิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือไม  มีขอบเขตหรือ
สายงานท่ีทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับกลุมบุคคลท่ีจะแกปญหานั้น ๆ ไดอยางจริงจังหรือไม  
การพิจารณา  รวบรวม  รายงาน เพ่ือแกปญหาและพัฒนานั้นเปนไปอยางมีระบบหรือไม 
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14. แผนงานนั้น ๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียน     
ชุมชนอยางกวางขวางท่ัวถึงและเปนประโยชนหรือไม 

15. แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุนเพ่ือใหมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน  ตลอดท้ังการรับฟงความคิดเห็นของครู
และนักเรียนเพ่ือการพัฒนาใหดีท่ีสุดหรือไม 
 สวน สงัด  อุทรานันท  (2532 : 211 – 212 ) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรท่ีดีมีดังนี ้
 1. จุดมุงหมายของหลักสูตรควรตัง้อยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง ไดแก 
พ้ืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยูบนรากฐานของ
ความจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได  
 2. สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ  โดยมุงใหผูเรียนเห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ประเทศชาต ิ
 3. สอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย 
 4. จุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีดีจะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม 
 5. จุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีดี มุงสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม
ทางสติปญญา มีทักษะในอาชีพ มีคุณธรรม  มีวินัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 หลักสูตรท่ีดีควรจะมีลักษณะดังนี้  
1. สนองตอบความตองการของสังคม  
2. สนองตอบความตองการของเด็ก  
3. เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ  
4. เหมาะกับความสามารถของเด็ก  
5. นํามาใชไดสะดวก  
6. สามารถยืดหยุนได 

 จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปลักษณะหลักสูตรของหลักสูตรท่ีดีคือ สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศสนองความตองการของเด็กและสังคมมีความยืดหยุน นํามาใช
ไดสะดวก 
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2. การประเมินหลักสูตร 

 

2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมตางๆเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือนํามาตัดสินคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผล   
เปนขั้นตอนหนึ่งท่ีสําคัญของการทํางาน เพ่ือใหทราบวา การทํางานนั้นไดผลตามความมุงหมายท่ี
กําหนดไวเพียงใด มีปญหา หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไข  ปรับปรุง พัฒนาตอไป  ในการพัฒนา
หลักสูตรก็เชนกันเม่ือมีการพัฒนาหลักสูตรและนําไปใชก็จะตองมีการประเมินเพ่ือนําผลเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตอไป  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรดังตอไปนี้
 กูด (Good  1973 : 209 ) สตัฟเฟลบีม และ คณะ (Stufflebeam et al. 1971 : 128) ไดให
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หมายถึงกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล 
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบขายของการสอน ซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆใหดีขึ้นและเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกวาเดิม ท้ังนี้ 
วิชัย  วงษใหญ (2554 : 123) และไดกลาวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรวา หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล  รวมถึงการวิเคราะหขอมูล เพ่ือตรวจสอบและตัดสินใจวาหลักสูตร
มีคุณคาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม   สวนวิชัย  ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542 : 30) ท่ีวาการ
ประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลนําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวาง
ผลการใชหลักสูตรท่ีวัดไดกับจุดมุงหมายของหลักสูตรเพ่ือหาขอบกพรองหรือปญหาและพิจารณา
คุณคาของหลักสูตร สําหรับสําลี รักสุทธิ (2544 : 30)   กลาววาการประเมินหลักสูตรคือการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทํา ทดลองใชและผลของการใชหลักสูตร ตลอดจนการ
ตัดสินคุณคา และคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร นอกจากนี้ รุจิร  ภูสาระ (2546 : 143) ไดให
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไวหลายนัยวา  การประเมินหลักสูตร  หมายถึง 
 การวัดผลการปฏิบัติของผูเรียนตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวในเชิงปริมาณ 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียนกับมาตรฐาน 
 การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
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 การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเรื่องหลักสูตร 
 การใชความรูเกี่ยวกับวิชาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุป ไดวาการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
หาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือพิจารณาใหคุณคาของหลักสูตรและนํามาสรุปตัดสินวาหลักสูตรท่ี
สรางขึ้นมานั้นมีคุณคาประการใด มีคุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
หรือไม มีสวนใดตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอยางไร  
 

2.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรจะตองครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฉะนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินท่ีกวาง แตละขั้นตอนมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน แตสวน
ใหญแลวจะมีจุดมุงหมายของการประเมินใกลเคียงกนั ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดไว  ดังนี ้
 วิชัย  วงษใหญ (2537 : 218) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี ้
 1. เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไม 
 2. เพ่ือวัดผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมท้ังวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตร เปนไปในทางท่ีถูกตองหรือไม 
 3. การประเมินจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพ่ือตรวจสอบดูวามีลักษณะท่ีพึง
ประสงค เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 
 สวน ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (2539 : 192)ไดกลาววา การประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะ
มีจุดมุงหมายสําคัญท่ีคลายคลึงกันดังนี้คือ 

1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆของหลักสูตร  
2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการ 

จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการ
ใชหลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกท้ังหมด 
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 4.เ พ่ือตองการทราบคุณภาพของผู เรี ยนซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษา
มาแลวหรือไม อยางไร 

 สุนีย  ภูพันธุ (2546 : 250)  ไดกลาวถึงจดุมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี้ 
 1.เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรนั้น โดยดูวาหลักสูตรนั้นสามารถสนองวัตถุประสงคท่ี    
หลักสูตรนั้นตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียน และ สังคมอยางไร 
 2.เพ่ืออธิบายและพิจารณาลักษณะของสวนประกอบตางๆ ของหลักสูตรในแงตางๆ 
เชน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน 
และการวัดผลวาสอดคลองกันหรอืไม 

3. เพ่ือตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการนําไปใช 
 4. เพ่ือตัดสินวา การบริหารงานดานวิชาการและการบริหารดานหลักสูตรเปนไปใน      

ทิศทางท่ีถูกตองหรือไม  
 5. เพ่ือติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม 
 6. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆในหลักสูตร 
 7. เพ่ือชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือไม หรือควรปรับปรุงพัฒนาในส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง หรือเพ่ือยกเลิกการใชหลักสูตรนั้นท้ังหมด 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุปจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร ไดดังนี ้
 1. เพ่ือปรับปรุงแกไขส่ิงตางๆท่ีพบในองคประกอบของหลักสูตร ระบบการบริหาร
หลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรดูวาหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นนั้นสนองวัตถุประสงคท่ีหลักสูตร
นั้นตองการหรือไม และชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกท้ังหมด 
 3. เพ่ือติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม 
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2.3 ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรควรมีการดําเนินเปนระยะๆท้ังนี้ เนื่องจากขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและในระยะตางกัน เชน อาจมีสาเหตุมา
จากตอนจัดทํา หรือยกรางหลักสูตรซ่ึงทําใหตัวหลักสูตรไมมีคุณภาพท่ีดี หรือไมสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของผูเรียน และสังคมท่ีเปล่ียนไป   หรืออาจมีสาเหตุมาจากตอนนํา
หลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรท่ีดีจึงตองตรวจสอบเปนระยะเพ่ือลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยท่ัวไปจะแบงเปน 3 ระยะ คือ (สุนีย  ภูพันธุ 2546 : 252) 
 ระยะที 1 การประเมินหลักสูตรก่อนนําหลักสูตรไปใช้  

 ในชวงระหวางท่ีมีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรอาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการจัดทํา นับแตการกําหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน 
เม่ือสรางหลักสูตรฉบับราง เสร็จแลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชจริง  จึงควรมีการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับรางและองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตรในระยะนี้ตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหา      
ทางดานวิชาชีพครู ทางดานการวัดผล  เปนตน 
 ระยะที 2 การประเมินหลักสูตรระหว่างการดําเนินการใช้หลักสูตร 

 ในขณะท่ีมีการดําเนินการใชหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นควรมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบวา
หลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด  จะไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมินกระบวนการ
ใชหลักสูตรในดานการบริหารการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 
 ระยะที 3 การประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตร 

 หลังจากท่ีมีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบรอยแลวควรจะ
ประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ซ่ึงไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆของหลักสูตรท้ังหมด คือ 
เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
นิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรท่ีจัดทํา
ขึ้นนั้นควรจะดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก 
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 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร มีความจําเปนท้ัง 
3 ระยะ คือ กอนนําหลักสูตรไปใช  ระหวางการนําหลักสูตรไปใช และหลังการใชหลักสูตร 
 

2.4  เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 

 เนื่องจากการประเมินหลักสูตรเปน เรื่องท่ี มีความละเอียดออนมาก  ผู ทําหนา ท่ี     
ประเมินผล  จําเปนตองยึดหลักการท่ีสําคัญในการประเมินผลเพ่ือท่ีจะทําใหการประเมินผลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ไดผลจากการประเมินหลักสูตรท่ีมีคุณคาเพียงพอท่ีจะนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรไดจริง  เปนขอมูลหรือหลักฐานท่ีเช่ือถือไดสูง  มีความเท่ียงตรง  เราจะพบวาในการ
ประเมินหลักสูตรผลจากการประเมินหลายตอหลายเรื่องมิไดถูกนําไปใชก็ดวยเหตุผลดังกลาว      
ท้ัง ๆท่ีการประเมินผลหลักสูตรแตละครั้งเปนงานใหญตองลงทุนลงแรงสูงเพราะฉะนั้นในการ
ประเมินหลักสูตรเพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีคุณคาเราจึงมีหลักเกณฑท่ีจะชวยในการประเมินดังนี้ 
(สุนีย  ภูพันธ  2546 : 254) 
 1. มีจุดประสงคในการประเมินท่ีแนนอน  การประเมินผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไป
ใหแนนอนชัดเจนวาจะประเมินอะไร 
 2. มีการจะวัดท่ีเช่ือถือได  โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซ่ึงเปนท่ียอมรับ 
 3. ขอมูลเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล  ดังนั้นขอมูลจะตองไดมาอยาง
ถูกตองและเช่ือถือได  และมากพอท่ีจะใชเปนตัวประเมินคาหลักสูตรได 
 4. มีขอบเขตท่ีแนนอนชัดเจนวาเรื่องตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน 

5. ประเด็นของเรื่องท่ีประเมินอยูในชวงเวลาท่ีนาสนใจ 
 6. การรวบรวมขอมูลมาเพ่ือกําหนดกฎเกณฑ  และกําหนดเครื่องมือในการประเมินผลจะ 

ตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
 7. การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ  และใหมีความเท่ียงตรง 

ในการพิจารณา 
8. การประเมินผลหลักสูตรควรใชวิธีหลาย ๆวิธี 

 9. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน 
 10. ผลตาง ๆท่ีไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรท้ังในดานการ 
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ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงในโอกาสตอไป  เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีดี  และมีคุณคาสูงสุดตามท่ีตองการ 
11. ตองถือปฏิบัติตอเนื่องตลอดเวลา 

 
 ท้ังนี้วิชัย  วงษใหญ(2554: 139-141) และ PhiDelta Kappa National Study Committee on 
Evaluation (อางถึงใน รุจิร  ภูสาระ 2546 : 150 - 152)  มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผลการ
ประเมินหลักสูตรจะมีความเช่ือถือเพียงใด อยูท่ีเกณฑสําหรับการใชพิจารณาตัดสิน การประเมิน
หลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเลือกใชไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ประเมินเกณฑท่ีใชพิจารณาสําหรับการประเมินหลักสูตร มีดังนี ้
 1 ความเท่ียงตรงภายใน (Internal validity) หมายถึง การออกแบการประเมินเพ่ือการเก็บ
รวบรวมขอมูลทําใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคท่ีประเมินผลของการประเมินตรงตาม
ปรากฏการณเปนตัวแทนภายในขอบขายของการพิจารณาอยางถูกตองและเปนจริง 
 2. ความเท่ียงตรงภายนอก (External validity)หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรท่ีได 
สามารถนําไปอางอิงสรุปไดกวางขวางเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องเวลา ส่ิงแวดลอม ภูมิภาค และบุคคล ท่ีมี
สภาพความคลายคลึงกับกลุมท่ีประเมิน 
 3. ความเช่ือถือได (Reliability) หมายถึง ความคงท่ีของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการใช
เครื่องมือวัดหลายอยาง ผูประเมินหลักสูตรควรคํานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือวัด หรือ
อาจจะทําการวัดหลายๆครั้ง หรือวัดครั้งเดียวดวยเทคนิคการวัดแบบตางๆ เพ่ือตรวจสอบความคงท่ี
ของคําตอบเรื่องนี้ผูประเมินหลักสูตรตองเขาไปเกี่ยวของกับการวัดคอนขางมากและมีความละเอียด
รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 
 4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลท่ีไดจากการ
วัดตรงกันมากนอยเพียงไรผูประเมินรวบรวมขอมูล รายละเอียดและตัดสินใจ แปลผลตรงกับบุคคล
ท่ีรวมประเมินดวยความเปนปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดขึ้น 
 5. ความสอดคลองสัมพันธ (Relevance) หมายถึงขอมูลท่ีไดจากการประเมินความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการประเมินเพียงไร การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินไวชัดเจน 
จะชวยใหผูประเมนมีความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตนเองเสมอได          
ทํากิจกรรมการประเมินสอดคลองกับประเด็นท่ีสัมพันธกับจุดมุงหมาย 
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 6. ความสําคัญ(Importance) หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบ
หลักสูตรท่ีจะประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลวาขอมูล สวนใดมีประโยชนมากกวากัน 
เพราะการประเมินหลักสูตรบางครั้งตองทําการประเมินท่ีมีลักษณะกวางและลึก การเก็บรวบรวม
ขอมูลถาไมมีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบหลักสูตรท่ีจะประเมิน จะทําใหการเก็บ
ขอมูลในเรื่องเดียวกันจํานวนมาก  ผูประเมินหลักสูตรจะตองถือเปนความรับผิดชอบท่ีจะตอง
จัดลําดับความสําคัญใหกับขอมูลท่ีจะไปเก็บรวบรวม 
 7. ขอบขายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมินท่ีจะ
เอ้ืออํานวยใหทําการศึกษาไดกวางและลึก ผูประเมินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และไมควรหยิบ
ยกวิธีการประเมินเพียงอยางใดอยางหนึ่งมาใชในการประเมินหลักสูตร 
 8. ความเช่ือถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูท่ีตองการใชผลการประเมิน มี
ความเช่ือถือในผูประเมิน และยอมรับขอมูลจากผลการประเมินไดมากนอยเพียงใด เพราะ
ความสัมพันธของผูประเมินหลักสูตรกับผูใชผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลตอการประเมิน
หลักสูตรมาก 
 9. เวลา  (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใชในเวลาท่ีตองการ
หรือไม การใชเวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเปนรายละเอียดท่ี
จะตองใชเวลาอาจทําใหพลาดโอกาสท่ีจะใชผลการประเมินซ่ึงเปนประโยชนตอการปฏิบัติการใช
หลักสูตร 
 10. ขอบเขตของการใชผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การนําผลการประเมิน
หลักสูตรไปใชอยางกวางขวางและมีการเผยแพรอยางไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร
จะตองกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะนําเสนอใหถูกตอง และใชผลการประเมินกวางและลึกในลักษณะ
ท่ีแตกตางกัน 
 11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเม่ือการ
ประเมินเสร็จเรียบรอย ทางเลือกนั้นอาจจะเกี่ยวของกับผูรวมงาน คาใชจาย ประโยชนท่ีไดรับจาก
การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ การดําเนินการประเมินสวนมากจะพบขอจํากัดตางๆ ผูประเมิน
หลักสูตรตองมีความตระหนัก และรับผิดชอบตอจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรใหมาก 
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 เกณฑสําหรับการพิจารณาการประเมินหลักสูตรท้ัง 11 ขอนี้  ขอ 1-4 เปนเกณฑท่ี
เหมาะสมกับกระบวนการโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรนําเสนอโดยสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam  2001) 
สวนขอท่ี 6-10 เปนเกณฑท่ีชวยในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรดําเนินไปไดอยาง
เหมาะสมซ่ึงตองคํานึงอยูเสมอเม่ือวางแผนการประเมินหลักสูตร และขอ 11 เปนเกณฑท่ีเพ่ิมขึ้น 
โดยเวอรเธน และ แซนเดอรส (Worthen  & Scanders 1997) ซ่ึงเปนเกณฑเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปเกณฑการประเมินหลักสูตรไดคือ ตองมีความเท่ียงตรง  
เช่ือถือได มีความเปนปรนัย และมีประสิทธิภาพ 
 

2.5 ขันตอนในการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการพิจารณาคุณคาหรือคานิยม( Worth  or  
Value ) ของหลักสูตร ขั้นตอนหรือวิธีการประเมินจึงมีความสําคัญมาก  ซ่ึงนักศึกษาหลายทานได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรดังนี้ 
 ทาบา (Taba 1962:324, อางถึงในสุนีย  ภูพันธ 2546 : 255)ไดใหแนวทางในการประเมินผล
หลักสูตรเปนกระบวนการมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเห็นกระจางชัดในเชิง
พฤติกรรม  คือ ปฏิบัติไดจริง  ( Formulation  and  Clarification  for  Objective ) 
 2. คัดเลือกและสรางเครื่องมือท่ีเหมาะสมสําหรับคนหลักสูตร(Selection and  
Construction  of  the  Appropriate  Instruments  for  Getting  Evidences )   
 3. ใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้นประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑท่ีตั้งไว (Application of  
Evaluative  Criteria )  
 4. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนและลักษณะของการสอนเพ่ือนํามา
ประกอบในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students  and  the  
Nature of  Instruction  in  the light of Which to Interpret the Evidences) 
 5. แปลผลของการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป  
(Translation of  Evaluation Findings into Improvement of  the Curriculum and  Instruction)  
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 สวนใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ(2539 :  198 – 202) สุนีย  ภูพันธ(2546 : 256) และ Brady   
(1990 : 166- 168, อางถึงในรุจิร ภูสาระ2546 : 159 – 160) ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดขั้นตอน
การประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา ในการประเมินหลักสูตรนั้นผูประเมินควรดําเนินตาม
ขั้นตอนอยางเปนระบบดังตอไปนี้คือ 
 1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร ผูประเมินหลักสูตรตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนกอนวาจะประเมินในสวนใดหรือเรื่องใด  
และในแตละเรื่องจะศึกษาบางสวนในเรื่องนั้น ๆก็ได 
 2.  ขั้นวางแผนออกแบบการประเมิน  
  2.1   การกําหนดกลุมตัวอยาง 
    2.2   การกําหนดแหลงขอมูล 
     2.3   การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
     2.4   การกําหนดเกณฑในการประเมิน 
     2.5   การกําหนดเวลา 
 3. ขั้นรวบรวมขอมูล 
 4.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 5.  ขั้นรายงานผลการประเมิน 
 นอกจากนี้ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ไดเสนอขั้นตอนการประเมินหลักสูตรแบงเปน 5 
ขั้นตอน สรุปไดดังนี ้(2550: 175-191) 
 1. การบริหารจัดการกอนการประเมินหลักสูตร 
  1.1 การกําหนดนโยบาย  แนวทาง  หลักการในการประเมินหลักสูตร 
  1.2 การแตงตั้งทีมงานประเมินหลักสูตร 
  1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร 
 2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 
  2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
  2.3 การวางแผนในการประเมินหลักสูตร 
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 3. การดําเนินการประเมินหลักสูตร 
 3.1 การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินหลักสูตร 
 3.2 การกําหนดกลุมผูใหขอมูล 
 3.3 การกําหนดเครื่องมือในการประเมิน 
 3.4 การเก็บรวบรวบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร 
 5. การรับรองผลการประเมินหลักสูตร 
 จากขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรท่ีกลาวมา สามารถสรุปขั้นตอนการประเมิน   
หลักสูตรไดดังนี ้
 1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน  การกําหนดจุดมุงหมายใน
การประเมินเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร  ผูประเมินตอง
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร  ในสวนใดดวย
วัตถุประสงคอยางไร  เชน ตองการประเมินเอกสารหลักสูตรเพ่ือดูวาเอกสารหลักสูตรถูกตอง  
สมบูรณสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากแคไหน  หรือจะประเมินการนําหลักสูตรไป
ใชในเรื่องอะไร  แคไหนหรือการนําหลักสูตรไปใชท้ังหมด  หรือประเมินหลักสูตรท้ังระบบ  การ
กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินท่ีชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธี  เครื่องมือ  และขั้นตอน
ในการประเมินไดอยางถูกตอง  และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และไดผล  ถูกตองเปนท่ีเช่ือถือได 
 2. ขั้นกําหนดหลักเกณฑวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผล  การกําหนดเกณฑและวิธีการ
ประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําไปสู เปาหมายของการประเมินเกณฑการประเมินเปน
เครื่องบงช้ีคุณภาพของหลักสูตรท่ีถูกประเมิน   การกําหนดวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผลทําให
เราสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนอยางราบรื่น 
 3. ขั้นการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  
หรือเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีจะมีผลทําใหการประเมินนั้น
นาเช่ือถือมากนอยแคไหน  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินหรือเครื่องมือท่ีใชในการ
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เก็บรวบรวมขอมูลมีหลายอยาง ซ่ึงผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ  มีความเช่ือถือ
ได และมีความเท่ียงตรงสูง 
               4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล  ในขั้นการรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขอบเขตและระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว  ในบางครั้งถาจําเปนตองอาศัยผูอ่ืนในการรวบรวม
ขอมูล  ควรพิจารณาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความเหมาะสม  เพราะผูเก็บรวบรวม
ขอมูลมีสวนชวยใหขอมูลท่ีรวบรวมไดมีความเท่ียงตรงและนาเช่ือถือ 
 5. ขั้นวิเคราะหขอมูล  ในขั้นนี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการการจัดระบบขอมูล  
พิจารณาเลือกใชสถิติในการใชขอมูลท่ีเหมาะสม  แลวจึงวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลเหลานั้น                   
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีไดกําหนดไว  
 6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน  ในขั้นนี้ผูประเมินจะสรุป  
และรายงานผลจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตน  ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงาน
ผลวาควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลท่ีบงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพ
หรือไม  เพียงใด มีสวนใดบางท่ีควรแกไข  ปรับปรุงหรือยกเลิก 

 
2.6 ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินผลหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญและส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหเราทราบถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของหลักสูตร  การประเมินผลมีประโยชนในการจัดการศึกษาการจัดทําหรือ
พัฒนาหลักสูตรตองอาศัยผลจากการประเมินผลเปนสําคัญ  ประโยชนของการประเมินผลหลักสูตร
มีดังนี้ (สุนีย  ภูพันธุ 2546 : 257 – 258) 
 1. ทําใหทราบวาหลักสูตรท่ีสรางหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน  ซ่ึงจะ
เปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด  สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 2. สรางความนาเช่ือถือ  ความม่ันใจและคานิยมท่ีมีตอโรงเรียนใหเกิดขึ้นในหมู
ประชาชน 
 3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ  ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ชวยเหลือหรือบริการทางใดบาง 
 4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา 
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 5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  ท้ังนี้เพ่ือใหการ
เรียนการสอนนักเรียนไดผลดี  ดวยความรวมมือกันท้ังทางโรงเรียนและทางบาน 
 6.ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือหาทางสงเสริมและปรับปรุง
แกไขรวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 
 7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ  เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑทําใหเปน
เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 

8. ชวยช้ีใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได   
 ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตรทําใหทราบเปาหมายแนวทาง  และขอบเขตในการดําเนินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาการประเมินหลักสูตรทําใหทราบวาหลักสูตรท่ี
สรางขึ้นนั้นมีขอดีและขอเสียอยางไร สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรให
มีคุณภาพตอไป 
 

2.7 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

รูปแบบการประเมินมีอยูหลายรูปแบบ  ดังนั้น ในการออกแบบประเมิน ผูประเมินจะตอง
พิจารณาวาจะดําเนินการประเมินอยางไร จึงจะทําใหผลการประเมินท่ีถูกตองตามสภาพความเปน
จริง ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูท่ีจะใชผลประเมิน ถาพิจารณาใหละเอียด 
รูปแบบการประเมินบางรูปแบบจะมีความคลายคลึงกัน รูปแบบของการประเมินหลักสูตร  มี
นักวิชาการซ่ึงเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการประเมินผลเสนอแนะหลายรูปแบบดวยกัน ซ่ึง
สามารถนํามาศึกษาเพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการ  ในปจจุบันรูปแบบของการประเมิน
หลักสูตรสามารถแบงไดเปน  2   ประเภทใหญ ๆ คือ (สุนีย  ภูพันธ  2546 : 259) 
 1. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรท่ีสรางเสร็จใหมๆ เปนการประเมินผลกอนนํา
หลักสูตรไปใช กลุมนี้จะเสนอรูปแบบท่ีเดน ๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการ
วิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique) 
 2. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการประเมินหลักสูตรสามารถ
แบงเปนกลุมยอย ๆ ไดเปน 4 กลุมดังนี้ 
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2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment  
Model) เปนรูปแบบการประเมินท่ีจะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
จุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือพิจารณาวาผลท่ีไดรับเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph  W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด 
( Robert L. Hammond) 

2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model) 
เปนรูปแบบการประเมินท่ีไมนําความคิดของผูประเมินเปนตัวกําหนดความคิดในโครงการประเมิน
ผูประเมินจะประเมินเหตุการณท่ีเกิดตามสภาพความเปนจริง มีความเปนอิสระในการประเมินและ
ตองไมมีความลําเอียง เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Scriven) 

 2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดเกณฑเปนหลัก (Criterion Model) เปน     
รูปแบบการประเมินท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก 
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stake) 

 2.4รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีชวยในการตัดสินใจ(Decision–Making Model)  
เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห     
ขอมูล และการเสนอผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือ
ผูท่ีเกี่ยวของ เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของดอรสิ โกว (Doris T. Gow) 
เปนตน 

การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตตาง ๆ ท่ีจะตองทําการประเมินกวางขวางมาก ดังนั้นวิธีการ
ประเมินหลักสูตรจึงตองไดรับการวิเคราะหและออกแบบใหสามารถท่ีจะประเมินไดครบถวนใน
ขอบขายสาระท้ังหมด รูปแบบตาง ๆ ท่ีจะใชในการประเมินผลมีอยูหลายรูปแบบ ผูมีหนาท่ีในการ
ประเมินผลจําเปนตองเรียนรูทําความเขาใจใหกระจางชัด และจะตองนํารูปแบบตาง ๆ ไปใชอยาง
ถูกตองตรงตามจุดหมายและลักษณะของขอบขายสาระแตละอยาง ท้ังนี้ เปนไปไดวา การ
ประเมินผลขอบขายสาระท้ังหมดของหลักสูตรจําเปนตองใชวิธีการหลายวิธีหรือหลาย ๆ รูปแบบ 
จึงจะไดขอมูลท่ีมีความเช่ือม่ันในการท่ีจะนําไปพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณคาเหมาะสมกับความ
ตองการของสังคม  รูปแบบการประเมิน  มีดังนี ้
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รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงส์ ( The  Puissance Analysis Technique) 

ปุยแซงสเทคนิคเปนวิธีการประเมินผลหลักสูตรแบบหนึ่ง โดยการวิเคราะหหลักสูตรใน
ดานองคประกอบ  3  สวนของ  Tyler คือ 

1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objective) 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instruction  Activity) 
3. การประเมินผล (Assessment  Task) 

และองคประกอบท้ังสามตองมีความสอดคลองสัมพันธกันและกันดังตารางของปุยแซงส 
เม่ือวิเคราะหและคิดคํานวณโดยใชหลักสูตรของปุยแซงส แลวผลท่ีไดรับจะทําใหรูวาคุณภาพของ
หลักสูตรอยูในระดับใด 
 การประเมินผลหลักสูตร จะตองรวบรวมจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  กิจกรรมการเรียนการ
สอน วัสดุการเรียน  และเทคนิคการวัดผลตาง ๆ ของหนวยยอย ๆ ท้ังหมดในหลักสูตร เพ่ือใสลงใน
ตารางสิเคราะหปุยแซงส (The  Puissance Analysis Matrix) ผลการวิเคราะหจะเปนตัวเลขช้ีใหเห็น
วาหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับใด  
 การประเมินหลักสูตรโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบปุยแซงสนี้  วอลเบสเซอร (Henry 
Walbesseer) ไดนําแนวความคิดของไทเลอร (Tyler) เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญในการสราง
หลักสูตรซ่ึงมีท้ังหมด  3สวนท่ีสัมพันธกัน คือ จุดประสงค ประสบการการเรียนรูหรือกิจกรรม     
การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู หรือท่ีเรียกความสัมพันธนี้วา “วงแหวนของ       
ไทเลอร” (Tyler Loop) วอลเบสเซอรไดนําองคประกอบของท้ัง 3 สวนมาวิเคราะหโดยใชตาราง
วิเคราะหปุยแซงส  นอกจากนี้วอลเบสเซอรยังนําหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการ
เรียนรูของกาเย ซ่ึงไดแกรูปแบบของการเรียนรู (Learning  Types) และพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียนท่ีแสดงออกมาใหเห็นได (Performance Classes)  มาสรางเปนตารางวิเคราะหปุยแซงค 
               กาเย (Gagne)ไดกลาวถึงองคประกอบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูวามี 2 มิติ คือ       
(สุนีย  ภูพันธ 2546 : 276 - 278 ) 
 มิติที  1  ความรู้ทีให้แก่ผูเ้รียน  มี 6 รูปดวยกันแตละรูปแบบจะใหคาของความรูแตกตางกัน
ตามลําดับ  ดังนี ้
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  1. ความรูแบบลูกโซ ครูมุงสอนใหผูเรียนไดรับความรู  โดยสอนใหผูเรียนสามารถ
ทําอะไรใหเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องไปไดเชนทอง บรรยาย เปนแลวนึกออกมีคาเทากับ  1  
คะแนน 
 2. ความรูแบบเช่ือมโยงโดยใชคําพูด ครูท่ีมุงสอนใหผูเรียนรูจักลําดับขั้นตอน  
อธิบายเช่ือมโยงดวยคําพูด เชน การทองกลอนใชคําพูดท่ีเกี่ยวของมีคาเทากับ 2 คะแนน 
 3. ความรูแบบผสมผสาน ครูมุงสอนใหผูเรียนสามารถผสมผสานส่ิงท่ีเรียนมาได  
ตองการใหจําแนกแยกแยะ  เปรียบเทียบความแตกตาง  เชน  สามารถแยกไมดอกไมประดับได  
แยกพืชใบเล้ียงคูใบเล้ียงเดี่ยวได  เปนตน  มีคาเทากับ  3  คะแนน 
 4. ความรูแบบความคิดรวบยอด ผูเรียนท่ีไดรับความรูแบบนี้จะเขาใจในส่ิงท่ีเรียน
ไดถูกตอง  เชน  รูวานกเปนอยางไร  มีปก 2 ปก ขา 2 ขา  สามารถบินได  คือการรูวิธีการเขาใจการ
เกิดความคิดรวบยอด และสรุปได  มีคาเทากับ  4  คะแนน 
 5. ความรูแบบหลักการ  ผูเรียนท่ีไดความรูขั้นนี้สามารถจะผสมผสานแนวคิด
หลาย ๆ แนวคิดเขากัน ทําใหเกิดหลักการใหม รูกฎเกณฑ  เกิดความสนใจ สรุปหลักการไดมีคา
เทากับ  5  คะแนน 
 6. ความรูแบบแกปญหา ผูเรียนไดรับความรูขั้นนี้จะสามารถใชความรูใชแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  โลหะทุกชนิดเม่ือไดรับความรอนจะขยายตัวการตอรางรถไฟจึงตอง
เวนระยะไวเพ่ือใหโลหะขยายตัวปองกันการโกงตัวของเหล็ก  ความรูระดับนี้เปนความรูท่ีสูงสุดมี
คาเทากับ  6  คะแนน 
 

มิติที  2  มิติทีเกียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้   มีผลมาจากความรูท่ีไดท้ัง 6  ขั้นระดับของ
พฤติกรรมนี้แบงไดเปน  3  ระดับ  9  ขั้นตอน  คือ 

  ระดับท่ี  1  เปนระดับพฤติกรรมท่ีงายท่ีสุด  มีคาเทากับ  1  คะแนน  มี  3  ขั้น  
   1.1 การบอกช่ือ หรือช้ีเพ่ือแสดงถึงการสามารถท่ีจําส่ิงท่ีเรียนได  การเรียกช่ือ

ส่ิงของได  ครูช้ีแลวเด็กสามารถบอกช่ือได 
   1.2 การเลือกหรือการบอกลักษณะ บอกลักษณะของส่ิงของได  บอกลักษณะ

ของสัตวได 
   1.3  การบอกกฎเกณฑ บอกกฎเกณฑท่ีทองไวได  เชน  การทองสูตรคูณ

โดยมากแลวเปนความรูขั้นfact , concept  และ principle ซ่ึงเปน Cognitive  Domain เปนสวนใหญ 
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 ระดับท่ี  2  เปนระดับพฤติกรรมการเรียนรูมีคาปานกลาง  มี  2  ขั้น ขั้นแตละขั้นมี
คา เทากับ  2   คะแนน 
  2.1 การลําดับ  หมายถึง  การเรียงลําดับไดถูกตอง  เชน การเรียงลําดับ
กษัตริยท่ีทรงเปนมหาราชของไทยได  การเรียงลําดับอักษรไทยได  เปนตน 
  2.2 การสาธิต แสดงเปนตัวอยาง  เชน การสาธิตการไหว 
 ระดับท่ี  3  เปนระดับพฤติกรรมทางการเรียนรูท่ีมีคามากท่ีสุด  มี  4  ขั้นตอน
ดวยกัน  แตละขั้นตอนมีคาเทากับ  3  คะแนน  คือ 
  3.1 การสรางส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน การสรางรูปแบบ (Model)  
  3.2 การอธิบายหรือบรรยาย สามารถบรรยายไดถูกตองตามกําหนด  เชน  
บรรยายคุณลักษณะผูท่ีมีลักษณะเปนนักบริหาร นักประชาธิปไตย  นักแนะแนว เปนตน  
  3.3 การจําแนกหรือแยกแยะ ใหจําแนกแยกแยะประเภทของส่ิงของได  เชน  
สัตวน้ํา  สัตวบก  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  สัตวมีกระดูกสันหลัง  และสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง เปนตน 
  3.4  การประยุกตใชกฎเกณฑ คือการเรียนรูกฎเกณฑแลวนําไปใชได  เชน   
a2 – b2=(a - b) (a + b )   102 - .252=(10 + .5) (10 - .5) 
 
 ตามหลักการเรียนรูของกาเยความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูท่ียากหรืออยูในอันดับสูง ๆ 
มากเทาใด  ก็จะเปนความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและสามารถนําส่ิงท่ีเรียนไปใชใหเปน
ประโยชนไดมากขึ้นเทานั้น  ดังนั้นหลักสูตรใดท่ีมุงสอนใหผูเรียนมีความรูและแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูขั้นสูงขึ้นได  หลักสูตรนั้นนับวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพดี 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์  (Tyler) 

 ไทเลอร (Tyler) เปนผูท่ีวางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดวาการ
ประเมินหลักสูตรเปนการเปรียบเทียบวาพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนไปตาม
จุดมุงหมายท่ีไดตั้งไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัด
การศึกษา 3 สวนคือ จุดมุงหมายทางการศึกษา ประสบการณการเรียนรู และการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน ดังภาพ 
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จุดมุงหมายของการศึกษา 

 

                               ประสบการณเรียนรู                                  การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ 

 
แผนภาพท่ี  1   ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา 
ท่ีมา  :  Ralph  W.  Tyler , Basic Principles of Curriculum and lnstruction (Chicago : University of 
Chicago Press, 1950), 116. 

 
 จากแผนภาพท่ี  1  แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาตามแนวคิดของ     
ไทเลอร   ตามแนวคิดนี้ พ้ืนฐานของการจัดหลักสูตร ก็คือ ผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถวาง
จุดหมายท่ีชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร พยายามจัดประสบการณ
การสอนเพ่ือชวยผูเรียนใหเปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีตองการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร จึงอยูท่ีการดูผลผลิตของ
หลักสูตรวาตรงตามจุดมุงหมายหรือไม   แนวคิดของไทเลอรจึงยึดความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก  
จุดหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ซ่ึงถือวาการประเมินผลหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ไทเลอรมีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร คือ 

 1. เพ่ือตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีตั้งไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ประสบความสําเร็จหรือไม สวนใดท่ีประสบความสําเร็จก็อาจเก็บไวใชไดตอไป แตสวนใดท่ีไม
ประสบความสําเร็จควรจะปรับปรุงแกไข 
 2. เพ่ือประเมินคาความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญเพ่ือให
สาธารณชนไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพ่ือใชขอมูลนั้น
เปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาท่ีคนสวนใหญเห็นดวยเหตุนี้การประเมิน
หลักสูตรจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและของการประเมินคุณคาของหลักสูตรดวย         
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 ไทเลอรไดจัดลําดบัขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี ้
 1. กําหนดจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในการกําหนด
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือนักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระสวนปจจัยท่ีกําหนดขอบเขตของ
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา 
 2. กําหนดจุดประสงคเฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน ซ่ึงจะเปน
พฤติกรรมท่ีตองการวัดหลังจากจัดประสบการณการเรียนรู 
 3. กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
 4. เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณท่ีวางไว
ประสบความสําเร็จ 
 5. ประเมินผลโดยการตัดสินใจดวยการวัดผลทางการศึกษา หรือทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 6. หากหลักสูตรไมบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว ก็จะตองมีการตัดสินใจท่ีจะยกเลิก
หรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลับ(Feedback) 
เพ่ือปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลง หรือใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอรจะเห็นวาเปนการยึดความสําเร็จของ
ผูเรียนสวนใหญเปนเกณฑในการตัดสิน โดยอาศัยการวัดพฤติกรรมกอนและหลังเรียน (Pre-Post 
Measurement ) และมีการกําหนดเกณฑไวกอนลวงหนาวาสําเร็จระดับใดจึงจะประสบความสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายท่ีวางไว การประเมินผลในลักษณะนี้จึงเปนการประเมินผลสรุป (Summative 
Evaluation ) มากกวาการประเมินผลความกาวหนา ( Formative Evaluation ) 
 

 วิธีการประเมินภาคขยายของ ไทเลอร์ ( Tyler ) 

 ไทเลอร มีความเช่ือวาการประเมินคาโปรแกรมเปนกระบวนการท่ีชวยสราง พัฒนา      
ปรับปรุง และทําใหโปรแกรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดํารงอยูอยางยั่งยืน  สาระของการประเมิน
สรุปไดดังนี้ ( สมหวัง พิธิยานุวัฒน  2541 : 130 – 131 ) 
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  การประเมินคาวัตถุประสงค โปรแกรมทางการศึกษาท่ีมีอยูมากมายและมีความ
หลากหลายก็ดวยวัตถุประสงคของโปรแกรมท่ีตองการเนนในจุดท่ีแตกตางกัน และในบางครั้ง
วัตถุประสงคของโปรแกรมก็ถูกบิดเบือนไปจากหลักการท่ีควรจะเปน เพราะส่ิงท่ีเนนใน
วัตถุประสงคของโปรแกรมไมไดนํามาพิจารณาใหเหมาะสม ในการประเมินโปรแกรมเพ่ือ
วัตถุประสงคในการพัฒนาและการใหทุนสนับสนุนหรือสงเสริมโปรแกรมตางๆจึงมีความจําเปนท่ี
ตองประเมินวัตถุประสงคของโปรแกรมการศึกษาดวยเกณฑดังนี้  
 เกณฑ 1. วัตถุประสงคควรเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับปรัชญาทางการศึกษาของสถาบัน 
 เกณฑ 2. วัตถุประสงคควรมีความเกี่ยวของและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในรายวิชานั้นๆ 
 เกณฑ 3. วัตถุประสงคท่ีเสนอไวในโปรแกรมควรเปนส่ิงท่ีผูเรียนจะไดมีโอกาสในการ
ใชส่ิงท่ีเขาจะไดเรียนรูไป นั่นคือส่ิงท่ีเขาจะไดเรียนรูจะเปนประโยชนกับเขาในทางปฏิบัติ 
 เกณฑ 4. วัตถุประสงคควรมีความเหมาะสมในแงท่ีเปนความตองการ ความสนใจ และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน และในกรณีท่ีเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญแตผูเรียนไมสนใจใน
โปรแกรมก็ควรท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรูตามวัตถุประสงค
นั้นดวย 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ แฮมมอนด์ ( Hammond ) 

แฮมมอนด (Robert Hammond) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยยึดจุดประสงคเปน
หลักคลายไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอแนวคิดท่ีตางจากไทเลอร  โดยท่ีแฮมมอนดเสนอวา 
โครงสรางสําหรับการประเมินนั้นประกอบดวยมิติ (Dimensions) ใหญ ๆ หลายมิติดวยกัน แตละ
มิติก็จะประกอบดวยตัวแปรสําคัญ ๆ อีกหลายตัวแปร ความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตร 
ขึ้นอยูกับการปะทะสัมพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปรในมิติตาง ๆ เหลานี้ มิติท้ัง 3 ไดแก มิติ
ดานการเรียนการสอน มิติดานสถาบัน และมิติดานพฤติกรรม 

 1.   มิติด้านการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปรคือ 
  การจัดช้ันเรียนและตารางสอน คือการจัดครูและนักเรียนใหพบกัน และดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสวนการจัดในสวนนี้จะตองคํานึงถึงเวลาและสถานท่ีดวย 
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 เนื้อหาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาท่ีจะนํามาจัดการเรียนการสอน การจัดลําดับ   
เนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียนและช้ันเรียนแตละระดับ 
 วิธีการหมายถึงหลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ัง 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 
 ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ หมายถึง สถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือและอุปกรณ
พิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุส้ินเปลืองตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีมีผลตอการใชหลักสูตร และการสอนดานอ่ืน  
 งบประมาณ หมายถึง เงินท่ีใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน       
การสอน การซอมแซม เงินเดือนครู คาจางบุคลากรท่ีจะทําใหงานการใชหลักสูตรประสบ
ความสําเร็จ 
 2.  มิติด้านสถาบัน  ประกอบดวยตัวแปรท่ีควรคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร  5 ตัว
แปร คือ 
 นักเรียน มีองคประกอบท่ีตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตรไดแก อายุ เพศ 
ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ภูมิหลังทาง
ครอบครัว 
 ครู  มีองคประกอบท่ีตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ   เพศ   วุฒิ
สูงสุดทางการศึกษา   ประสบการณทางการสอน   เงินเดือน   กิจกรรมท่ีทําเวลาวาง   การฝกอบรม
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1-3 ปและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ผูบริหาร มีองคประกอบท่ีตองคํานึงถึงในเวลาประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ   
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา   ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน   ลักษณะทางบุคลิกภาพ    การ
ฝกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1-3 ป และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ 
 ผูเช่ียวชาญ มีองคประกอบท่ีตองคํานึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ   เพศ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานลักษณะของการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือลักษณะทางบุคลิกภาพและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ครอบครัว มีองคประกอบท่ีตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก      
สถานภาพสมรส    ขนาดของครอบครัว  รายได  สถานท่ีอยู  การศึกษา  การเปนสมาชิกของสมาคม   
การโยกยาย   จํานวนบุตรท่ีอยูในโรงเรียนนี้ และจํานวนญาติท่ีอยูรวมโรงเรียน 
 ชุมชน มีองคประกอบท่ีตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแกสภาพชุมชน 
จํานวนประชากรการกระจายของอายุประชากร  ความเช่ือ(คานิยม ประเพณี ศาสนา )   ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ   สภาพการใหบริการสุขภาพอนามัยและการรับนวัตกรรมเทคโนโลย ี
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 3. มิติด้านพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือพฤติกรรมดานความรู 
(Cognitive Domain) พฤติกรรมดานทักษะ (Psychomotor Domain) และพฤติกรรมดานเจตคติ 
(Affective Domain) 
 แนวความคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด  เริ่มดวยการประเมินหลักสูตรท่ี
กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพ่ือใหไดขอมูลเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจึงเริ่ม
กําหนดทิศทางและกระบวนการของการเปล่ียนแปลงหลักสูตรขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรมี
ดังนี้ 
 1. กําหนดส่ิงท่ีตองการประเมิน ควรจะเริ่มตนท่ีวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร เชน     
ภาษาไทย คณิตศาสตร และจํากัดระดับช้ันเรียน 
 2. กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน 
 3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุถึง (1) พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงวา
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนด (2)  เง่ือนไขของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น (3) เกณฑของ
พฤติกรรมท่ีบอกใหรูวานักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงค มากนอยเทาใด 
 4. ประเมินพฤติกรรมท่ีระบุไวในจุดประสงค  ผลท่ีไดจากการประเมินจะเปน
ตัวกําหนดท่ีพิจารณาหลักสูตรท่ีดําเนินการใชอยูเพ่ือตัดสิน  รวมท้ังการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หลักสูตร 
 5. วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสันพันธระหวางองคประกอบตางๆ 
เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงจะเปนผลสะทอนกลับไปสูวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว  และเปนการตัดสินวาผลหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 6. พิจารณาส่ิงท่ีควรเปล่ียนแปลงปรับปรุง 

 แนวคิดในการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนดใชแนวคิดของไทเลอรเปนพ้ืนฐานใน
การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และการใชขอมูลจากการประเมินผลในการปรับปรุง
จุดประสงคของหลักสูตรนั้น แตแฮมมอนดใหแนวทางท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหตัวแปรของ
มิติดาน การสอน และมิติดานสถาบันซ่ึงอาจมีผลตอการสําเร็จของหลักสูตรนั้นดวย 

 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค 

 ( The Stake’s Congruence Contingency Model )  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตคเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดเกณฑ
เปนหลัก สเตคไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา เปนการบรรยายและตัดสินคุณคาของ
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หลักสูตร ซ่ึงเนนเรือ่งการบรรยายส่ิงท่ีจะถูกประเมินโดยอาศัยผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการ
ตัดสินคุณคา สเตคมีจุดมุงหมายท่ีจะประเมินผลหลักสูตรโดยการประเมินสวนประกอบของการ
จัดการเรียนการสอนหลาย ๆ สวน โดยไมเพียงแตพิจารณาเฉพาะผลท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร
เทานั้น 
 ดังนั้น สเตค จึงเสนอวาควรมีการพิจารณาขอมูลเพ่ือประเมินผลหลักสูตร 3 ดาน คือ 
 1. ดานส่ิงท่ีมากอน  หรือสภาพกอนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถึง ส่ิงตางๆ ท่ีเอ้ือ
ใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนส่ิงท่ีมีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลวประกอบดวย 7 หัวขอคือ 
บุคลิกและนิสัยของนักเรียน  บุคลิกและนิสัยของครู  เนื้อหาในหลักสูตร  วัสดุอุปกรณ  การเรียน
การสอน  อาคารสถานท่ี  การจัดโรงเรียน  ลักษณะของชุมชน 
 2. ดานกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Process or Transactions)  หมายถึง 
ปฏิสัมพันธตาง ๆ ท่ีเกดิขึ้นขณะท่ีมีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู  
ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนขั้นของการใชหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย  5  หัวขอคือ การส่ือสาร  การ
จัดแบงเวลา  การลําดับเหตุการณ  การใหกําลังใจ  และบรรยากาศของส่ิงแวดลอม 
 3. ดานผลผลิต  หรือผลท่ีไดรับจากโครงการ (Outcomes)  หมายถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการ
ใชหลักสูตร ประกอบดวย  5  หัวขอคือ  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  ทัศนคติของนักเรียน  ทักษะของ
นักเรียน  ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู  และผลท่ีเกิดขึ้นกับสถาบัน 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส ( Provus ’ Discrepancy Evaluation Model ) 

 โพรวัสไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรซ่ึงเรียกวา “การ
ประเมินผลตามความแตกตางหรือประเมินผลความไมสอดคลอง” (Discrepancy Evaluation) ซ่ึงจะ
ประเมินหลักสูตรท้ังหมด  5  สวน  คือ  1)  การออกแบบ ( Design)  2)  ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีเริ่มตั้ง
ไวเม่ือใชหลักสูตร (Installation) 3)  กระบวนการ ( Process)  4) ผลผลิตของหลักสูตร (Products)  
5)  คาใชจายหรือผลตอบแทน (Cost)  ในแตละสวนจะมีขั้นตอนการประเมินผลเหมือนกันโดยจะ
ดําเนินการเปน  5  ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นท่ี  1   ผูประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน (Standards - S)  ของส่ิงท่ี
ตองการวัดกอน  เชน  มาตรฐานดานเนื้อหา  เปนตน 
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  ขั้นท่ี 2  ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง
ของส่ิงท่ีตองการวัด ( Performance - P) 
  ขั้นท่ี  3   ผูประเมินนําขอมูลท่ีรวบรวมไดในขั้นท่ี  2  มาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานท่ีตั้งไวในขั้นท่ี  1  ( Compare - C)  
  ขั้นท่ี  4   ผูประเมินศึกษาความแตกตาง  หรือความไมสอดคลองระหวางผลการ
ปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy - D) 
  ขั้นท่ี  5   ผูประเมินสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเปน
ขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรท่ีประเมิน  หรือปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติหรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีขึ้น (Decision  Making) 
 
S 
   C   D   Decision  Making 
P 
 
แผนภาพท่ี 2   รูปแบบการประเมินของ Provus 
ท่ีมา : สุนีย  ภูพันธ ,แนวคิดพ้ืนฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 274. 

 S =  Standard   เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมินหลักสูตร  กลาวคือ  ผู
ประเมินผลตองตั้งส่ิงมาตรฐานท่ีตองการวัดไวกอน 
 P =  Performance   หลังจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว  ผูประเมินจะตอง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง ในส่ิงท่ีตองการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูลท่ี
รวบรวมควรเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นพฤติกรรมท่ีชัดเจน 
 C =  Compare   เม่ือตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลว  ก็นําขอมูลมา
เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 
 D =  Discrepancy   จากการเทียบขอมูลกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ผูประเมินพบวา
มีชองวาง  อะไรท่ีเกิดขึ้นกับผลท่ีคาดหวัง 
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 D =  Decision  Making   ประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพ่ือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง   
 แบบการประเมินผลหลักสูตรของโพรวัสนี้  นับวาสะดวกแกผูประเมินหลาย
ประเภท และเปนกระบวนการท่ีสงใหเห็นถึงผูบริหารจะตัดสินใจ  จะใชหรือไม หรือจะปรับปรุง
เพ่ิมเติม หรือจะหยิบยกขอมูลใดขอมูลหนึ่งมาพิจารณา 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 

 สตัฟเฟลบีม  (Danie L. Stufflebeam) ไดอธิบายความหมายของการประเมินผลทาง
การศึกษาเอาไววาเปนกระบวนการบรรยายการหาขอมูล  และการใหขอมูล  เพ่ือการตัดสินใจหา
ทางเลือก  ฉะนั้นรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมจึงเปนรูปแบบท่ี
เหมาะสมแกการชวยตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 ตามปกติสถานการณในการตัดสินใจ  (Decision  Settings) โดยท่ัวไปจะประกอบดวยมิติท่ี
สําคัญอยู  2  ประการ  คือ   
 1. มิติดานขอมูลท่ีมีอยู (Information  Grasp)  คือถาเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอยางเรา
จําเปนตองคํานึงวาเรามีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูมากนอยเพียงใดแลว 
 2. มิติดานปริมาณความเปล่ียนแปลงท่ีตองการใหเกิดขึ้น (Degree of Change) คือ  
หมายความวาถาเราจะตัดสินใจทําอะไรซักอยางหนึ่ง เราตองคํานึงวาเม่ือเราทําไปแลวจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปมากนอยสักแคไหน 
 การตัดสินใจนั้นไมวาจะอยูในสถานการณแบบใดก็ตามจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิง
ประเมิน (Evaluation Data ) มาชวยเปนพ้ืนฐาน เพราะการตัดสินใจใด ๆ ของผูบริหารท่ีไมใชขอมูล
เชิงปริมาณมาเปนพ้ืนฐานในการหาทางเลือก ยอมเส่ียงตอความลมเหลวในการดําเนินงานตาม
ทางเลือกนั้นอยางมาก  สวนการตัดสินใจท้ังปวงทางการศึกษานั้น ไมวาจะเปนเรื่องจะจัด
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรอยางไร จะจัดการเรียนการสอนดวยวิธีไหน จะใชส่ือการเรียนการสอนอะไร 
จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไร ถาพิจารณาในแงของวิธีการกับผลท่ีจะเกิดขึ้นและส่ิงท่ีคาดหวัง
กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง เราอาจจําแนกการตัดสินใจออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
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                ส่ิงท่ีคาดหวัง        ส่ิงท่ีเปนจริง 
 

ผลทีเกิดขึน 

 
 
 
 
วิธีทํา 

 
 
แผนภาพท่ี 3  ประเภท และความสัมพันธ ของ Stufflebeam ตอส่ิงท่ีคาดหวังและส่ิงท่ีเปนจริง 
ท่ีมา : สุนีย  ภูพันธ, แนวคิดพ้ืนฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 266. 
 
  1. การตัดสินใจเกียวกับการวางแผน (Planning Decisions)   เปนการตัดสินใจโดย
การคาดหวังวาเราตองการใหเกิดผลทางการศึกษาอยางไร เชน หลังจากท่ีนักเรียนจบช้ันประถมปท่ี 
6 ไปแลวนักเรียนควรจะมีคุณสมบัติท่ีเดน อยางไรบาง ฉะนั้นการตัดสินใจชนิดนี้จึงนํามาเปน
ประโยชนในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือในการวางแผนจัดการศึกษาไดเปนอยางดี จึง
เรียกการตัดสินใจอยางนี้วา การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
  2. การตัดสินใจเกียวกับโครงสร้าง (Structuring Decisions)   เปนการตัดสินใจโดย
การคาดหวังวาท่ีวาถาตองการใหเกิดผลทางการศึกษาตามท่ีคาดหวังไวในขอ 1 นั้น เราควรจะวาง
โครงสรางหรือวางรูปแบบของการใชหลักสูตรท่ีพึงประสงคเอาไวอยางไร เชนถาจะใหนักเรียนมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีคาดหวังเอาไวนั้น โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมอยางไร การบริหารควรจะ
เปนแบบใด ครูควรจัดการเรียนการสอนอยางไร ควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบาง ฯลฯ 
จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง 
  3. การตัดสินใจเกียวกับการนําไปใช้ (Implementing Decision) เปนการตัดสินใจวา 
ตามความเปนจริงนั้นไดมีการนําหลักสูตรไปใชตามแนวทางท่ีคาดหวังเอาไวหรือไม มีการควบคุม

(1) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผน 

(4) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ี 

(2) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง 

                      (3) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําไปใช  
(Implementing) 
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หรือแกไขปรับปรุงเพ่ือใหวิธีการท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ เปนไปตามท่ีตองการมากนอยเพียงใด จึงเรียกการ
ตัดสินใจแบบนี้วา การตัดสินใจ      เกี่ยวกับการนําไปใช 
  4. การตัดสินใจเกียวกับคุณสมบัติทีพึงประสงค์ (Recycling  Decisions)   เปนการ
ตัดสินใจหลังจบการศึกษาตามหลักสูตรไปแลวนั้นจริงแลวนักเรียนมีคุณสมบัติเปนอยางไรมีความรู  
มีทักษะ  มีเจตคติ  เปนอยางไรและตรงตามท่ีคาดหวังเอาไวหรือไม  ทีอะไรบางท่ีตองรักษาเอาไว  
และมีอะไรบางท่ีตองละท้ิงหรือนํามาปรับขยายเสียใหม  จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
  ท้ังหมดท่ีกลาวมา  4  ขอนี้  คือประเภทการตัดสินใจทางการศึกษา  แตตามความคิด
ของสตัฟเฟลบีมนั้นการตัดสินใจทุก ๆ เรื่องจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมินในการพิจารณาขั้น
พ้ืนฐานและสตัฟเฟลบีมไดใหแนวคิดไววาในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีส่ิงสําคัญท่ีเราตอง
ประเมินอยู  4  ดานคือ 
  1. การประเมินสภาพแวดล้อม   (Context Evaluation)  เปนการประเมินท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย  การประเมินสภาพแวดลอมจะชวย
ใหผูพัฒนาหลักสูตรรูวา  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบางสถานการณท่ี
คาดหวังกับสภาพท่ีแทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปนอยางไร  มีความตองการ  หรือปญหา
อะไรบางท่ียังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข  มีโอกาสและสรรพกําลังท่ีจําเปนอะไรบางท่ียัง
ไมไดถูกนํามาใชในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ฯลฯ  ในการประเมินสภาพแวดลอม
นี้  ผูประเมินอาจใชวิธีดังตอไปนี ้
   1. การวิเคราะหความคิดรวบยอด ( Conceptual  Analysis) 
   2. การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะหจริง (Empirical  Studies) 
  3. การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญการประเมินสภาพแวดลอมนี้จะ
ชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย (Planning 
Decisions) 
  2. การประเมินตัวป้อน (Inputs Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือให
ไดขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตาง ๆ ท่ีมีอยูเพ่ือใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร  จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไมจะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดีซ่ึงการประเมินตัวปอนอาจกระทําได
โดย 
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   1. จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการ 
   2. อาศัยผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีผูทําเอาไวแลว 
   3. วาจางผูเช่ียวชาญมาใหคําปรึกษา 
   4. ทําการวิจัยเชิงทดลองเปนการนํารอง 
 อนึ่งขอสังเกตวาวิธีการประเมินตัวปอนท่ีมีแตกตางกันออกไปมาก  นับแตการใชวิธีการ
งาย ๆ โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ หรือของคณะกรรมการไปจนถึงวิธีการท่ีซับซอน  เชน
การวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการใหมีการเปล่ียนแปลงมีมากนอยเพียงไรและ
ขอมูลท่ีมีอยูจะนํามาสนับสนุนการเปล่ียนแปลงนั้นมีอยูมากหรือนอยนั่นเอง ตัวอยาง  เชนใน
สถานการณการตัดสินใจแบบ  Homeostatic ท่ีตองการใหมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยแตทวา
ขอมูลท่ีจะมาชวยสนับสนุนนั้นมีอยูมากแลว  ในบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีการประเมินผลใน
ลักษณะยุงยากซับซอนแตประการใด อยางไรก็ตามถาสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ 
Incremental หรือ Neomobilistic  ท่ีตองการนํานวัตกรรมบางอยางมาใชในหลักสูตรการประเมินผล
เพ่ือใหไดขอมูลมาสนับสนุนจําเปนตองวิธีท่ีรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น  เพ่ือใหไดผลท่ีเท่ียงตรงและ
เช่ือถือไดนั่นเอง 
 ฉะนั้นการประเมินตัวปอนนี้จะชวยใหเราไดขอมูลในการตัดสินใจ  ถาเราจะจัด
การศึกษาตามหลักสูตร  เราควรจะขอความรวมมือและชวยเหลือจากแหลงภายนอกหรือไมควรจะ
หาวิธีการใด  วิธีการท่ีมีอยูแลวหรือวิธีการท่ีคิดคนขึ้นมาใหม การดําเนินงานในโรงเรียน  เชน การ
บริหารความสัมพันธระหวางครู  และนักเรียน ฯลฯ ควรเปนอยางไรจึงจะชวยใหการนําหลักสูตร
ไปใชประสบผลสําเร็จ การประเมินตัวปอนนี้จะชวยใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนในการตัดสินใจดาน
โครงสรางหรือการวางรูปแบบในการดําเนินงาน (Structuring  Decision) 
  3. การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพ่ือสืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามท่ีคาดหวังเอาไว  หรือจุดออนของการดําเนินงาน
ในขั้นทดลองใชหลักสูตร  เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการตอไป  
ฉะนั้นจึงตองมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลาย ๆ    อยาง 
ตาง ๆ กัน  เชน 
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   1. การสังเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัต ิ
   2. การวิเคราะหการปะทะสัมพันธ 
   3. การสัมภาษณ 
   4. การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 
   5. การใหเขียนรายงานประเภทปลายเปด 
 อยางไรก็ตามในการประเมินกระบวนการนี้บางครั้งจําเปนตองตั้งคณะกรรมการในการ
ประเมินผลขึ้นมาโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการชุดนี้มีเวลาทําการประเมินอยางเต็มท่ี เชน ถาเปน
สถาบันระดับอุดมศึกษาก็อาจจะไดแกทีมงานในหนวยวิจัยของสถาบันเอง แตถาเปนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาก็อาจจะไดแกศึกษานิเทศกของจังหวัด เพราะการตั้งครูในโรงเรียนใหทําหนาท่ี
ประเมินผลโดยเฉพาะนั้นทําไดยากเนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายอยาง เชนเรื่องเวลาซ่ึงมีความจํา
เปนมากในกรณีท่ีสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ Incremental และ Neo-mobilistic เพราะมี
ขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจอยูแลวนอยมาก แตถาหากสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ 
Homeostic ซ่ึงตองการใหมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย ขณะเดียวกันก็มีขอมูลท่ีจะนํามาใช
สนับสนุนอยางเหลือเฟอแลว   ผูบริหารและครูในโรงเรียนอาจชวยกันทําการประเมินก็ไดการ
ประเมินกระบวนการนี้ใหขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจดานการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริง ๆ           
( Implementing Decision )  
  4.   การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเปนไปตามท่ีคาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใดอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยูก็ได 
  ในกระบวนการการศึกษานั้นการประเมินผลผลิตจะใหขอมูลท่ีนํามาชวยตัดสินใจวา
มีกิจกรรมทางการศึกษาอะไรบางท่ีควรทําตอไป เลิกทํา หรือควรนํามาปรับปรุงแกไขเสียใหม
นอกจากนั้นยังใหขอมูลท่ีจะนําไปเช่ือมหรือสานตอเขากับขั้นตอนอ่ืน ๆ ของกระบวนการทาง
การศึกษาไดอีกดวย เชนโรงเรียนหนึ่งมีปญหาครูไมพอสอนหรือครูมีภารกิจมากจนไมมีเวลาจะ
เตรียมการสอนใหไดผล จึงไดคิดคนนวัตกรรมทางการสอบแบบ RIT (Reduced Instructional 
Time) ขึ้นมาใชเสร็จแลวก็ทําการประเมินผลผลิตของการเรียนแบบ RIT ดู พบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนนั้นอยูในขั้นท่ีนาพอใจเปนอยางยิ่ง และยังพบวานวัตกรรมดังกลาวมี
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ความพรอมท่ีจะนําไปเผยแพรในโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีประสบปญหาอยางเดียวกันได เพราะเปนส่ิงท่ีทํา
ไดงายไมส้ินเปลืองมากนัก อยางนี้ผูบริหารการศึกษาก็อาจใชผลจากการประเมินดังกลาวมาชวยใน
การตัดสินใจประกาศใหโรงเรียนตาง ๆ นํานวัตกรรมแบบ RIT ไปใชจัดการเรียนการสอนตอไป 
 การประเมินผลผลิตนี้จะใหขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจวา จะเก็บรักษาไว เลิกใช หรือ
ปรับปรุงแกไขใหม (Recycling Decisions) 
 เนื่องจากสตัฟเฟลบีมใหแนวคิดวาในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีส่ิงท่ีจะตองประเมิน
อยู 4 อยาง คือ Context , Input , Process , และ Products รูปแบบการประเมินผลของเขาจึงเปนท่ีรูจัก
กัน โดยท่ัวไปวาเปน CIPP Model  ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจตาม
แนวคิดของสตัฟเฟลบีม อาจเปนแผนภาพไดดังนี ้
 
Planning  Structuring  Implementing  Recycling 
(Objective)  (Designing)     (Operating)  (Judgement) 
 

 
          
Context                   Input      Process       Product 
Evaluation    Evaluation   Evaluation      Evaluation 
 
แผนภูมิท่ี 4  ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจ 
ท่ีมา : สุนีย  ภูพันธ , แนวคิดพ้ืนฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ),  270. 
 

ในการเมินหลักสูตรตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย 
ผลผลิต(Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบท่ีนอกเหนือจากผลผลิตท่ีตองการ
ใหเกิด E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้น  S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขึ้น  
และ T (Transportation) เปนผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได  ในชวงแรกของการประเมิน
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ท่ีเนน CIPP Model เนนการประเมินเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรใน 4 ดาน คือ (มาเรียม       
นิลพันธุ 2553: 30-35) 

1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation)  เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย  การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง  สถานการณท่ีคาดหวังกับ
สภาพท่ีแทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปนอยางไร  มีความตองการ  หรือปญหาอะไรบางท่ียัง
ไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข  มีโอกาสและสรรพกําลังท่ีจําเปนอะไรบางท่ียังไมไดถูกนํามาใช
ในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร   ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับนโยบาย
ของ ศธ. , สกอ. นโยบายขององคกร  อปท. มูลนิธิ   สมาคมความตองการของชุมชน  การตีตราของ
สังคม   ความคาดหวังของผูปกครอง ผูใชบัณฑิต  แผน  วิสัยทัศน  จุดหมาย  โครงสรางหลักสูตร  
เปนตน  

2. การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Inputs Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย 
เพ่ือใหไดขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตางๆ ท่ีมีอยูเพ่ือใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร  จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณ  อาคารสถานท่ี  
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน  คุณภาพของผูเรียน/ 
พ้ืนฐานความรูผูเรียน  ส่ือ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา  เอกสารหลักสูตร  การสนับสนุนสงเสริม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เวลาและชวงเวลา เปนตน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สืบคนจุดเดน จุดออนหรือจุดท่ีควรพัฒนาของรูปแบบการดําเนินงานตามท่ีคาดหวังเอาไว หรือ 
จุดเดนจุดออน หรือจุดท่ีควรพัฒนาของการดําเนินงานในการใชหลักสูตร เพ่ือนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการตอไป ฉะนั้นจึงตองมีการจดบันทึกผลการประเมิน
กระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลายๆ วิธีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การกํากับติดตาม  การจัดการเรียน
การสอน  การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลท่ีเกิด
ขึ้นกับผูเรียนนั้นเปนไปตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีคาดหวังเอาไวมากนอย
เพียงใด ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ  และคุณธรรมจริยธรรม        
เจตคติ รวมท้ังความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ  ประสบการณ 
สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยูก็ได  ประเด็นการประเมินครอบคลุม
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผลการเรียนรู  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
เหมาะสม เห็นดวย สอดคลอง  ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม 

ในการเมินหลักสูตรตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย 
ผลผลิต(Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบท่ีนอกเหนือจากผลผลิตท่ีตองการ
ใหเกิดE (Effectiveness) เปนประสิทธิผลท่ีเกิดขี้น  S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขื้น  
และ T (Transportation)เปนผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได 

Context   บริบท                 
Input       ปจจัยนําเขา                  
Process   กระบวนการ                   
Product   ผลผลิต  

 Impact  ผลกระทบ 
 Effectiveness  ประสิทธิผล 
 Sustainable   ความยั่งยืน 
                Transportation   การถายทอด  การขยายผล 

ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการ
ขยายการประเมินผลผลิต (Product) โดยสวนใหญนิยมขยายผลการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึง
ผลกระทบ(Impact) ดวย คือเนนการประเมินกระทบ (Impact Evaluation) ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
พิจารณาผลท่ี นอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไว อาจมีผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ  การมีงานทํา การไดรับรางวัล 
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เกียรติยศ เกียรติบัตร การเปนท่ียอมรับ  การมีช่ือเสียงของสถาบัน  การนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน  เปนตน 

การประเมินหลักสูตรเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสรุปแตละดานของการ
ประเมินกับประเภทการตัดสินใจไดดังนี้ 

ตารางท่ี  2  การประเมินหลักสูตรเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจและการใช้ประโยชน์จากการประเมิน 

C: Context Evaluation 
    (การประเมินบริบท) 

Planning Decision 
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผน) 

- กําหนดหรือเลือกนโยบาย/
เปาหมาย/ จุดมุงหมายของ
หลักสูตร 

I: Input Evaluation 
   (การประเมินปจจัย) 

Structuring  Decision 
(การตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสรางเพ่ือกําหนดวิธีการ) 

- กําหนดโครงสรางการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรกลยุทธ 
แผนงาน  และวิธีการดําเนิน    
ตามหลักสูตร 

P: Process Evaluation 
    (การประเมินกระบวนการ) 

Implementing Decision 
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ) 

- ติดตามและกํากับการ
ดําเนินงานตามแผน 
- ปรับปรุง ปรับเปล่ียน วิธีการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม 
- รายงานความกาวหนาของ
หลักสูตร 

P: Product Evaluation 
    (การประเมินผลผลิต) 

Recycling Decision 
(การตัดสินใจเพ่ือการทบทวน) 

- ยุติ/ลมเลิก 
- ปรับเปล่ียน 
- คงไว/ชะลอ 
- ขยาย 

 

ซ่ึงสาระของการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถสรุปท่ีสะทอนสภาพท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual) กับ
การคาดหวัง (Expect) ไดดังภาพ 
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คาดหวัง Expect/ เกณฑ์ เกิดขึนจริง Actual/ สภาพทีปฏิบัติ 
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน  โดยมี
จุดมุ งหมายเ พ่ือ การกําหนดจุดมุ งหมาย 
(Planning Decisions) 

4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เมื่อสิ้นสุด  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการตัดสินการบรรลุความสําเร็จ 
(Recycling Decisions) 

2. ก า รตั ดสิ นใจ เกี่ ยว กับ ก าร กํ า หน ด
โครงสราง  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการเลือก
วิธีการที่เหมาะสม (Structuring Decisions) 

3 . การตัดสินใจ เกี่ยวกับการดํา เนินงาน  โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือการดําเนินงาน  การควบคุม  การ
กลั่นกรอง  กระบวนการ (Implementing Decisions) 

 

แผนภาพท่ี 5   สภาพท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual) กับการคาดหวัง (Expect) ในการประเมิน
หลักสูตร 

สําหรับการประเมินหลักสูตรนั้นสามารถกระทําไดระหวางดําเนินการใชหลักสูตรและหลัง
ใชหลักสูตรแลว โดยบทบาทการประเมินในแตละชวงแตกตางกันดังนี ้

ตารางท่ี  3  บทบาทการประเมินหลักสูตรในแตละชวง 

การประเมนิ 

บทบาทการประเมิน 

Formative Evaluation 

เน้น Decision-making 

Summative Evaluation 

เน้น Accountability 

C: Context  
    Evaluation 

เ ป น ข อ แ น ะ นํ า สํ า ห รั บ เ ลื อ ก
วั ต ถุ ป ร ะ สง ค แ ละ กํ า ห น ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและส่ิง
ท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับการเลือกส่ิงท่ี
สอดคลองกับความตองการความ
คาดหวัง โอกาส และปญหา 

I: Input 
    Evaluation 

เปนขอเสนอแนะสําหรับการเลือก 
กลยุทธทรัพยากรโครงการ เปนปจจัย
สําหรับการออกแบบการดําเนินการ 

ตัดสินเลือกกลยุทธและทรัพยากรและ
ใหเหตุผลทางเลือก 

P: Process 
    Evaluation 

เปนขอเสนอแนะทางการปฏิบัติ/การ
ดําเนินงาน และควบคุมการดําเนินงาน 

ตัดสินการดําเนินงานท่ีเปนจริง 

P: Product 
    Evaluation 

เปนขอเสนอแนะสําหรับการยุติ – คง/
ชะลอ ปรับเปล่ียน - ขยายปรับปรุง
โครงการ 

ตัดสินผลท่ีเกิดขึ้นและการตัดสินใจ
ยอนกลับ 

 

ผล(Ends) 

 

วิธีการ (Means) 
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การประเมินหลักสูตรสามารถกระทําไดหลายวิธีซ่ึงควรเหมาะกับส่ิงท่ีประเมินและผูให
ขอมูลในการประเมินหลักสูตร  การประเมินหลักสูตรในแตละดานตามแนวคิดของ CIPP โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ตารางท่ี  4   วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรในแตละดานตามแนวคิดของ CIPP   

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 

1. เพื่อกําหนดบริบท/ 
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อหากลุมเปาหมายและ
ความตองการของกลุม 
3. เพื่อหาเวลาและโอกาสท่ี
ตองการสนองความ
ตองการ 
4. เพื่อวินิจฉัยปญหาภายใต
ความตองการนั้นๆ  เพื่อ
ตัดสินใจวาวัตถุประสงคท่ี
เหมาะสมของหลักสูตรควร
เปนอะไร 

1. เพื่อกําหนดและ
ประเมินสมรรถนะ 
2. เพื่อหาทางเลือก
ยุทธวิธีในการดําเนินตาม
หลักสูตร 
3. เพื่อกําหนดการ
ออกแบบการดําเนินการ
ตามยุทธวิธี 
4. เพื่อกําหนด
งบประมาณ 
5. เพื่อการกําหนดเวลา 
6. เพื่อการกําหนด
กิจกรรมตางๆ ตาม
หลักสูตร 

เพื่อหาและคาดคะเนเกี่ยวกับ
ผลจากการดําเนินตาม
หลักสูตรในดานตางๆ  ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2. ผลจากการดําเนินงานตาม
การออกแบบ  เพื่อท่ีจะหา
ขอมูลและสารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน
และกิจกรรมตางๆ 
 

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

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 

โดยใชวิธีวิเคราะห  ระบบ
การสํารวจ  การวิจัย/ 
วิเคราะห/ ตรวจเอกสาร  
การสัมภาษณ   
การจัดลําดับคุณภาพ  การ
สอบถาม  การสนทนากลุม   
และวิธี Delphi Technique  
ความสอดคลอง   
ความคิดเห็น   
ความพึงพอใจ   
ความเปนไปได 

โดยการจัดลําดับคุณภาพ  
การวิเคราะหทรัพยากร  
การวิจัย/ วิเคราะห/ ตรวจ
เอกสาร  การสัมภาษณ  
การสอบถาม   
ความเหมาะสม   
ความคิดเห็น   
ความเพียงพอ   
ความสะดวกในการใช  
ความพึงพอใจ 

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

1. ระบุการปฏิบัติการ/ วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑท่ี
กําหนดไวตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 
2. เปรียบเทียบผลของ
โครงการกับเกณฑ/ 
มาตรฐาน/ ความคาดหวัง 
3. ผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพระดับการปฏิบัติ 
ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม 
ความพึงพอใจ 
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 จากตัวอยางรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นวา แตละรูปแบบ
ตางพยายามประเมินส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรใหมากท่ีสุด ซ่ึงในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม  (Daniel L. Stufflebeam) มาเปนแนวทางในการ
ประเมินหลักสูตร เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เปนรูปแบบการประเมินท่ี
ครอบคลุมองคประกอบทุกดานของหลักสูตรอยางมีเหตุผลและเปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุด
ใดจุดหนึ่ง แตเปนรูปแบบการประเมินท่ีมีความตอเนื่องทําใหไดขอมูลครบถวน ซ่ึงจะนําไปสูการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร การพิจารณาจะพิจารณาใน  8  ดาน คือ  
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปน การประเมินความสอดคลองชัดเจนของ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริงโครงสรางรายวิชา รายวิชาท่ี
เปดสอน และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
 2. การประเมินปจจัยนําเขา (Inputs Evaluation) เปนการประเมินปจจัยท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบดวย อาจารย นักศึกษา และทรัพยากรในการดําเนินการ ตามหลักสูตร ไดแก 
เอกสารตํารา อุปกรณการเรียนการสอน สถานท่ี เทคโนโลยีทางการศึกษา และงบประมาณในการ
ดําเนินงานจัดการศึกษา 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation)เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามท่ีคาดหวังเอาไว  ไดแก การบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
 4.   การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เปนการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตการ
นําความรูในหลักสูตรไปใชในการทํางาน ตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้นกับผูม่ีมีสวนไดสวนเสีย 
 5. การประเมินดานผลกระทบ (I:Impact  Evaluation)ไดแกการประเมินผลงาน หรือผลท่ี
เกิดจากการเรียน และนําไปใชในการทํางาน หรือพัฒนาหนวยงานใหดียิ่งขึ้น  
 6.  การประเมินดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) เปนการประเมินผลท่ีเกิด
กับตัวดุษฎีบัณฑิตโดยตรงหลังจบการศึกษา ไดแก ความม่ันใจในในองคความรูท่ีมีอยูและความ
เช่ียวชาญ เปนตน   
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 7. การประเมินดานความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) เปนการประเมินความรู 
ความสามารถของบัณฑิต ในการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปใชพัฒนางาน หรือเช่ือมโยงความรู
ท่ีไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองคความรูใหมๆ  
 8. การประเมินดานการถายโยงความรู  (T: Transportability Evaluation) เปนการ
ประเมินผลท่ีเกิดกับบัณฑิต ในการถายทอดความรู หรือขยายองคความรูไปสูผูอ่ืนไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
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3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. ช่ือหลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction 

2. ช่ือปริญญา 
 ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
   Ph.D. (Curriculum and Instruction) 
3. หนวยงานรับผิดชอบ 
 3.1 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงาน
ดานวิชาการ 
 3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงานดานบริหารและธุรการ 
4. ปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา  มุงจัดการศึกษาใหบุคคลมีความรอบรู ลึกซ้ึงในวิทยาการดานหลักสูตร
และการสอน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการดานหลักสูตรและการสอน เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของชาติใหมีประสิทธิภาพอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศตอไป 
 4.2 วัตถุประสงค 

  4.2.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ มีบุคลิกภาพทางวิชาการ มี
จริยธรรมในวิชาชีพ เปนผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน   สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
บริหารจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
   4.2.2 เพ่ือสงเสริม ผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและพัฒนาองคความรูดานการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน  
5. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549 
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6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 6.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
                  6.1.1 มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2542 และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
   6.1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติตามท่ีแตละกลุมวิชากําหนด 

6.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
6.2.1 หลักสูตร แบบ 1 

6.2.1.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตท่ีมีการทําวิทยานิพนธจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองและ 

6.2.1.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงจะ
ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

6.2.2 หลักสูตรแบบ 2 
6.2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและ 
6.2.2.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงจะ

ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

6.3 คุณสมบัติเฉพาะกลุมวิชา 
6.3.1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร การสอน   
การนิเทศ และ มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการศึกษา หลักสูตร การสอนและการนิเทศ      
อยางนอย 1 ป 

6.3.2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาอังกฤษ (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ตองสําเร็จการศึกษาปรญิญา
บัณฑิตทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ) มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 
ปและมีคะแนน TOEFL ซ่ึงสอบไวไมเกิน 2 ป ไมต่ํากวา 550 
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                   6.3.3   กลุมวิชาการสอนภาษาไทย 
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนภาษาไทยหรือภาษาไทย   

(ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต
ทางการสอนภาษาไทย หรือภาษาไทย)  และมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 

6.3.4   กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
สํา เร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนสังคมศึกษาหรือ

สังคมศาสตร       (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ตองสําเร็จการศึกษา
ปริญญาบัณฑิตทางการสอนสังคมศึกษา หรือสังคมศาสตร)  และมีประสบการณการทํางานอยาง
นอย 1 ป 
        6.3.5  กลุมวิชาการประถมศึกษา 

สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการประถมศึกษา (ในกรณีท่ีสําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการประถมศึกษา)  
และมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 
         6.3.6  กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
        สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ 
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หรือโสตทัศนศึกษา (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาอ่ืน ๆ ตองมีประสบการณการทํางานดานออกแบบงานผลิตและบริการส่ือการ
เรียนการสอน งานส่ือสารมวลชน งานนิ เทศการศึกษา งานฝกอบรม สัมมนาหรืองาน
ประชาสัมพันธ อยางนอย 2 ป)  
         เง่ือนไขเฉพาะกลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
        สําหรับผูสมัครท่ีจบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอ่ืน ๆ จะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับมหาบัณฑิต และมีผลการเรียน S จํานวน 5 หนวยกิต (จํานวนหนวยกิต
ไมคิดคะแนนรวมในรายวิชาของหลักสูตร) ไดแก รายวิชา 468 430 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย  2 
หนวยกิต และรายวิชา 468 433 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 หนวยกิต 
 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 นอกจากจะเปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศให
ทราบเปนรายป  หรือเปนการเฉพาะในการรับสมัครเขาศึกษาแตละครั้งแลว การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามหลักสูตรนี้  ยังขึ้นอยูกับแนวทางการคัดเลือก และคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดในแตละประเด็นจําแนกออกไดดังตอไปนี ้
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7.1 แนวทางการคัดเลือก 
      ผานการสัมภาษณทางวิชาการและการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 

และ/หรือการสอบขอเขียน ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละกลุมวิชา
เปนรายป 
 7.2 สถานภาพของนักศึกษา 
       นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้ และไดขึ้น 
ทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว จะตองปรับเปล่ียนสถานภาพของการเปนนักศึกษาไปตามเง่ือน
เวลาหรือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของตน   ดังตอไปนี ้

7.2.1  นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตทดลองศึกษา  เม่ือศึกษาอยูในภาคการศึกษาแรก    
           ในกรณีท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนท่ีไมใชสาขา

ทางการศึกษา ตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดจํานวน  6 หนวย
กิต   และไดคาผลการประเมินเปน S การพิจารณาวารายวิชาท่ีนักศึกษาเคยเรียนมาแลวตรงกับ
รายวิชาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

         รายวิชาท่ีผู สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตอง
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพ้ืนฐาน จํานวน 6 หนวยกิต ไดแก 
      472 511 พ้ืนฐานหลักสูตรและการสอน   3(3-0-6) 
    (Foundation in Curriculum and Instruction) 
      472 512        นโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6) 
    (Educational Policy and Professional Practice) 

7.2.2  นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามัญ    เม่ือส้ินภาคการศึกษาแรก และ 
7.2.2.1 ไดผลการประเมินเปน S ทุกรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตตาม

หลักสูตร 
7.2.2.2 ไดรับการประเมินความกาวหนาจากภาควิชา โดยได 

รับสัญลักษณ SP สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแบบ1        
 หรือ ไดคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00  และไดคาระดับผลการ 
 ศึกษาไมต่ํากวา B ทุกรายวิชาท่ีนับหนวยกิตตามหลักสูตร  
 สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2  
การจําแนกสถานภาพของ  นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามัญ   
เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาคใหเปนไปตามขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542 

7.2.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  เม่ือผานการสอบวัดคุณสมบัติ  ไดรับอนุมัติหัวขอ 
และเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบผานภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
 
8. ระบบการศึกษา 

8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

8.2 การคิดหนวยกิต 
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฏี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15      

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาค    

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาค 

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) 

ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และช่ัวโมงท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลว
หารดวย 3 ซ่ึงมีวิธีคิด ดังนี ้

จํานวนหนวยกิต  = บ + ป + น 
           3 

 การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง  ๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ 
 1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
 2. เลขตัวท่ีสอง สาม และส่ี อยูในวงเล็บบอกโดย 
     2.1 ตัวท่ีสองบอกจํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
     2.2 ตัวท่ีสามบอกจํานวนช่ัวโมงปฏิบัต ิ
   2.3 ตัวท่ีส่ีบอกจํานวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาเชน 2(2-0-4)  เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง 
จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวน  ช่ัวโมงบรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวน    
ช่ัวโมงปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
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 9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  3  ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาท่ีใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน  5  ปการศึกษา  

10. การลงทะเบียนเรียน  
 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542 และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 ซ่ึงมี
การลงทะเบียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หากประสงคท่ีจะลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมนับ
หนวยกิตในรายวิชาของหลักสูตรแบบ 2 ก็ใหกระทําไดโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา แตตอง
ไมขัดกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ยังตองลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูง ระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน      
1 – 4  โดยไมนับหนวยกิต สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2 ผูเปนนักศึกษาปกติ ตอง
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาซ่ึงไมนับรวมหนวยกิตของรายวิชาท่ีตองศึกษาโดยไมนับหนวย
กิต จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  แตไมเกิน 15 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน   6   
หนวยกิตในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน นอกจากนี้ยังตองลงทะเบียน  รายวิชาสัมมนาขั้นสูง ระดับ
ดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 – 3 โดยไมนับหนวยกิต 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 11.1  การวัดผลการศึกษา 
          ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542  
 11.2  การสําเร็จการศึกษา   
          ผูสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตองมีคุณสมบัติ    
ดังตอไปนี ้

11.2.1    หลักสูตรแบบ 1 
11.2.1.1   จะตองมีเวลาศึกษาในหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา 

11.2.1.2     ศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยไดผลการประเมิน S 
ทุกรายวิชา  ท่ีลงทะเบียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมท้ังผาน
การลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทาง
หลักสูตรและการสอน 1 – 4  และไดผลการประเมินเปน S 

11.2.1.3    สอบผานภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวน  ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542 
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11.2.1.4 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
11.2.1.5 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย

โดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer 
Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

11.2.1.6   ไดรับอนุมัติวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 11.2.2   หลักสูตรแบบ 2 
11.2.2.1 จะตองมีเวลาศึกษาในหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา 
11.2.2.2 ศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคา

ระดับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00  และไดไมต่ํากวาระดับ B 
ทุกรายวิชาท่ีนับหนวยกิต และไดผลการประเมิน S ในรายวิชา
ท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U  ตลอดจนผานการ
ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทาง
หลักสูตรและการสอน    1 – 3 และไดผลการประเมิน S 

11.2.2.3 สอบผานภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542 

11.2.2.4 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
11.2.2.5 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย

โดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) 



67 
 

กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอตอ
ท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

11.2.2.6 ไดรับอนุมัติวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
12. หลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบงเปน 2 แบบ คือ  แบบ 1 
และแบบ 2 

แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
จํานวนไมนอยกวา  48 หนวยกิต และกําหนดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมและลงทะเบียนเรียนโดยไม
นับหนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตอง
ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 - 4  
 แบบ 2  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด 
ความกาวหนาทางวิชาชีพช้ันสูง จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต และกําหนดใหศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติมอีกไมนอยกวา 33 หนวย จากหมวดวิชาบังคับแกนและหมวดวิชากลุมเฉพาะกลุมวิชา และ
ตองลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 - 3 
 นอกจากการทําวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชาตามเง่ือนไขของแผนการศึกษาของแบบ
1 และแบบ 2 แลว   นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกิตและ
สอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต ศึกษารายวิชาวิจัยโดยไมนับหนวยกิตและ
สอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมท้ังสอบผานภาษาตางประเทศอ่ืนท่ีไมใช
ภาษาของตนอยางนอยหนึ่งภาษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 

12.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
        แบบ 1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
        แบบ 2 ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
12.2 โครงสรางของหลักสูตร 
       หลักสูตรแบบ 1 

 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1  สามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละหมวดตอไปนี้ 
โดยไมนับหนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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       (1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ  
   ไมนับหนวยกิต     

ภาษาตางประเทศ             [เทียบไดไมนอยกวา   5    หนวยกิต] 
คอมพิวเตอร     [เทียบไดไมนอยกวา   3    หนวยกิต] 
วิจัย     [เทียบไดไมนอยกวา   6    หนวยกิต] 
 

(2)  หมวดวิชาบังคับแกน ไมนอยกวา 3 รายวิชา 
ไมนับหนวยกิต     

          (3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา เลือกจากวิชาบังคับเฉพาะกลุมวิชาไมนอยกวา 3       
รายวิชา 

      ไมนับหนวยกิต 
           (4)  วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 
 หลักสูตรแบบ 2 

(1)  หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
                           ไมนับหนวยกิต 

ภาษาตางประเทศ            [เทียบไดไมนอยกวา   5    หนวยกิต] 
คอมพิวเตอร     [เทียบไดไมนอยกวา   3   หนวยกิต] 

                           นับหนวยกิต 
วิจัย   6    หนวยกิต 

(2)  หมวดวิชาบังคับแกน   12 หนวยกิต 
         (3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา  15 หนวยกิต 
  (4)  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

12.3 รายวิชา 
 ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสาม
หลัก 
 1. เลขสามหลักแรกเปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ 
     466  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
       คณะศึกษาศาสตร 
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      472 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 2. เลขสามหลักหลัง 
     เลขตัวแรก     หมายถึง  ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
     เลขตัวท่ีสอง   หมายถึง  ภาควิชาและกลุมวิชามีรายละเอียดดังนี ้

1  หมายถึง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
2  หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
3  หมายถึง กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
4  หมายถึง กลุมวิชาการสอนภาษาไทย 
5  หมายถึง กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
6  หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา 
7  หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

       เลขตัวท่ีสาม   หมายถึง   ลําดับท่ีของรายวิชา 

      หลักสูตรแบบ 1  
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ     
 1.1 ภาษาตางประเทศ  (เทียบไดไมนอยกวา  5 หนวยกิต) 
        466 520    ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 13(3-0-6)  
              (English for Doctoral Students in Education I) 
        466 521   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา2  2(2-0-4)                                               

               (English for Doctoral Students in Education II)    
          นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียน

เรียนในสองรายวิชาขางตน 
             1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน 
             2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6  

3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับ 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    พ.ศ. 2542  ขอ 3.2 
 
 
 



70 
 

1.2 คอมพิวเตอร  (เทียบไดไมนอยกวา  3 หนวยกิต) 
 นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไมนับ
หนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต  โดยให
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้  

 472 513  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัย       3(2-2-5)  
     (Information Technology for Education and Research) 
 หรือจากรายวิชาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 1.3 วิจัย (เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยโดยไมนับหนวยกิต 

และสอบไดสัญลักษณ S   6 หนวยกิต  โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้ 
  472  514   สถิติขั้นสูง                                      3(3-0-6) 
       (Advanced  Statistics) 
  472  515   การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ               3(3-0-6) 
        (Quantitative and Qualitative Research)   

(2) หมวดวิชาบังคับแกน   
    2.1  วิชาบังคับแกน  (เลือกไมนอยกวา 3 รายวิชา) 

472  516  กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  3(3-0-6)
     (Curriculum Development Strategies and Implementation) 
 472  517  การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน       3(3-0-6) 
     (Instructional System Design and Instructional Technology) 

472  518  ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                 3(0-6-3)
     (Internship in Curriculum Development and Instruction) 
 472  519  สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน         3(2-2-5) 
  (Seminar in Research Methodology in Curriculum and    
    Instruction) 
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   2.2  วิชาบังคับแกน (เรียนทุกรายวิชา) 
   472 611    สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต 
         และการสอน 1 
         (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 

     Doctoral Students I) 
   472 612    สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต 
              และการสอน 2 
         (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 

     Doctoral Students II) 
   472 613    สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต 
              และการสอน 3 
         (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 

     Doctoral Students III) 
 

472 614    สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรไมนับหนวยกิต 
              และการสอน 4 
        (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 

     Doctoral Students IV) 
 

  (3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา  (ไมนอยกวา 3 รายวิชา) 
      ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาใด กลุมวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 3       

รายวิชา 
  (4)  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต) 
          472 615 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบท่ี 1)  มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
    (Doctoral Dissertation) 

หลักสูตร แบบ 2 
 (1)  หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ (6 หนวยกิต)     

1.1 ภาษาตางประเทศ  (เทียบไดไมนอยกวา  5 หนวยกิต) 
466 520      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1     3(3-0-6)  

       (English for Doctoral Students in Education I) 
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466 521       ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2    2(2-0-4)                                               
                         (English for Doctoral Students in Education II)    
 

             นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียนเรียนใน 
                            สองรายวิชาขางตน 

             1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน 
             2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6  

  3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตาม    
      ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ     
      บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2542  ขอ 3.2 

1.2  คอมพิวเตอร  (เทียบไดไมนอยกวา  3 หนวยกิต) 
        นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไม 
                   นับหนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S  โดยใหลงทะเบียนเรียนใน 
                    รายวิชา  
472 513       เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัย           3(2-2-5)  

                    ( Information Technology for Education and Research ) 
              หรือจากรายวิชาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
1.3 วิจัย  (6 หนวยกิต) 

472 514        สถิติขั้นสูง                               3(3-0-6) 
          (Advanced Statistics) 

472 515        การวิจัยเชิงปรมิาณและคุณภาพ              3(3-0-6) 
             (Quantitative and Qualitative Research)  

(2)  หมวดวิชาบังคับแกน  (12 หนวยกิต) 
472  516       กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช         3(3-0-6)                        

(Curriculum Development Strategies and Implementation) 
472  517       การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน                   3(3-0-6) 

                                          (Instructional System Design and Instructional Technology) 
472  518       ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                3(0-6-3)               

        (Internship in Curriculum Development and  Instruction) 
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472  519       สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                   3(2-2-5)   
        (Seminar in Research Methodology  in Curriculum  
         and Instruction) 

472 611         สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร ไมนับหนวยกิต 
            และการสอน 1 

(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 
Doctorate I) 

472 612         สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร ไมนับหนวยกิต 
                 และการสอน 2 
            (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 

         Doctorate II) 
  472 613         สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร ไมนับหนวยกิต 

และการสอน 3 
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 
Doctorate III) 

(3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา  (15 หนวยกิต) 
     3.1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
        วิชาบังคับ 9  หนวยกิต 
 472 521 สัมมนากลยุทธการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน        3(2-2-5) 
   (Seminar Educational and Instructional Supervision  
   Strategies)   
 472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน                   3(2-2-5) 
   (Seminar in Curriculum and Instructional Management) 
 472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู                                  3(2-2-5) 
   (Seminar in Learning Theories and Processes) 

                              วิชาเลือกไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  472 524 การศึกษาอิสระดานหลักสูตรและการนิเทศ                           3(0-0-9) 
       (Independent Study in Curriculum and Supervision) 



74 
 

 472 525 สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและ              3(2-2-5) 
   การนิเทศการสอน   

  (Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms) 
 472 526 สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน                           3(2-2-5) 
    (Seminar in Curriculum and Instructional Strategies) 
 
        3.2   กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   (15 หนวยกิต)  
       วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 

472 531       สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ                 3(2-2-5) 
     (Seminar in English Language Assessment and Evaluation) 
472 532        สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอน       3(2-2-5) 
 ภาษาอังกฤษ             
          (Seminar in ELT Curriculum Design and Development) 
472 533       สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอน       3(2-2-5) 
                    ภาษาอังกฤษ             
     (Seminar in Selected ELT Topics and Advanced Research Studies) 

 วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
472 534        การสอนไวยากรณ                     3(3-0-6) 
                   (Pedagogical Grammar)  
472 535         สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

(Seminar in Innovation in ELT) 
472 536       สัมมนาการอานและแหลงความรูดานภาษาและ                   3(2-2-5) 

 ศิลปะภาษา 
            (Seminar in Reading and Language Arts Resources) 
472 537          การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาอังกฤษ             3(0-0-9) 
            (Independent Study in ELT) 
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472 538         สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม                   3(2-2-5) 
                       (Seminar in English Language and Cultural Issues) 
472 539         สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 

         (Seminar in Literature as Applied to ELT) 
472 631         สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคสําหรับครู         3(2-2-5) 
                     (Creative Writing Seminar for ELT Teachers) 
472 632         การบริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา                   3(3-0-6) 
    (ELT Program Organization and Administration) 
472 633         ประเด็นปจจุบันในการสอนอานและการศึกษาภาษา  3(3-0-6) 
          (Current Issues in English Reading and Language Studies) 
472 634         ประเด็นสําคัญทางดานการเรียนรูภาษา               3(3-0-6) 
 (Critical Issues in Language Acquisition) 
472 635        ประเด็นสําคัญในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

                                     (Critical Issues in English Instructional Supervision) 

      3.3  กลุมวิชาการสอนภาษาไทย   (15 หนวยกิต) 
     วิชาบังคับ  9 หนวยกิต 
 472 541       สัมมนาประเด็นปจจุบันทางภาษาศาสตรเพ่ือ                         3(2-2-5) 
                    การเรียนภาษา 
   (Seminar in Current Issues in Linguistics for  Language Learning) 
 472 542       สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
  (Seminar in Thai Language Curriculum and Instruction) 
 472 543      สัมมนาประยุกตวิทยาทางการสอนวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 
  (Seminar in  Teaching Application of Thai Literature) 
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  วิชาเลือกไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 472 544       การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะ 3(3-0-6) 
  ภาษาตางประเทศ    
  (Research and Development in Teaching Thai as a Foreign Language) 
 472 545       การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาไทย 3(0-0-9) 
  (Independent Study in Thai Teaching) 
 472 546       สัมมนาภูมิปญญาทองถ่ิน  3(2-2-5) 
  (Seminar in Local Knowledge) 
 472 547 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาในบริบททาง 3(2-2-5) 
  วัฒนธรรมและสังคมไทย 
  (Seminar in Learning and Teaching in Thai Socio-cultural Context)  
 472 548      สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
  (Seminar in Supervision in Teaching Thai) 
 

       3.4  กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา   (15 หนวยกิต) 

  วิชาบังคับ  9 หนวยกิต 
 472 551       พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ  3(3-0-6) 
  (Critical Study in the Development of Thai Society )  
  472 552       สัมมนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา  3(2-2-5) 
   ( Seminar in Social Studies Curriculum and Instruction) 
 472 553 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
   (Seminar in Selected Research in Social Studies Teaching) 
 
        วิชาเลือกไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 472 554 สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา   3(2-2-5) 
   (Seminar in Integration in Social Studies Teaching) 
 472 555 สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน          3(2-2-5) 
   สังคมศึกษา 
   ( Seminar in Evaluation  for  Social Studies instruction) 
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 472 556       สัมมนาจริยธรรมสําหรับวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
   ( Seminar in Ethics for Teaching Profession) 
 472 557       กระบวนทัศนใหมของภูมิปญญาในชุมชน 3(3-0-6) 
   (New Paradigms of Community Knowledge) 
 472 558       การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
   (Management  Information Systems  in Social Studies) 
 472 559  การศึกษาอิสระดานการสอนสังคมศึกษา 3(0-0-9) 
   (Independent Study in Social Studies Teaching) 
  
 3.5 กลุมวิชาการประถมศึกษา  (15 หนวยกิต) 
    วิชาบังคับ  9 หนวยกิต 
  472 561      สัมมนาปรัชญาและมโนทัศนในการพัฒนาเด็กไทย            3(2-2-5) 

   (Seminar in Philosophies and Concepts of Thai  
   Child Development) 

  472 562 สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา      3(2-2-5) 
   (Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary  
   Education) 
 472 563        สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา  3(2-2-5) 
   ( Seminar in Selected Research in Elementary Education) 
 

      วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  472 564      สัมมนาประเด็นปจจุบันและแนวโนมทางการประถมศึกษา  3(2-2-5) 
   (Seminar in Current Issues and Trends in Elementary  
    Education) 
 472 565 สัมมนากลยุทธการพัฒนาครูประถมศึกษา                3(2-2-5) 
   (Seminar in Strategies for Elementary School Staff Development) 
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 472 566 สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
   (Seminar in Advanced Supervision in Elementary  
   Education Teaching) 
 472 567         การศึกษาอิสระดานการประถมศึกษา     3(0-0-9) 
   (Independent Study in Elementary Education) 
 
   3.6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   (15 หนวยกิต) 
         วิชาบังคับ   9   หนวยกิต 
 472 571 การออกแบบขั้นสูงสําหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
   (Advanced Instructional Design and Technology) 
 472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตร  3(2-2-5) 
   และการสอน    
   (Seminar in Integration of Educational Technology in  
   Curriculum and Instruction) 
 472 573 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
   (Seminar in Educational Technology Research) 
   
   วิชาเลือกไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 472 574 สัมมนาการบริหารและการจัดการองคกรเทคโนโลย ี 3(2-2-5)  
   การศึกษา 
   (Seminar in Administration and Management of Educational   
   Technology Organization) 
 472 575        สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
   อิเล็กทรอนิกส 
   (Seminar in Design and Development of On-line Instructional  
   Systems) 
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 472 576      สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูในองคกร  3(2-2-5) 
                  (Seminar in Design and Development of Learning System  
   in Organization) 
 472 577     การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีการศึกษา            3(0-0-9) 
   (Independent Study in Educational Technology) 

(4)   วิทยานิพนธ  ( มีคาเทียบเทา 36  หนวยกิต) 

 472  615       วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2) มีคาเทียบเทา        36     หนวยกิต  
          (Doctoral Dissertation)   
 
 

4.งานวิจัยทีเกียวข้อง 

4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 สุรีย  เหล็กขํา (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินและจัดทําแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง                 
สาธารณาสุข โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือประเมินและจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยแบง
ออกเปน 2 ตอน โดยทําการประเมินใน 4 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานบริบท ดานกระบวนการ 
และดานผลผลิต และตอนท่ี 2 เปนการจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  ตัวอยางในการวิจัย
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 5 คน ผูบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 15 คน 
อาจารยพยาบาล จํานวน 219 คน นักศึกษาพยาบาล จํานวน 459 คน บัณฑิตพยาบาล จํานวน 789 
คน ผูบังคับบัญชา จํานวน 797 คน เพ่ือนรวมงาน จํานวน 826 คน และประชาชนหรือผูปวย จํานวน 
810 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแกแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา
สัมประสิทธ์ิการกระจาย และการทดสอบที(t-test) สวนการจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 ไดมาจากการจัดสนทนากลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 11 คน วิเคราะห
ขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัย พบวา  
 ดานบริบทและดานปจจัยนําเขา : 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 เปนหลักสูตรบูรณาการท่ีเนนผูเรียนเปน 
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ศูนยกลาง มีการเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยวัตถุประสงค
ของหลักสูตรฯ มุงผลิตและพัฒนาบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพสอดคลองกับ
ลักษณะของสังคม และนโยบายทางสาธารณสุขท่ีเปนการพยาบาลแบบเชิงรุกมากกวาการตั้งรับ
แบบเดิม 

ดานกระบวนการ :  
การบริหารหลักสูตร ทางสถาบันพระบรมราชชนกไดมีการกระจายอํานาจและการมอบ

อํานาจใหแตละวิทยาลัยฯ มีอิสระในการบริหารจัดการหลักสูตรไดตามบริบทของแตละวิทยาลัยฯ 
และไดดําเนินการจัดใหมีการปฐมนิเทศ การประชาสัมพันธหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา
และรายวิชาในแตละภาคเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

ดานผลผลิต :  
บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล และมีความสามารถใหการปฏิบัติการ

พยาบาลและผดุงครรภแบบองครวมดวยความเอ้ืออาทรตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถประยุกตทรัพยากรตาง ๆ  ในชุมชนมาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง 
เหมาะสม ไดรับการยอมรับจากผูรับบริการและสังคม 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

วัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ควรกําหนดใหมุงเนนในการใหการพยาบาลแบบเอ้ืออาทร 
ท่ีมีการบูรณาการความรูกับคุณธรรม และควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
ท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมุงเนนชุมชนเปนฐาน 
 โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกประสบการณ 
วิชาชีพ และเพ่ิมการเลือกฝกประสบการณตามความสนใจของผูเรียน (Internship) โดยมีการจัดการ 
เรียนการสอนรวมกับแหลงฝก 
 การบริหารหลักสูตร ในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติควรใหผูปฏิบัติ 
(อาจารย นักศึกษาและครูพ่ีเล้ียง)มีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณจริงของ 
แหลงฝก ในสวนของอาจารยใหมควรมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือน และความรูดานวิชาชีพครูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลและคุณธรรมความเปนคร ูเปนตน 
 

ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  และคณะ (2552: ฌ - ญ)  ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
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วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลหลักสูตรในดานบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  และ
ผลกระทบ  โดยมีผูใหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 6 กลุม  ไดแก  1) กลุมอาจารยผูสอน  
จํานวน 6 คน  2) กลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1 – 5  ปการศึกษา 2551  จํานวน 38 คน  3) 
กลุมมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวงปการศึกษา 2546 – 2550  จํานวน 57 คน  4) 
กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู  จํานวน 12 คน  5) กลุมอาจารยท่ีปรึกษา
ของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 คน  และ 6) กลุมผูเช่ียวชาญ  จํานวน 2 
คน  ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)  โดย
ใช CIPP ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) โดยรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การประเมินบริบทในดานวัตถุประสงค  พบวา  ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวา  วัตถุประสงคของหลักสูตรท้ัง 5 ขอ  มีความชัดเจน  เหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน  มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ  และมีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 

2. การประเมินปจจัยนําเขา  ประกอบไปดวย 5 ดาน  ไดแก  ดานโครงสรางของหลักสูตร  
พบวา  มีความเหมาะสม ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตร  พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึง
มากท่ีสุด ดานอาจารยผูสอน  พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด  ดาน
นักศึกษา  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในดานองคประกอบอ่ืนๆ ท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอน  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

3. การประเมินกระบวนการ  ประกอบไปดวย 3 ดาน  ไดแก  ดานการเรียนการสอน  
พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานการวัดและประเมินผล  พบวา  มีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตร  พบวา  มีความเหมาะสม
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

4. การประเมินผลผลิต  ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม  ไดแก  กลุมมหาบัณฑิตมี
ความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  กลุม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู  พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู
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ในระดับมากและกลุมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  พบวาสวน
ใหญมีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก  

5. การประเมินผลกระทบ  พบวา  กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวา  ตนเองสามารถนํา
ความรู  ทักษะ  ประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก  

มัทนา  วังถนอมศักดิ์ (2553 : ก-จ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 
เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2)เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุง การกํากับดูแล 
และการจัดกระบวนเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตซ่ึง
เปนผลผลิตของหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรซิปป (CIPP Model) ประชากร
ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน  อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอ่ืนและ
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ  จํานวน  57 คน นักศึกษาปจจุบันในรุนปการศึกษา 2547-2549 ท่ี
ไดรับอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธจํานวน  36 คน  ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 คน  และผูบังคับบัญชาของ
ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 คน  ผลการประเมินหลักสูตรพบวา  

ดานบริบทในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ประกอบ ดวยความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรกับปณิธาน ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร 
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของประเทศ โครงสรางและเนื้อหาสาระหลักสูตร 
ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร และความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคโครงสราง 
เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา  

ดานปจจัยนําเขาในภาพรวมอยูในระดับดี  ซ่ึงประกอบดวย ดานโครงสรางและเนื้อหา
พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก  ดานอาจารยดานบุคลากรของภาควิชาและดานนักศึกษา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ดานวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง  และดานอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร  
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ดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบดวย  ดานคุณลักษณะของผูเรียนมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการพบวาดุษฎีบัณฑิตมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
อยูในระดับมากท่ีสุด  ดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือดานวิชาการพบวาผูเรียนมีความเหมาะสมในระดับ
มาก  และดานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

   
พรทิพย ไชยโสและคณะ (2554 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร 5 ป  ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิธีการวิจัย ใชการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
ผูเกี่ยวของกับหลักสูตรคือ บัณฑิต ผูบังคับบัญชาบัณฑิต อาจารยซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการ
ดําเนินงานหลักสูตร ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูสอน นิสิตปจจุบัน และอาจารยผูประสานงานจาก
มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือในการรับนิสิตไป
ศึกษาเปนเวลา 1 ป วิเคราะหหาคาความถ่ีและคารอยละของคําตอบ ผลการวิจัย พบวา 1)
วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมตั้งแตระดับมากขึ้นไป 2) การดําเนินการ
ใชหลักสูตรมีความเหมาะสมท้ังในเรื่องของ คุณสมบัติของนิสิตท่ีรับเขามาเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การจัดปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
ประโยชนของกิจกรรมตางๆ ท่ีจัด และการดําเนินงานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Waikato 3) 
บัณฑิตมีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและ การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร อยูในระดับตั้งแตมากขึ้นไป ผูบังคับบัญชาบัณฑิต มีความพึงพอใจตอบัณฑิต
ในระดับมากท่ีสุด 

 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 คอกซ- พีเตอรสัน (Cox- Peterson 2004: Abstract) ทําการวิจัยประเมินหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพอรดู (Purdue University) ตามรูปแบบ
การประเมินของ CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) โดยศึกษาความคาดหวังของ
นักศึกษา หลักสูตร การศึกษาทางไกล วิธีการติดตอส่ือสาร เสนทางสูความสําเร็จและความ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา การใชวิธีการพ่ีเล้ียง (Mentor) การใชเวปไซต
เพ่ือการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางครูท่ีปรึกษาและนักศึกษา การใชกรณีศึกษาเพ่ือการ
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เรียนรูและการประยุกตเขากับสถานการณของสถานศึกษาในปจจุบัน วิชาท่ีเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถเตรียมหัวขอการวิจัย 3 บท การเรียนทางไกลทําใหนักศึกษา
ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยเพอรดู 
 อาซิซิ (2547) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการนําโครงการทักษะการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนมัธยมในประเทศมาเลเชีย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP  Model ) ผลการวิจัย
พบวาทัศนคติของครูตอการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีครูพบยังไมเปนผลเพราะมีปญหาท่ีเกิดขึ้น
มากมายกับตัวแปร ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับจุดประสงคของทักษะการดําเนินชีวิต และ ปรัชญา
การศึกษาของชาติและความม่ันใจของครูตอการสอนทักษะการดําเนินชีวิต ปจจัยนําเขา พบวา
เครื่องมือ ความสะดวกสบาย สถานท่ีทํางาน การสนับสนุนของครูใหญ ทักษะในการสอนการ
ดํารงชีวิตของครูยังไมมีประสิทธิภาพ  สวนทางดานงบประมาณ  จํานวนเวลาเรียน และความรูของ
ครู มีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการ พบวา การสอนและยุทธวิธีการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 
แตวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนั้นไมมีประสิทธิภาพ  ดานผลผลิต พบวา จุดประสงค
ของทักษะการดําเนินชีวิตโดยภาพรวมแลวไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีผลดีทางดานเจตคติ ความรู 
และคานิยมทางศีลธรรมเกี่ยวกับทักษะการดําเนินชีวิต 
 
  
 



บทที 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

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

ตอนที 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย  
ตอนที 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
 และการสอนในภาพรวม  ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต   
 ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  
ตอนที 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหา และแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ ่มเป้าหมาย  

 

ตารางท่ี 6   ขอมูลท่ัวไปของบัณฑิต  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน/  คน ร้อยละ 

1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 

 
19 
20 

 
48.72 
51.28 

รวม 39 100.00 
2.กลุมวิชา 
 2.1 หลักสูตรและการนิเทศ 
 2.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
 2.3 เทคโนโลยีการศึกษา 

 
28 
4 
7 

 
71.79 
10.26 
17.95 

รวม 39 100.00 
3. สถานภาพ 
 3.1 จบการศึกษา 

 
39 

 
100.00 

4. ระยะเวลาในการศึกษา 
 4.1  4  ป 
 4.2  5  ป 

 
18 
21 

 
46.15 
53.85 

รวม 39 100.00 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวามีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 39 คน  แบงเปนเพศหญิง จํานวน 
20 คน คิดเปนรอยละ 51.28  และเปนเพศชาย 19 คน คิดเปนรอยละ 48.72  ผูตอบแบบสอบถาม
ศึกษาในกลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศมากท่ีสุด จํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ 71.79  รองลงมาคือ
กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 17.95 และกลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.26  โดยผูตอบแบบสอบถามใชระยะเวลาในการศึกษา 5 ป จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 53.85  และ ใชเวลาในการศึกษา 4 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 46.15  
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ตารางท่ี   7   ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา    

ข้อมูลทัวไป จํานวน / คน ร้อยละ 

1.เพศ 
           1.1 ชาย 
           1.2 หญิง 

 
24 
79 

 
23.30 
76.70 

รวม 103 100.00 
2. กลุมวิชาท่ีศึกษา 
          2.1 กลุมหลักสูตรและการนิเทศ   
          2.2  กลุมการสอนภาษาอังกฤษ 
          2.3  กลุมเทคโนโลยีการศึกษา 
          2.4 กลุมการสอนภาษาไทย 
          2.5 กลุมการสอนสังคม 

 
50 
25 
18 
2 
8 

 
48.50 
24.30 
17.50 
1.90 
7.80 

รวม 103 100.00 
3.ช้ันป 
          3.1 ช้ันปท่ี  1 
         3.2 ช้ันปท่ี  2 
         3.3 ช้ันปท่ี  3 
         3.4 ช้ันปท่ี  4 
         3.5 ช้ันปท่ี  5 

 
20 
23 
46 
8 
6 

 
19.40 
22.30 
44.70 
7.80 
5.80 

รวม 103 100.00 

  

 จากตารางท่ี  7  พบวา  นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังส้ิน 103 คน  จําแนก
เปนเพศหญิงจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 76.70  คน เปนเพศชายจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
23.30  
 เม่ือพิจารณากลุมวิชาท่ีศึกษาพบวาสวนใหญศึกษาอยูในกลุมหลักสูตรและการนิเทศ 
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 48.50  รองลงมาไดแก กลุมการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 24.30  และลําดับท่ีสามคือ กลุมเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
17.50   
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 ช้ันปท่ีกําลังศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษาใน
ระดับช้ันปท่ี 3  มากท่ีสุดจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ44.70  รองลงมาไดแกระดับช้ันปท่ี 2 จํานวน 
23 คนคิดเปนรอยละ 22.30  ลําดับตอมาคือระดับช้ันปท่ี 1 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 19.40  
 
ตารางท่ี  8  ขอมูลท่ัวไปของผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ   

ข้อมูลทัวไป จํานวน/ คน ร้อยละ 

1.เพศ 
           1.1 ชาย 
           1.2 หญิง 

 

10 
8 

 

55.60 
44.40 

รวม 18 100.00 
2. กลุมวิชาท่ีสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
          2.1 กลุมหลักสูตรและการนิเทศ   
          2.2  กลุมการสอนภาษาอังกฤษ 
          2.3 กลุมการสอนภาษาไทย 
          2.4 กลุมการสอนสังคม 

 
10 
4 
1 
3 

 
55.60 
22.20 
5.60 

16.70 
รวม 18 100.00 

3. ประสบการณในการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ 
         3.1  นอยกวา  10  ป 
         3.2  11-15  ป 
         3.3 มากกวา  15 ป 

 
 
8 
1 
9 

 
 

44.40 
5.60 

50.00 
รวม 18 100.00 

4. บทบาทของทานเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
          4.1  ผูสอน 
          4.2  กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
          4..3  ผูสอนและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 

 
 
3 
8 
7 

 
 

16.70 
44.40 
38.90 

รวม 18 100.00 

 



102 
 

 จากตารางท่ี  8 พบวา  มีจํานวนผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ จํานวน 18 คน 
เปนเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.60 และเปนเพศหญิง จํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ 
44.40 
 สําหรับกลุมวิชาท่ีสอน  พบวา  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ อยูในกลุมวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ มากท่ีสุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.60  รองลงมาไดแกกลุมวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 22.20  กลุมวิชาการสอนสังคม จํานวน  3  คน คิด
เปนรอยละ 16.70 และ กลุมการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.60 
 ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีประสบการณในการสอนและกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ  มากกวา 15 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือมี
ประสบการณนอยกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 44.40  และ มีประสบการณระหวาง 11-15  
ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.60  
 บทบาทของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมากท่ีสุด 
จํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ  44.40 รองลงมาคือมีบทบาทเปนผูสอนและกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 38.90  และมีบทบาทเปนผูสอนเพียงอยางเดียว จํานวน 3  
คน คิดเปนรอยละ 16.70  
  



103 
 

ตารางท่ี 9 ขอมูลท่ัวไปของคณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                  
                สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
 

ข้อมูลทัวไป จํานวน/ คน ร้อยละ 

1.เพศ 
           1.1 ชาย 
           1.2 หญิง 

 
3 
6 

 
33.33 
66.67 

รวม 9 100.00 
2. ตําแหนงทางวิชาการ 
          2.1 รองศาสตราจารย 
          2.2 ผูชวยศาสตราจารย 
          2.3 อาจารย 

 
2 
6 
1 

 
22.22 
66.67 
11.11 

รวม 9 100.00 

  
จากตารางท่ี  9   พบวา คณะกรรมการดําเนินงานและอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีจํานวน  9  คน เปนเพศหญิงจํานวน  6  คน คิดเปนรอยละ 
66.67 และเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  33.33  นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินงานและ
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มีตําแหนงทาง
วิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยมากท่ีสุด จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 66.67  รองลงมาคือรอง
ศาสตราจารย จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ  22.22 และ อาจารยจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ  11.11  
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ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 

 และการสอน ในภาพรวม  ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต   

 ด้านผลกระทบ  ด้านประสิทธิผล  ด้านความยังยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้  

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น  และการ
สัมภาษณ โดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปนรายดานตามแนวทางการประเมิน  CIPPIEST 
Model  ดังตอไปนี้   
 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม 
 2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท   
 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา 
 2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ 
 2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต 
 2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ 
 2.7 ผลการวิเคราะหขอมูลดายประสิทธิผล 
 2.8 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความยั่งยืน 
 2.9 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการถายโยงความรู  
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2.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

ตารางท่ี  10   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ 
                     สอนในภาพรวม 

รายการ 

บัณฑิต 

N=39 คน 

นักศึกษา 

N=103 คน 

ผู ้สอน/ กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  

 N= 18  คน 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

N=23 คน 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานบริบท 
2. ดานปจจัยนําเขา 
3. ดานกระบวนการ 

 4. ดานผลผลิต 
5. ดานผลกระทบ 
6. ดานประสิทธิผล 
7. ดานความยั่งยืน 
8. ดานการถายโยงความรู 

4.33 
3.72 
4.36 
4.44 
4.42 
4.57 
4.60 
4.07 

0.44 
0.79 
0.50 
0.51 
0.48 
0.46 
0.47 
0.83 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 

4.12 
3.64 
4.18 
4.22 

- 
- 
- 
- 

0.62 
0.58 
0.78 
0.52 

- 
- 
- 
- 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

- 
- 
- 
- 

4.13 
4.02 
4.14 
4.04 

- 
- 
- 
- 

0.42 
0.57 
0.54 
0.59 

- 
- 
- 
- 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4.52 
4.57 
4.62 
4.30 

- 

- 

- 

- 

0.46 
0.47 
0.39 
0.51 

- 
- 
- 
- 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 

4.19 
3.79 
4.22 
4.23 
4.47 
4.57 
4.61 
4.19 

0.49 
0.64 
0.60 
0.54 
0.47 
0.46 
0.43 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 4.32 0.37 มาก 4.04 0.62 มาก 4.08 0.47 มาก 4.50 0.38 มากทีสุด 4.28 0.53 มาก 
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  จากตารางท่ี 10 พบวา  ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ท่ีไดจากบัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ผูใช
บัณฑิต  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.28, S.D.= 0.53 )  โดย ผูใช
บัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50, S.D.= 0.38 )  สวนบัณฑิต  
นักศึกษา และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูระดับมาก 
ตามลําดับ ดังนี้ (X = 4.32, S.D.= 0.37 ) , (X = 4.04, S.D.= 0.362)  , (X = 4.08, S.D.= 0.47 )   
  เม่ือพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทุกดาน พบวา ดานท่ีมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด มี 2 ดาน ไดแก ดานความยั่งยืน (X = 4.61, S.D. = 0.43 ) และ ดานประสิทธิผล 
(X = 4.57, S.D. = 0.46 )  ตามลําดับ  ดานท่ีมีความเหมาะสมระดับมาก ไดแก ดานผลกระทบมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.47, S.D. = 0.47 ) รองลงมาไดแก ดานผลผลิต(X = 4.23, S.D. = 0.54 ) 
ลําดับตอมาคือดานกระบวนการ  (X = 4.22, S.D. = 0.60 ) สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ดาน
ปจจัยนําเขา (X = 3.79, S.D = 0.64 )   
  นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร ไดใหความเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความเหมาะสม โดยสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ  สามารถสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณลักษณะทางวิชาการ กลาคิด กลา
แสดงออกในทางวิชาการท่ีเหมาะสม  ดังขอความท่ีวา “บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรนี้ 
เปนผูมีความรูความสามารถ และมีความเปนผูนําทางวิชาการ กลาแสดงความคิดเห็นและมีบุคลิก
ทางวิชาการท่ีเหมาะสม”         

  จากผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและรายดานท้ัง 8 ดาน ขอนําเสนอในรูปแบบ
แผนภาพ ตอไปนี ้
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แผนภาพท่ี  6  ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนใน
ภาพรวมและรายดาน 8 ดาน 
  

 จากแผนภาพท่ี  5  พบวา คาเฉล่ียดานความยั่งยืนมีคามากท่ีสุด รองลงมาคือดาน
ประสิทธิผล  ลําดับตอมาคือคาเฉล่ียผลการประเมินดานผลกระทบ และพบวา ผลการประเมินดานท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานปจจัยนําเขา  
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  2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมนิหลักสูตรด้านบริบท 

ตารางท่ี  11  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญา 
  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดานบริบท (C: Context Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. วัตถุประสงคหลักสูตรความสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 

4.59 0.50 มากท่ีสุด 4.28 0.72 มาก 4.22 0.64 มาก 4.36 0.62 มาก 

2. วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 4.44 0.50 มาก - - - 4.33 0.68 มาก 4.38 0.59 มาก 
3. แผนการศึกษามีความเหมาะสม 3.88 0.88 มาก 3.93 0.74 มาก 4.06 0.63 มาก 3.95 0.75 มาก 
4. โครงสรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย หมวดวิชาเสริม
สมรรถภาพ  หมวดวิชาบังคับแกน และหมวดวิชาเฉพาะกลุม
วิชา มีความเหมาะสม 

4.18 0.87 มาก 3.90 0.78 มาก 3.83 0.92 มาก 3.97 0.85 มาก 

5. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของหลักสูตร  4.03 1.00 มาก 3.52 0.87 มาก 3.94 0.63 มาก 3.83 0.83 มาก 
6. เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง 4.41 0.56 มาก 4.30 0.69 มาก 4.17 0.61 มาก 4.29 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 11   (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

7. หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการกําลังคน
ของประเทศ 

4.38 0.60 มาก 4.21 0.66 มาก - -  4.29 0.63 มาก 

8. หลักสูตรนี้ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา 

4.50 0.66 มากท่ีสุด 4.40 0.64 มาก 4.33 0.59 มาก 4.41 0.63 มาก 

9. บัณฑิตจากหลักสูตรนี้เปนท่ียอมรับทางวิชาการจาก
สถาบันตางๆ (เปนท่ีรูจักของกลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ) 

4.53 0.56 มากท่ีสุด - -  4.17 0.61 มาก 4.35 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.44 มาก 4.12 0.62 มาก 4.13 0.42 มาก 4.19 0.49 มาก 
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 จากตารางท่ี  11 พบวา  ภาพรวมของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และผูสอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ดานบริบทมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (X = 4.19 , S.D. = 0.49) โดย บัณฑิต มีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด(X = 4.33, S.D.= 0.44 )   รองลงมาไดแก ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ (X = 
4.13, S.D.= 0.42 )   และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาโดยมีคาเฉล่ีย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานดังนี้  
(X = 4.12, S.D.= 0.62 )    
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก ทุกขอซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน (X = 4.38 , S.D. = 0.59)  
รองลงมาไดแกวัตถุประสงคหลักสูตรความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน(X = 4.36 , S.D. 
= 0.62)  ลําดับตอมาคือ  บัณฑิตจากหลักสูตรนี้เปนท่ียอมรับทางวิชาการจากสถาบันตางๆ (เปนท่ี
รูจักของกลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ) (X = 4.35 , S.D. = 0.58)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ความ
เหมาะสมของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของหลักสูตร (X = 3.83 , S.D. = 0.83)   
 นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ   คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ   อาจารยผูสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ พบวา  ดานบริบทมีความเหมาะสม โดยเฉพาะวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและความตองการของสังคม  ดังท่ีผูใหขอมูลทานหนึ่งได
กลาววา 
 “หลักสูตรของแผน ข (เนนเรียนและทําวิทยานิพนธ) ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนมืออาชีพ “ 
Professional”  มากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
หลักสูตรจึงตองสรางหรือพัฒนาผูเรียนใหมีมุมมองใหมๆ ไปพัฒนางานในวิชาชีพของตนเอง  
 หลักสูตรของแผน ก (เนนการทําวิทยานิพนธ) ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนนักคิด (Thinker) 
คิดเปน คิดอยางมีระบบ และบริหารจัดการเปน  รวมท้ังมุงตอบโจทยปญหาสภาพตาง ๆ”  ในสวน
ของโครงสรางหลักสูตร คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ  
อาจารยผูสอน  กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอน  
ไดเสนอความคิดเห็นวาจํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิตมีมากเกินไป  ซ่ึงหากพิจารณาในบาง
รายวิชา พบวามีความซํ้าซอนในเนื้อหา  ดังนั้นจึงควรปรับลดรายวิชาท่ีซํ้าซอน  ท้ังนี้การสอนควร
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เนนการวิจัย  ซ่ึงนักศึกษาจะไดขอมูลท่ีลึกซ้ึงกวาการเรียนดวยวิธีการอ่ืนๆ  ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนตองเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูมากกกวาการสอนในหองเรียน 

 

       ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชา  ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
  การวิเคราะหขอมูลตอนนี้เปนการวิเคราะหความคิดเห็น ของบัณฑิต  นักศึกษา  
คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีตอรายวิชาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   อันประกอบดวย กลุมวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ  กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังมีรายละเอียดและ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางตอไปนี้   
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ตารางท่ี  12    ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอรายวิชา ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของ บัณฑิต นักศึกษา  
                       คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒ ิ
 

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม รอยละ ควร
ปรับปรุง 

รอยละ เหมาะสม รอยละ ควร
ปรับปรุง 

รอยละ เหมาะสม ควร
ปรับปรุง 

รายวิชาสําหรับผู ้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา   
         

472 511 นโยบายทางการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ 

- - - - 7 100.00 - -  √ 
ข้อเสนอแนะ 

-ควรมีการยกเวนสําหรับผู
มีประสบการณในการสอน
มากกวา  5 ป 
- ควรจัดใหเรียนกอน
รายวิชา 472 516 จะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง 

472 512 พื้นฐานหลักสูตรและการสอน - - - - 7 100.00 - -  √ 
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ตารางท่ี  12 (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม รอยละ 
ควร

ปรับปรุง รอยละ เหมาะสม รอยละ 
ควร

ปรับปรุง รอยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ            
1.1 ภาษาต่างประเทศ   

         
466 520  ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 

28 87.50 4 12.50 16 100.00 - -  √ ปัญหา 

- เกณฑการประเมินไม
ชัดเจน  
 -สอนไมสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชา 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประเมินผลท่ี
หลากหลาย 

466 521 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 

29 90.63 3 9.37 16 100.00    √ 
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ตารางท่ี 12 (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

1.2 คอมพิวเตอร์            
472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการวิจัย 

29 82.85 6 17.15 35 83.33 7 16.70  √ ปัญหา 

- เนื้อหาไมตรงกับความ
ตองการข้อเสนอแนะ 

- ควรเนนการใช
โปรแกรมในการคนหา
ขอมูล 
- ควรแบงกลุมตาม
พื้นฐานของผูเรียน 
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ตารางท่ี  12  (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม 

ควร

ปรับปรุง 

1.3 วิจัย            
472 514   สถิติข้ันสูง 30 88.23 4 11.77 38 90.47 4 9.53  √ ปัญหา 

-เนื้อหายากเกินไป 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรสอนเนื้อหาท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 
- ควรปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับสาขา
วิชาเอก 
-ควรมีตําราเฉพาะวิชาและมีบริการ

โปรแกรมให้นักศึกษาใช 
- ควรจัดใหเรียนเฉพาะคนท่ีสอบไมผาน
เกณฑ 
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ตารางท่ี  12 (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

472 515 การวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

34 97.14 1 2.85 20 100.00 - - √  ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มงานเด่ียวเปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ  

หมวดวิชาบังคับแกน 
  

         
472  516 กลยุทธการพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

35 100.00 - - 42 100.00 - - √   

472 517 การออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

34 97.14 1 2.86 42 100.00 - - √   

472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 35 100.00 - - 19 

100.00 
- - 

√ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 12  (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

472 519  สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

34 97.14 1 2.86 20 100.00 - -  √ ข้อเสนอแนะ 

-ควรจะนําไปรวมกับรายวิชาการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

472 611 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎี
บัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 

31 88.57 4 11.43 20 100.00 - -  √ 
ปัญหา 

-วัตถุประสงคเนื้อหาไมชัดเจน 
เนื้อหาท้ัง 3 รายวิชา มีความ
ซ้ําซอน 
ข้อเสนอแนะ 

-ควรบูรณาการเนื้อหาวิชาท้ัง 3  
เปนรายวิชาเดียวกัน 

472 612 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎี
บัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2 31 88.57 4 11.43 19 95.00 1 5.00  √ 

472 613 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎี
บัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3 30 90.90 3 9.10 11 55.00 9 45.00  √ 
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ตารางท่ี 12  (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะส

ม 
ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุ

ง 

ร้อย

ละ 

เหมาะส

ม 
ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุ

ง 

ร้อยละ 
เหมาะส

ม 
ควรปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 

 (กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ)   
        

 

วิชาบังคับ 24 100.00 - - 11 100.00 - - √   

472 522 สัมมนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน 

23 95.83 1 4.17 11 100.00 
- - √  

ข้อเสนอแนะ 

-ควรนําไปรวมกับรายวิชา 472 
516 

472 523 สัมมนาทฤษฎีและ
กระบวนการเรียนรู 

23 92.00 2 8.00 8 100.00 - - √  ปัญหา 

- อาจารยพิเศษบางทานสอนไม
ตรงประเด็น 
ข้อเสนอแนะ 

- ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามคําอธิบายรายวิชา 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

วิชาเลือก 
  

         

472 524 การศึกษาอิสระดาน
หลักสูตรและการนิเทศ 

24 100.00 - - 9 100.00 
- - √   

472 525 สัมมนากระบวนทัศน
ทางการนิเทศการศึกษาและการ
นิเทศการสอน 

21 87.50 3 12.50 8 100.00 - - √  ข้อเสนอแนะ 

- ควรเนนใหปฏิบัติมากกวานี ้
- ควรจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

472 526 สัมมนากลยุทธทาง
หลักสูตรและการสอน 

23 92.00 2 8.00 9 100.00 - - √  ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
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ตารางท่ี  12 (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 

(กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)   
         

วิชาบังคับ 
  

         

472 531   สัมมนาการวัดและประเมินผล
ภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 5 100.00 - - √   

472 532  สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบ
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 2 100.00 - - √ 
  

472 533  สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัย
ระดับสูงทางการสอนภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 2 100.00 - - √ 
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ตารางท่ี 12 (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

วิชาเลือก 
  

         

472 534   การสอนไวยากรณ 4 100.00 - - 6 100.00 - - √  
 

472 535   สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 3 100.00 - - √  
 

472 536   สัมมนาการอานและแหลงความรู
ดานภาษาและศิลปะภาษา 

4 100.00 - - 3 100.00 - - √  
 

472 537   การศึกษาอิสระดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 3 100.00 - - √  
 

472 538   สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็น
ทางวัฒนธรรม 

4 100.00 - - 3 100.00 - - √  
 

472 539   สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการ
สอนภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 2 100.00 - - √  
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ตารางท่ี  12  (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

472 631   สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรางสรรคสําหรับคร ู

4 100.00 - - 2 100.00 - - √  
 

472 632   การบริหารจัดการโปรแกรมการ
สอนภาษา 

4 100.00 - - 2 100.00 - - √  
 

472 633   ประเด็นปจจุบันในการสอนอาน
และการศึกษาภาษา 

4 100.00 - - 5 100.00 - - √  
 

472 634   ประเด็นสําคัญทางดานการเรียนรู
ภาษา 

4 100.00 - - 2 100.00 - - √  
 

472 635   ประเด็นสําคัญในการนิเทศการสอน
ภาษาอังกฤษ 

4 100.00 - - 2 100.00 - - √  
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ตารางท่ี 12  (ตอ)  

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน/

อาจารย์ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  

(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา )   
        

 

วิชาบังคับ 
  

         

472 571   การออกแบบข้ันสูงสําหรับการ
เรียนการสอนและเทคโนโลยี 

7 100.00 - - - - - - √ 
 

 

472 572    สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยี
การศึกษาในหลักสูตรและการสอน 

7 100.00 - - - - - - √  
 

472 573    สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

7 100.00 - - - - - - √  
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ตารางท่ี  12  (ตอ) 

รายวิชา 

บัณฑิต นักศึกษา 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน/อาจารย์

ประจําหลักสูตร/

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ร้อยละ 
ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 
ร้อยละ เหมาะสม ควรปรับปรุง 

วิชาเลือก 
  

         

472 574    สัมมนาการบริหารและการจัดการ
องคกรเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7 100.00 - - - - - - √ 
 

 

472 575    สัมมนาการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

7 100.00 - - - - - - √ 
 

 

472 576    สัมมนาการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนรูในองคกร 

7 100.00 - - - - - - √  
 

472 577    การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

7 100.00 - - - - - - √  
 

วิทยานิพนธ์            
472 615  วิทยานิพนธ 36 100.00 - - 6 100.00 - - √   
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จากตารางท่ี 12  พบวา ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอรายวิชา  ตามหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของ บัณฑิต  นักศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ  เห็นวาควรปรับปรุงจํานวนหนวยกิตใหนอยลง โดยอาจ
ปรับลดในรายวิชาท่ีมีความซํ้าซอนในเนื้อหา ในบางรายวิชาท่ีเปนรายวิชาพ้ืนฐานควรจัดเฉพาะ     
ผูไมมีพ้ืนฐาน หรือผูท่ีสอบไมผานเกณฑท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวารายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และสถิติ ไมจําเปนตองลงเรียนในทุกกลุมวิชา  การจัดการเรียนการสอนควรเนนวิธีการสืบเสาะหา
ความรู การเรียนการสอนใหนักศึกษาลงเรียนในรายวิชาท่ีเปนวิชาเอกของตนเองเพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีลึกซ้ึงเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเม่ือทําวิทยานิพนธ ดังท่ีผูใหขอมูลทาน
หนึ่งไดกลาวา  “วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ควรจัดใหนักศึกษาท่ีไมผานเกณฑการ
ประเมินเทานั้น  ซ่ึงอาจจัดใหมีการประเมินในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาก็ได”   

รายวิชาภาษาอังกฤษ ควรปรับจํานวนหนวยกิต จาก 5 หนวยกิต ปรับลด เหลือ 3 หนวยกิต 
เนื่องจากการสอนในระดับปริญญาเอกมีเปาหมายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถสืบคนความรูท่ีเปน
ภาษาตางประเทศได และนักศึกษามีทักษะในการอานภาษาอังกฤษไดพอสมควร การเรียนจึงควร
เปนการทบทวนความเขาใจบางอยางใหชัดเจน 
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  2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกาประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยนําเข้า 

ตารางท่ี 13   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญา 
  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดานปจจัยนําเขา (I: Input Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. หองเรียนมีสภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรู 3.62 0.89 มาก 3.61 0.84 มาก 4.06 0.87 มาก 3.76 0.86 มาก 
2. หองศึกษาคนควาดวยตนเอง มีโตะ เกาอี้ สื่อ อุปกรณเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู 

3.47 0.90 ปานกลาง 3.38 0.91 ปานกลาง - - - 3.42 0.90 ปานกลาง 

3. มีแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ี
เหมาะสมตอการเรียนรู 

3.59 0.92 มาก 3.44 0.77 ปานกลาง 3.93 0.63 มาก 3.65 0.77 มาก 

4. มีหองปฏิบัติการจุดเช่ือมตอ Internet หองทํางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเหมาะสม 

3.44 0.87 ปานกลาง 3.16 0.95 ปานกลาง - - - 3.30 0.91 ปานกลาง 

5.  มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมเหมาะสมเอื้อตอการ
เรียนรู 

3.65 0.98 มาก 3.56 0.77 มาก 4.06 0.72 มาก 3.75 0.82 มาก 
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ตารางท่ี  13  (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

6. มีการบริการยืมคืนวิทยานิพนธท่ีเหมาะสม 3.65 0.98 มาก 3.68 0.75 มาก - - - 3.60 0.86 มาก 
7. หองสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ตํารา เอสาร และ
บทความ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

3.76 0.96 มาก 3.85 0.72 มาก - - - 3.80 0.84 มาก 

8. คุณวุฒิ ความรู ประสบการณผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพท่ีเหมาะสม 

4.62 0.55 มาก 4.42 0.60 มาก 4.22 0.64 มาก 4.42 0.59 มาก 

9. ผูเรียนมีพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญา
เอก 

- -  - -  3.83 0.70 มาก 3.83 0.70 มาก 

รวม 3.72 0.79 มาก 3.64 0.58 มาก 4.02 0.57 มาก 3.79 0.64 มาก 

 
  

127 
 



128 
 

 จากตารางท่ี 13  พบวา  ในภาพรวม บัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ  มีความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดาน
ปจจัยนําเขาในระดับมาก (X = 3.79 , S.D. = 0.64)  โดย ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.02 , S.D. = 0.57)  รองลงมาคือ บัณฑิต (X = 3.72 , S.D. = 0.79)  และท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ(X = 3.64 , S.D. = 0.58)  นักศึกษา  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นตอคุณวุฒิ ความรู ประสบการณ
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพท่ีเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด (X = 4.42, S.D. = 0.59)   รองลงมาคือ ผูเรียนมีพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (X = 3.83, S.D. = 0.70) ตอมาคือ หองสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ตํารา เอสาร และ
บทความ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (X = 3.80, S.D. = 0.84)   และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ มี
หองปฏิบัติการ จุดเช่ือมตอ Internet หองทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง (X = 3.30, S.D. = 0.91)  นอกจากบัณฑิต นักศึกษาไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา
ควรมีระบบบริการนักศึกษาดานเทคโนโลยีการสืบคน จัดหองคอมพิวเตอร และอุปกรณเพ่ืออํานวย
ความสะดวก  หองเรียนควรมีโตะเกาอ้ีท่ีเหมาะสม จัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู   
ดานความสะอาดและการใหบริการของเจาหนาท่ีในการประสานงานกับอาจารยผูสอน และการมีใจ
บริการ ควรมีหองเรียนเฉพาะสําหรับนักศึกษาใชสืบคน  และควร มีปายประกาศ  หรือกําหนดจุด
Center เพ่ือใหทุกคนรับรูขอมูลขาวสารไดทันเหตุการณ 
 ผลการสัมภาษณ ผูบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิ  อาจารยผูสอนและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นตรงกันวา  การ
จัดการดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมดี โดยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   มีทรัพยากร
ดานส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี  มีเอกสาร หนังสือประกอบการเรียน
ท่ีทันสมัย   ในสวนของอาจารยผูสอน สวนใหญมีความคิดเห็นวา อาจารยผูสอนเปนผูมีคุณวุฒิ 
ความรู ประสบการณและผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมากมาย  ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพ ความรู 
ความสามารถ  และประสบการณของอาจารยผูสอนท่ีความเหมาะสมในการสอนและถายทอด
ประสบการณ แตตองพยายามจัดผูสอนเพ่ือดูแลใหนักศึกษาปริญญาเอกสามารถสําเร็จการศึกษาได
ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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        2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ 

 

ตารางท่ี 14   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญา 
  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดานกระบวนการ (P: Process Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาอยางเหมาะสม 4.41 0.61 มาก 4.23 0.56 มาก 4.28 0.66 มาก 4.30 0.61 มาก 
2. นักศึกษาไดรับทราบจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผลท่ีชัดเจน 

4.29 0.72 มาก 4.25 0.69 มาก - - - 4.27 0.70 มาก 

3. มีการใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.15 0.61 มาก 3.89 0.72 มาก - - - 4.02 0.66 มาก 
4. มีแผนการดําเนินงานดานหลักสูตรอยางชัดเจนและเปน
ระบบ 

4.12 0.81 มาก 4.03 0.72 มาก 4.06 0.63 มาก 4.07 0.72 มาก 

5. มีการคัดเลือกอาจารยผูสอนตามความรูความสามารถและ
คุณวุฒิ 

4.56 0.56 มากท่ีสุด 4.30 0.68 มาก 4.22 0.73 มาก 4.36 0.65 มาก 

6. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และให
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม 

4.76 0.55 มากท่ีสุด 4.11 0.85 มาก - - - 4.43 0.70 มาก 
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ตารางท่ี   14  (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

7.  ระบบการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม 4.35 0.69 มาก - - - 3.97 0.66 มาก 4.16 0.67 มาก 
8. การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธมีความเหมาะสม/ชัดเจน 

4.38 0.82 มาก - - - 4.06 0.63 มาก 4.22 0.72 มาก 

9. กระบวนการสอบวักคุณสมบัติ (QE)มีความเหมาะสมและ
สอดคลอกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

- - - 4.04 0.81 มาก - -  4.04 0.81 มาก 

10. อาจารยผูสอนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางท่ีดี 4.62 0.55 มากท่ีสุด 4.39 0.63 มาก 4.11 0.58 มาก 4.37 0.58 มาก 
11. การบริการดานธุรการ การยืนคํารองลงทะเบียน ตาง ๆ มี
ความเหมาะสม 

3.94 0.92 มาก 3.69 0.91 มาก - - - 3.81 0.91 มาก 

รวม 4.36 0.50 มาก 4.18 0.78 มาก 4.14 0.54 มาก 4.22 0.60 มาก 
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จากตารางท่ี  14    พบวา บัณฑิต นักศึกษา และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  
มีความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดานกระบวนการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.22 , S.D. = 0.60) โดย บัณฑิต มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.36 , 
S.D. = 0.50) รองลงมาคือ  นักศึกษา (X = 4.14 , S.D. = 0.78) และ คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ผูสอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  (X = 4.14 , S.D. = 0.54) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม 
(X = 4.43 , S.D. = 0.70) รองลงมาไดแก อาจารยผูสอนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางท่ีดี       
(X = 4.37 , S.D. = 0.58) ลําดับตอมาคือ มีการคัดเลือกอาจารยผูสอนตามความรูความสามารถและ
คุณวุฒิ (X = 4.36 , S.D. = 0.65)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ การบริการดานธุรการ การยืนคํา
รองลงทะเบียน ตาง ๆ (X = 3.81 , S.D. = 0.91) 
 ผลการสัมภาษณผูบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิ  และขอเสนอแนะท่ีไดจากผูสอน /กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  มีความคิดเห็นวา
การบริหารจัดการหลักสูตรดานกระบวนการมีความเหมาะสมโดยใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษามีความชัดเจน  และสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาได  ท้ังนี้ในสวนของการเรียนการสอน  พบวา ควรจัดให
นักศึกษาไดคนควาดวยตนเองมากกวาการเรียนเฉพาะในหองเรียน การจัดการเรียนการสอนควร
เนนวิธีการสืบเสาะหาความรู  ตองสอนใหผูเรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักศึกษา
มีโอกาสศึกษาในเรื่องท่ีตนเองสนใจไดอยางเต็มท่ี   และนําเรื่องท่ีศึกษานั้นมาอภิปรายแลกเปล่ียน
ในหองเรียน   ดังคํากลาวของผูบริหาร ดังผูใหขอมูลทานหนึ่ง ท่ีกลาววา  “ในการจัดหลักสูตร
เพ่ือใหไดดุษฎีบัณฑิตตามท่ีคาดหวังนั้น ประเด็นไมไดอยูท่ีเอกสารหลักสูตร   แตอยูท่ีกระบวนการ
เรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู ความตั้งใจใฝรูของนักศึกษาและปรัชญาของการมาเรียนใน
ระดับปริญญาเอกของนักศึกษา  หลักสูตรตองสรางใหคนมีความเขมแข็งทางวิชาการ และเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  การเรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) ตองจัดเวลาใหผูเรียน
ใชเวลาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการจะเปดหลักสูตรปริญญาเอกได บุคลากรตองมีความ
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พรอมท่ีจะเปนผูติดตาม กํากับดูแลผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาไดอยางมีคุณภาพภายใน
เวลาท่ีกําหนด”    
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2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 

ตารางท่ี  15 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา และ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท่ีมีตอหลักสูตรปรัชญา 
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดานผลผลิต(P: Product Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1.  บัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สรางองคความรูใหม 

4.47 0.61 มาก 4.21 0.58 มาก 4.11 0.75 มาก 4.26 0.64 มาก 

2.  บัณฑิตมีความเปนผูนําทางวิชาการหรือ 
วิชาชีพ 

4.50 0.56 มากท่ีสุด 4.23 0.59 มาก 4.06 0.63 มาก 4.26 0.59 มาก 

3.  บัณฑิตสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม 

4.24 0.65 มาก 4.18 0.62 มาก 4.00 0.84 มาก 4.14 0.62 มาก 

4.  บัณฑิตมีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ  
หลักสูตรและการสอน 

4.35 0.65 มาก 4.28 0.56 มาก 3.94 0.63 มาก 4.19 0.61 มาก 
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ตารางท่ี   15 (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

นักศึกษา 

(N=103  คน) 

ผู ้สอน/ กรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 

(N=18  คน) 

รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

5.  บัณฑิตสามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู
ใหม 

4.47 0.56 มาก - - - - - - 4.47 0.59 มาก 

6. บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได 4.50 0.56 มากท่ีสุด - - - - - - 4.50 0.56 มากท่ีสุด 
7. บัณฑิต มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน 

4.56 0.56 มากท่ีสุด - - - - - - 4.56 0.56 มากท่ีสุด 

8.  บัณฑิตเปนท่ียอมรับของหนวยงาน/
ชุมชน และบุคคลในวิชาชีพ 

- - - - - - 4.17 0.61 มาก 4.17 0.61 มาก 

9. บัณฑิต มีคุณลักษณะตรงตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

- - - - - - 4.00 0.59 มาก 4.00 0.59 มาก 

รวม 4.44 0.51 มาก 4.22 0.52 มาก 4.04 0.59 มาก 4.23 0.54 มาก 
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 จากตารางท่ี   15  พบวา บัณฑิต นักศึกษา และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  
มีความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ดานผลผลิตโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.23 , S.D. = 0.54)  โดย บัณฑิตมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.44 , 
S.D. = 0.51)   รองลงมาคือ นักศึกษา โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเชนเดียวกัน (X = 4.22 , S.D. = 
0.52)  และลําดับสุดทายคือ ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  (X = 4.04 , S.D. = 0.59)   
 เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มี    2  ขออยู ในระดับมากท่ีสุด  คือ บัณฑิตมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (X = 4.56 , S.D. = 0.56) 
และ บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได  (X = 4.50, S.D. = 0.56)  ลําดับตอมาคือบัณฑิต
สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม(X = 4.47 , S.D. = 
0.59)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ บัณฑิต มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร     (
X = 4.00 , S.D. = 0.59) 
 ผลจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร  มีความเห็นวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต มีคุณภาพ ความเช่ียวชาญและบุคลิกภาพในระดับดี กลาคิด กลาแสดงออกถึงวิสัยทัศน
ทางดานการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหาร
คณะ  ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ควรเปนนักคิด นักวิจัย เปดใจใหกวางและมีมุมมองท่ีแตกตางซ่ึงมีความเปนไปได  มีความ
สนใจใฝรู  เปนนักอาน จับประเด็น มีความสามารถในการบูรณาการ ดานบริหารจัดการ คิดอยางมี
ระบบโดยตองสามารถสรางกรอบแนวคิด(Conceptual Framework) /และกรอบแนวคิดทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ส่ิงท่ีไดศึกษามาใหเปนระบบ (System) และนํามาบูรณาการเปนองค
ความรูใหมได  ดังผูใหขอมูลทานหนึ่งท่ีกลาววา 
 “ท่ีผานมาพบวานักศึกษาท่ีจบจากหลักสูตรนี้มีคุณภาพ วิทยานิพนธมีความเขมแข็งอยู
ในเกณฑท่ีดีมาก  เม่ือเปรียบกับบางมหาวิทยาลัย  นักศึกษาทําวิทยานิพนธไดดีมีการศึกษาคนควา
ในเรื่องท่ีทันสมัย มีการสังเคราะหขอมูลเปนอยางดี” 
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 2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ 

ตารางท่ี  16 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต  และผูใชบัณฑิต  ดานผลกระทบ (I:Impact  Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

(N=23 คน) 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.  มีการนําผลงานวิทยานิพนธไปปรับใชในหนวยงาน และนอกหนวยงาน 4.41 0.61 มาก - - - 4.41 0.61 มาก 
2.  ทานไดนําความรูท่ีไดเรียนมา ไปสรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

4.65 0.49 มากท่ีสุด - - - 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

3.  ทานไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ ใน
หนวยงานและนอกหนวยงาน 

4.21 0.77 มาก - - - 4.21 0.77 มาก 

ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต ส่งผลต่อประเด็นต่อไปนี เพียงใด 

4.  การดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย 
- - -  

4.65 
 

0.57 
 

มากท่ีสุด 
 

4.65 
 

0.57 
 

มากท่ีสุด 
5.  หนวยงานไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม - - - 4.61 0.49 มากท่ีสุด 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
6.  หนวยงานมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน ไดอยางเหมาะสม - - - 4.48 0.59 มาก 4.48 0.59 มาก 
7.  บุคคลอื่นๆในหนวยงานมีความต่ืนตัวในการปฏิบัติภาระงานเหมาะสม - - - 4.43 0.50 มาก 4.43 0.50 มาก 
8.  ความนิยมตอดุษฏีบัณฑิตเม่ือเปรียบเทียบกับดุษฏีบัณฑิตจากสถาบันอื่นๆ - - - 4.43 0.72 มาก 4.43 0.72 มาก 

รวม 4.42 0.48 มาก 4.52 0.46 มากทีสุด 4.47 0.47 มาก 
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จากตารางท่ี 16   พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นตอผลกระทบ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  (X = 4.23 , S.D. = 0.54) โดยผูใชบัณฑิตมีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.52 , S.D. = 0.46)  สวนบัณฑิตมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X = 4.42 , S.D. = 
0.48)   
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ท่ีสุด จํานวน  3  ขอ โดยมีคาเฉล่ียท่ีเทากัน  2  ขอคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมา ไปสราง
ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และ การปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย (X = 4.65 , S.D. = 0.49) ,(X = 
4.65 , S.D. = 0.57) ลําดับตอมาคือ การปฏิบัติของบัณฑิตสงผลใหหนวยงานไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน สังคม (X = 4.48 , S.D. = 0.59)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ บัณฑิตมีการนําผลงาน
วิทยานิพนธไปปรับใชในหนวยงาน และนอกหนวยงาน (X = 4.41 , S.D. = 0.61)   
 นอกจากนี้ผลการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร  มีความเห็นวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ดานผลกระทบ มีความเหมาสม เนื่องจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเปนผูมี
ความรูความสามารถดังนั้นจึงนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนางานและพัฒนาตนเองไดเปนอยางด ี
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 2.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านประสิทธิผล 

 

 ตารางท่ี  17 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต  และผูใชบัณฑิต  ดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation ) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

(N=23 คน) 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.  ผลจากการศึกษา สงผลใหทานมีความม่ันใจและสามารถพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะดาน
หลักสูตรและการสอนได 

4.62 0.49 มากท่ีสุด - - - 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

2. จากการศึกษาในหลักสูตรสงผลใหทานเปนผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนมากข้ึน 4.53 0.51 มากท่ีสุด - - - 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต ส่งผลต่อประเด็นต่อไปนี เพียงใด 

3. มีความคิดเห็นในทางบวกตอประสิทธิภาพของลักษณะท่ีดุษฏีบัณฑิตจบการศึกษา 

 
- 

 
- 

-  
4.68 

 
0.56 

 
มากท่ีสุด 

 
4.68 

 
0.56 

 
มากท่ีสุด 

4.  ประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน - - - 4.70 0.55 มากท่ีสุด 4.70 0.55 มากท่ีสุด 
5.  ประสิทธิภาพดานวิชาการภายนอกหนวยงาน - - - 4.52 0.51 มากท่ีสุด 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
6.  ประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน - - - 4.48 0.59 มาก 4.48 0.59 มาก 
7.  ประสิทธิภาพดานการสื่อสารในหนวยงาน - - - 4.61 0.58 มากท่ีสุด 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
8.  ประสิทธิภาพดานการสรางความสัมพันธอันดีในหนวยงาน - - - 4.61 0.65 มากท่ีสุด 4.61 0.65 มากท่ีสุด 
9. ประสิทธิภาพดานในการดําเนินงานท่ีคุมคา - - - 4.65 0.48 มากท่ีสุด 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  17  (ตอ)  
  

 

  
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

(N=23 คน) 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
10. ประสิทธิภาพดานการริเริ่มสรางสรรคความรูใหม - -  4.57 0.66 มากท่ีสุด 4.57 0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.46 มากทีสุด 4.57 0.47 มากทีสุด 4.57 0.46 มากทีสุด 
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 จากตารางท่ี  17 พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นดานประสิทธิผลของ
บัณฑิต ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  (X = 4.57 , S.D. = 0.46) โดยท้ังสองกลุมมีคาเฉล่ียท่ี
เทากันและอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน คือ บัณฑิต (X = 4.57 , S.D. = 0.46)   และ กลุมผูใช
บัณฑิต(X = 4.57 , S.D. = 0.47)    
 เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
สงผลตอประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน  (X = 4.70 , S.D. = 0.55)  รองลงมาคือ ผล
การปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผลตอความคิดเห็นในทางบวกตอประสิทธิภาพของลักษณะท่ีดุษฏี
บัณฑิตจบการศึกษา  (X = 4.68 , S.D. = 0.56) ลําดับตอมาคือ  ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผล
ตอประสิทธิภาพดานในการดําเนินงานท่ีคุมคา (X = 4.65 , S.D. = 0.48)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุด คือ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สงผลประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน (X = 4.48 
, S.D. = 0.59)   
 นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร  มีความเห็นวา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดานประสิทธิผล มีความเหมาสม เนื่องจาก
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการอยางดี  รวมถึงระบบการทํางานท 
ระบบการคิด ท่ีจะนําพาใหการดําเนินงานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ 
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 2.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านความยังยืน 

 

ตารางท่ี  18 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต  และผูใชบัณฑิต  ดานความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

(N=23 คน) 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.  ทานนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางานของตนเอง
และหนวยงานไดอยางดี 

4.62 0.49 มากท่ีสุด - - - 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

2.  ทานสามารถประยุกตองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปสูงานอื่น ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

4.59 0.50 มากท่ีสุด - - - 4.59 0.50 มากท่ีสุด 

3. ความรูท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร - - - 4.61 0.58 มากท่ีสุด 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
4.  สาระความรู - - - 4.61 0.49 มากท่ีสุด 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
5.  ทักษะการวิจัย - - - 4.65 0.57 มากท่ีสุด 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี   18  (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

(N=23 คน) 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
6.  การศึกษาดูงานตางประเทศ - - - 4.65 0.57 มากท่ีสุด 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
7.  การศึกษาดูงานในประเทศ - - - 4.48 0.59 มาก 4.48 0.59 มาก 
8.  การลงทุนดานวิทยากรภายนอก - - - 4.61 0.49 มากท่ีสุด 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
9.  การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม - - - 4.65 0.48 มากท่ีสุด 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
10.  การทํางานเปนทีม - - - 4.65 0.48 มากท่ีสุด 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
11.  การพัฒนาวิชาชีพ - - - 4.70 0.55 มากท่ีสุด 4.70 0.55 มากท่ีสุด 
12.  การพัฒนาดานทักษะภาษา - - - 4.65 0.57 มากท่ีสุด 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
13.  การพัฒนาดานเทคโนโลยีแหลงขอมูล - - - 4.57 0.50 มากท่ีสุด 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.47 มากทีสุด 4.62 0.39 มากทีสุด 4.61 0.43 มากทีสุด 
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 จากตารางท่ี  18  พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็น ตอดานความยั่งยืน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  (X = 4.61, S.D. = 0.43) โดยกลุมผูใชบัณฑิต มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากท่ีสุด (X = 4.62 , S.D. = 0.39)   และ กลุมบัณฑิตมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน (
X = 4.60 , S.D. = 0.47) 
 เม่ือพิจารณารายขอ   พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  การพัฒนาวิชาชีพ (X = 4.70 , 
S.D. = 0.55)  รองลงมาคือ ทักษะการวิจัย,การศึกษาดูงานตางประเทศ,การพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม,การทํางานเปนทีม  และการพัฒนาดานทักษะภาษา ซ่ึงมีคาเฉล่ียท่ีเทากัน คือ  (X = 4.65 , 
S.D. = 0.57) ลําดับตอมาคือ บัณฑิตมีการนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางานของ
ตนเองและหนวยงานไดอยางดี  ( X = 4.62 , S.D. = 0.49)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ 
การศึกษาดูงานในประเทศ (X = 4.48 , S.D. = 0.59)   
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 2.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านการถ่ายโยงความรู้  

ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต  และผูใชบัณฑิต  ดานการถายโยงความรู (T: Transportability Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน 

บัณฑิต 

(N=39 คน) 

ผู ้ใช้บัณฑิต 

(N=23 คน) 
รวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1.  หนวยงานและบุคคลอื่น ๆ มักจะปรึกษาทาน ในดานหลักสูตร การสอน 
และการนิเทศเสมอ 

4.26 0.79 มาก - - - 4.26 0.79 มาก 

2. ทานไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตรการสอน และการนิเทศ 3.88 0.98 มาก - - - 3.88 0.98 มาก 
บัณฑิตนําความรูไปปฏิบัติใชไดเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความตองการ
ของชุมชนไดมากนอยเพียงใด 
3. การปรับปรุงและการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4.39 

 
 
 

0.49 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.39 

 
 
 

0.49 

 
 
 

มาก 
4. การตอยอดแนวคิดจากการทําวิทยานิพนธ - - - 4.26 0.61 มาก 4.26 0.61 มาก 
5. การปรับความรูใหเหมาะกับองคกรภายใน - - - 4.35 0.64 มาก 4.35 0.64 มาก 
6. การปรับความรูใหเหมาะกับองคกรภายนอก - - - 4.26 0.68 มาก 4.26 0.68 มาก 
7. การปรับกลยุทธในการแกปญหา - - - 4.26 0.68 มาก 4.26 0.68 มาก 

รวม 4.07 0.83 มาก 4.30 0.51 มาก 4.18 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 19  พบวา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นตอดานการถายโยง
ความรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X = 4.18, S.D. = 0.67) โดยกลุมผูใชบัณฑิต มีคาเฉล่ียระดับ
มาก (X = 4.30 , S.D. = 0.51)   รองลงมาคือ กลุมบัณฑิต มีคาเฉล่ียระดับมาก (X = 4.07 , S.D. = 
0.83)   
 เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  บัณฑิตนําความรูไปปฏิบัติ
ใชไดเขากับการเปล่ียนแปลงตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการนําไปใช 
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง ( X = 4.39 , S.D. = 0.49)  
รองลงมาคือ บัณฑิตมีการปรับความรูใหเหมาะกับองคกรภายใน  (X = 4.35 , S.D. = 0.64) และขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตร  การสอน และการนิเทศ( X = 
3.88 , S.D. = 0.98)   
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ตอนที 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรด้านปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

               หลักสูตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ตารางท่ี  20   ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหา/ขอเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
   หลักสูตร  

รายการประเมิน ปญหา แนวทางการพัฒนา/ ปรับปรุง 
1. ดานบริบท 1. หลักสูตรในแผน 2 มีจํานวนหนวยกิตมาก

เกินไป  
 

1. ควรลดจํานวนหนวยกิตโดยปรับความ
ซ้ําซอนในบางวิชา 

2. บางรายวิชามีเนื้อหาซ้ําซอนกัน 2. ควรบูรณาการเนื้อหาวิชาท่ีซ้ําซอนเปน
รายวิชาเดียวกัน 

2. ดานปจจัยนําเขา 1. ในหมวดวิชาบังคับแกน บางรายวิชาผูเรียน
มีพื้นความรูแตกตางกันในแตละกลุมวิชา 

1.  ควรมีการแบงกลุมยอยผู เรียนตาม
ระดับพื้นฐานความรูความสามารถ หรือ
มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหความรู 
สําหรับกลุมท่ีไมมีความรูพื้นฐาน 
2. ในบางรายวิชาควรมีการจัดกลุมเรียน
แ ย ก เ ป น ก ลุ ม ก า ร ส อ น  แ ล ะ ก ลุ ม
เทคโนโลยี 

2.  ผู เรียนมีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีแตกตางกัน  

2. ควรมีการสอบวัดความรูพื้นฐานดาน
เทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอน
เฉพาะกลุมท่ีไมมีพื้นฐาน 

3 .  นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ ม ท่ี ไ ม มี พื้ น ฐ า น ด า น
ภาษาอังกฤษ มีความแตกตางดานพื้นฐาน
ความสามารถภายในกลุมคอนขางมาก 

3.  ควรจัดกลุมผู เรียนแยกกลุม หรือ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในชวงปด
ภาคเรียน 

4. หองสืบคนขอมูลของนักศึกษาปริญญาเอก 
มีสื่อ อุปกรณ ไมสอดคลองกับการศึกษ า
คนควา และไมมีความพรอมในการเช่ือมตอ
ระบบ  Internet  

4.  ควรจัดอุปกรณ สื่อ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการ และเอื้อตอการเรียนรู  

5 .  ตํ าร า  เ อก ส าร  ว าร ส าร  ใ น หอ งส มุด
มห าวิ ทย า ลัย  ข าดค วา มทั นส มัยแ ละ ไ ม
เพียงพอ 

5. หลักสูตรควรมีการประสานงานสั่งซื้อ 
หนังสื่อ วารสาร ตําราตางๆ เพิ่มเติม และ
มีจํานวน Copy ใหมากข้ึน 
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ตารางท่ี 20 (ตอ)  

รายการประเมิน ปญหา แนวทางการพัฒนา/ ปรับปรุง 
3.ดานกระบวนการ 1.แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝก

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนไมเปน
ระบบ ทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนใน
การปฏิบัติและเกี่ยวของกับงบประมาณ 

1. อาจารยควรมีการช้ีแจงทําความ
เขาใจกับนักศึกษาในแตละรุน เพื่อให
เปนระบบ ลวงหนาเพื่อใหนักศึกษา
เตรียมความพรอมและงบประมาณ 

2. เวลาเรียนในหองเรียนวันละ 6 ชม. ในวัน
เสาร-อาทิตย ไมเพียงพอสําหรับการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

2.  การจัดการเ รียนการสอนคว ร
สงเสริมใหนักศึกษาใชกระบวนการ
สืบเสาะ ศึกษาคนควาดวยตนเองใน
วันอื่นๆ 

3. การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขาด
ความชัดเจนและไมสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา 

3. อาจารยท่ีปรึกษาควรรับนักศึกษาท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ประสบการณ ของตนเองในแตละ
ดาน 

4 .  ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ  ( Qualifying 
Examination)มีความยืดหยุนมากเกินไป จนทํา
ใหขาดความเปนระบบ 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุม
วิชา ไมข้ึนอยูกับอาจารยแตละบุคคล 

5. เจาหนาท่ีผูใหบริการขาดจิตบริการ เวลาทํา
การไมสอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา 
(ภาควิชา , บัณฑิตวิทยาลัย) 

5. สําหรับภาควิชา : การใหบริการเชิง
วิชาการของเจาหนาท่ีควรกําหนดวัน- 
เวลา  ใหบริการ ท่ีชัดเจน เชน  วัน
อ า ทิ ต ย   แ ล ะ มี จิ ต ใ จ บ ริ ก า ร กั บ
นักศึกษาทุกคน 

4. ดานผลผลิต 1.  นักศึกษาปริญญาเอกบางคนแตงกายไม
เหมาะสม  ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 

1. ควรสรางความตระหนัก และทํา
ค ว า ม เ ข า ใ จ ร ว ม กั น เ พื่ อ ใ ห มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเปน
นักศึกษาปริญญาเอก 

5. ดานผลกระทบ 1. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  

1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และคณะ 
ควรสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
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 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมาย และผูท่ีเกี่ยวของกบัการใชหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาเพ่ือนําเสนอ
แนวทางการปรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซ่ึงผลการปรับปรุง
หลักสูตรท่ีไดจากขอเสนอแนะ   

 ชือหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

 ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction) 
  วิชาเอก แบงแยกออกเปน 6 กลุมวิชา ไดแก  

 1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 3 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย 
 4 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 5 กลุมวิชาการประถมศึกษา 
 6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนในครั้งนี้ได
ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรใน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ กลุมวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงผลจากการประเมินทําใหไดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 โครงสร้างหลักสูตร   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
แบงเปน 2 แบบ คือ แบบ 1 และแบบ 2 
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ตารางท่ี   21  รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
แบบ 1 และ แบบ 2  
 

รายละเอียดหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1     

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

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

แบบ 2      

กําหนดใหศึกษาไมนอยกวา     63 หนวยกิต 
 (1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ    ( 6 หนวยกิต) 
ภาษาตางประเทศ     เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
วิจัย       6   หนวยกิต 
 
(2) หมวดวิชาบังคับแกน 6  หนวยกิต และไมนับหนวยกิต 2 
รายวิชา เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา        15 หนวยกิต 
(4) วิทยานิพนธ์       ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 

     1.1 ภาษาต่างประเทศ  (เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

466 520     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง 
                  การศึกษา 1    3(3-0-6) (English for Doctoral  
                 Students in Education I) 
466 521     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง 
                 การศึกษา 1 2(2-0-4)  (English for Doctoral  
                 Students     In Education II) 
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตอง
ลงทะเบียนเรียนในสอง รายวิชาขางตน 
1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 
คะแนน 
2. ไดคะแนนสอบ IELTS  เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ  6 
3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตาม
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตการศึกษา พ.ศ.2542 ขอ 3.2 

(1)  หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ (6 หน่วยกิต)    

      1.1 ภาษาต่างประเทศ  (เทียบได้ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต) 

466 520     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง    
                  การศึกษา 1  3(3-0-6) (English for Doctoral     
                  Students    in Education I) 
466 521   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง 
                การศึกษา 2  2(2-0-4) (English for Doctoral  
                 Students    in Education II)    
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตอง
ลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชา 
1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน 
2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6  
3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตาม
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2542  ขอ 3.2  
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ตารางท่ี  21  (ตอ)  

รายละเอียดหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 

1.2  วิจัย (เทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยโดยไมนับ
หนวยกิตและสอบไดสัญลักษณ  S   3 หนวยกิต   โดยให
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้ 
472 514     สถิติข้ันสูงและวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน     
                   (Advanced  Statistics and Research  

         Methodology in Curriculum and Instruction) 

1.2  วิจัย  (6 หน่วยกิต) 

472 514     สถิติข้ันสูงและวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   
                   3(3-0-6) (Advanced Statistics and Research  
                   Methodology in  Curriculum and Instruction) 
472  515    สัมมนาวิทยวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธ ี 3(2-2-5)   
                  (Seminar in Research Methodology  in  Mixed  
                   Method  Research) 

(2) หมวดวิชาบังคับแกน   

      2.1  วิชาบังคับแกน  (เลือกไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 

472  516       กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร 
                    ไปใช   3(3-0-6) (Curriculum Development  
                    Strategies    and Implementation) 
472  517       การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน    
      3(3-0-6)   (Instructional System Design and  
                    Instructional Technology) 

472  518      ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน     
     3(0-6-3) (Internship in Curriculum Development  
                    and Instruction) 
472  519      สัมมนาวิทยวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธ ี 3(2-2-5)  
                    (Seminar in Research Methodology in  Mixed        
                    Methods Research) 

(2)  หมวดวิชาบังคับแกน  (12 หน่วยกิต) 

472  516    กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร 
                  ไปใช  3(3-0-6   (Curriculum Development  
                   Strategies  and Implementation) 
 472  517    การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน           
     3(3-0-6)  (Instructional System Design and  
                    Instructional Technology)  
472  518     ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการ 
                   (ไมนับหนวยกิต) (Internship in Curriculum   
                   Development and  Instruction) 
 472 611     สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร            
                   และการสอน  (ไมนับหนวยกิต) (Advanced  
                   Doctorate Seminar in Curriculum and Instruction  
                   for  Doctoral Students) 

2.2  วิชาบังคับแกน (เรียนทุกรายวิชา) 

472 611     สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและ 

                  การสอน ไมนับหนวยกิต   (Advanced  
                   Doctorate Seminar in Curriculum and Instruction  
                   for  Doctoral Students) 

(3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  (15 หน่วยกิต) 

 3.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   

วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต 

472 521     สัมมนากลยุทธการนิเทศการศึกษาและการนิเทศ 
                   กาสอน  3(2-2-5) (Seminar in Educational and   
                   Instructional Supervision Strategies)   

  
 

(3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  (ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 

ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาใด  กลุมวิชาหนึ่ง 
ไมนอยกวา 3 รายวิชา  

 



151 
 

ตารางท่ี  21  (ตอ)  

รายละเอียดหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 

 472 522     สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน               
                   3(2-2-5) (Seminar in Curriculum and  
                   Instructional    Management) 
472 523     สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู   3(2-2-5) 

        (Seminar in Learning Theories and Processes) 
 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

472 524     การศึกษาอิสระดานหลักสูตรและการนิเทศ                     
    3(0-0-9)  (Independent Study in Curriculum and  
                  Supervision) 
472 525     สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและ     
                  3(2-2-5) การนิเทศการสอน  (Seminar in  
                  Educational  and Instructional Supervision  
                  Paradigms) 
472 526    สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน                     
                  3(2-2-5)  (Seminar in Curriculum and  
                   Instructional     Strategies) 

 3.2   กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   (15 หน่วยกิต)  

วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

472 531    สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ            
    3(2-2-5) (Seminar in English Language  
                 Assessment      and Evaluation) 
472 532    สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการ 
                 สอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) (Seminar in ELT  
                 Curriculum Design and Development) 
472 533    สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูง 
                 ทางการสอน ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) (Seminar in   
                Selected  ELT Topics and Advanced Research  
                Studies) 
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ตารางท่ี 21   (ตอ)  

รายละเอียดหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 

 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

รายละเอียดหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 

 3.6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (15 หน่วยกิต) 
วิชาบังคับ   9   หน่วยกิต 

472 571     การออกแบบข้ันสูงสําหรับการเรียนการสอนและ 
                  เทคโนโลยี   3(3-0-6) (Advanced Instructional  
                   Design and Technology) 
472 572     สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาใน 
                  หลักสูตรและการสอน  3(2-2-5)  (Seminar in  
                  Integration of Educational Technology in 
                  Curriculum and Instruction) 
472 573     สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 
                  (Seminar in Educational Technology Research) 

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

472 574     สัมมนาการบริหารและการจัดการองคกรเทคโนโลยี        
                  การศึกษา 3(2-2-5) (Seminar in Administration and  
                   Management of Educational  Technology  
                   Organization) 
472 575     สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการ 
                  สอนอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) (Seminar in Design  
                   and Development of On-line Instructional  Systems) 
472 576     สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูใน 
                  องคกร     3(2-2-5) (Seminar in Design and  
                  Development of Learning System in Organization) 
472 577    การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีการศึกษา  3(0-0-9) 
                    (Independent Study in Educational Technology) 

(4)  วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต) 

 472 615     วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบท่ี 1)  
                    มีคาเทียบเทา    48   หนวยกิต 
                    (Doctoral Dissertation) 

(4) วิทยานิพนธ์  ( มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต) 
472  615    วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2)  
                  มีคาเทียบเท   36 หนวยกิต   (Doctoral Dissertation)   

 



บทที 5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
  การวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ        
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงประเมิน ( Evaluation Research) 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  
ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู    
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใชวิธีการประเมินของ Danial L. Stufflebeam  
รูปแบบการประเมินแบบ  CIPPIEST  Model โดยประเมิลผลหลักสูตรใน 8 ดานคือ ในดานบริบท  
ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน 
ดานการถายโยงความรู  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณความ
คิดเห็นผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 6  กลุม ไดแก ผูบริหาร จํานวน  2  คน  คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 9 คน  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ จํานวน  
18 คน   ผูใชบัณฑิตจํานวน   23  คน  นักศึกษา 103  คน และ บัณฑิต จํานวน 39 คน และการ
ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
และแบบตรวจเอกสาร  การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือ คาความถ่ี(Frequency) คารอยละ (%) 
คาเฉล่ีย (X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
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สรุปผลการวิจัย 

 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้สรุปไดดังตอไปนี้  
 1.  ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม พบวา บัณฑิต นกัศึกษา ผูสอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร   ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก   
 2.  ผลการประเมินดานบริบท ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตร
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต
ท้ังหมด  
 3.  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา  หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คุณวุฒิ ความรู 
ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพท่ีเหมาะสม และขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเช่ือมตอ Internet หองทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสม 
 4.  ผลการประเมินดานกระบวนการ  ในภาพรวมและรายขอ พบวา  มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน 
และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการดาน
ธุรการ การยืนคํารองลงทะเบียน ตาง ๆ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็นวา 
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก
การเรียนในช้ันเรียน   
 5. ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปน
ผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ   มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได  และมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนนักศึกษา  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความ



156 
 

คิดเห็นอยูในระดับมาก  ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  
 6. ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เพ่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมา ไป
สรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผล
ตอการดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุดคือ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตาง 
ๆ ในหนวยงานและนอกหนวยงาน   
 7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต สงผลตอประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ
ประสิทธิภาพดานการจัดการของหนวยงาน  
 8. ผลการประเมินดานความยั่งยืน ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  การพัฒนาวิชาชีพ และขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการศึกษาดูงานในประเทศ 
 9.  ผลการประเมินดานการถายโยงความรู ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือบัณฑิตนําความรูไป
ปฏิบัติงานไดเขากับการเปล่ียนแปลงและประยุกตกับตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุง
และการนําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง และขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนวิทยากรดานหลักสูตรการสอน และ
การนิเทศ 
 ผลการศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พบวา มีปญหาและขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี ้
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 1. ดานบริบท พบวา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร (แผน 2) มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป  เห็นควรใหลดจํานวนหนวยกิตโดยปรับความซํ้าซอนในบางรายวิชา นอกจากนี้ในบาง
รายวิชามีเนื้อหาซํ้าซอนกัน จึงควรบูรณาการเนื้อหาวิชาท่ีซํ้าซอนเปนรายวิชาเดียวกัน 
 2. ดานปจจัยนําเขา พบวา วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพ้ืนความรู
แตกตางกัน ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการแบงกลุมยอยผูเรียนตามกลุมวิชาหรือตาม
ระดับพ้ืนฐานความรูความสามารถ หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือใหความรู  ผูเรียนมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีแตกตางกัน  ควรมีการสอบวัดความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี 
และจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุมท่ีไมมีพ้ืนฐาน   นักศึกษากลุมท่ีเรียนภาษาอังกฤษ มีความ
แตกตางภายในกลุมคอนขางมาก  ควรจัดกลุมเรียนตามความสามารถ หรือจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมในชวงปดภาคเรียน  หองสืบคนขอมูล มีส่ือ อุปกรณ ไมเหมาะสมกับการศึกษาคนควา และ
ขาดความพรอมในการเช่ือมตอระบบ Internet ควรจัดอุปกรณ ส่ือและส่ิงอํานวยความสะดวก ให
สอดคลองกับความตองการเอ้ือตอการเรียนรู  ตํารา เอกสาร วารสารในหองสมุดมหาวิทยาลัย ขาด
ความทันสมัย ควรมีการประสานงานส่ังซ้ือ หนังส่ือ วารสาร ตําราตางๆ เพ่ิมเติมและมีจํานวน Copy 
ใหมากขึ้น 
 3. ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนไมเปนระบบ ทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ
และเกี่ยวของกับงบประมาณ  ควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนาเพ่ือใหนักศึกษา
เตรียมความพรอมและงบประมาณ กรณีภาคพิเศษ เวลาเรียนในหองเรียนวันละ 6 ชม. ในวันเสาร-
อาทิตย ไมเพียงพอสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรสงเสริมใหนักศึกษาใชกระบวนการ
สืบเสาะ ศึกษาคนควาดวยตนเองใหมากขึ้น 
 การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา อาจารย ท่ีปรึกษาควรรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ของตนเองในแตละดาน   
 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไปจนทําให
ขาดความเปนระบบ  ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา 
ไมขึ้นอยูกับอาจารยแตละบุคคล    
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 เจาหนาท่ีผูใหบริการขาดจิตบริการ(ภาควิชา , บัณฑิตวิทยาลัย)  เวลาทําการไม
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา ภาควิชาควรกําหนดวัน- เวลา ใหบริการท่ีชัดเจนและ
สอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะการใหบริการดานธุรการ/ วิชาการ เจาหนาท่ีบาง
คนไมสามารถตอบคําถามได และเจาหนาท่ีควรมีจิตใจบริการกับนักศึกษาทุกๆคน   
 4.  ดานผลผลิต  พบวานักศึกษาปริญญาเอกบางคนแตงกายไมเหมาะสม  ขาดวินัยและ
ความรับผิดชอบ  จึงควรสรางความตระหนัก และทําความเขาใจรวมกันเพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับการเปนนักศึกษาปริญญาเอก 
 5. ดานผลกระทบ  พบวาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้นทางควรสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
 

อภิปรายผล 

 

 ผลจากการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จากความคิดเห็นของ บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา  นักศึกษา  
ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูบริหารมหาวิทยาลัย/
ผูบริหารคณะ มีประเด็นท่ีคณะผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 1. ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีการวางแผนการใช
หลักสูตรท่ีชัดเจนและเหมาะสม  มีการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดี  สงผลใหการดําเนินงานดาน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นตอบสนองตอความตองการของ
หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางครบถวน กลาวคือ เนื้อหาครอบคลุมท้ังดานหลักสูตร
และการสอน  กระบวนการวิจัย  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   
วิชัย วงษใหญ  (2554 : 16-20 ) และไทเลอร  (1969:37)  ท่ีกลาวถึง การออกแบบหลักสูตรท่ีชัดเจน
และสอดคลองกับความตองการ ความสนใจของผูเรียน และสอดคลองกับความตองการของสังคม
นั้น ตองพิจารณาส่ิงท่ีมากําหนดหลักสูตร ท้ังนี้รวมถึง ดานวิชาการ และดานคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียนดวย  นอกจากนี้ผลการประเมิน พบวา ระดับความคิดเห็นดานประสิทธิผล และดานความ
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ยั่งยืนอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาไดผานกระบวนการศึกษาท่ี
เขมขนจากอาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ  ความเช่ียวชาญ และประสบการณโดยตรงประกอบกับ
กระบวนการทําวิทยานิพนธซ่ึงบัณฑิตไดรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
อยางใกลชิด  สงผลใหบัณฑิต มีความรู ความเช่ียวชาญ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดความม่ันใจ นําไปสูการพัฒนางานและตอยอดองค
ความรูตางๆ ในหนวยงาน ซ่ึงผลการประเมินหลักสูตรสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ในระดับปริญญาเอกดานคุณภาพของบัณฑิต และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
 ผลการประเมินหลักสูตรดานบริบท พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดย
วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
คณะกรรมการผูรางหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา มีการศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐาน สภาพดานการพัฒนาการศึกษาแนวโนมการศึกษา และความตองการของสังคม 
สงผลใหสามารถนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ซ่ึง 
ปริ้นท (Print. 1993: 32) กลาววา วัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีดีนั้นควรมีลักษณะสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและชาต ิสอดคลองกับวัฒนธรรม และตองสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ตองเนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามหลายดาน   
นอกจากนี้ผลการประเมินพบวาโครงสรางและรายวิชาในหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตมากเกินไป 
(แบบ 2 ไมนอยกวา 69 หนวยกิต) และบางรายวิชามีเนื้อหาซํ้าซอน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัด
เนื้อหาวิชาตองการพัฒนานักศึกษาใหเกิดความรูความเช่ียวชาญในดานหลักสูตรและการสอน ไป
พรอมกับทักษะดานภาษา เทคโนโลยี และการวิจัย จึงทําใหจํานวนรายวิชามากขึ้นตามลําดับ  ท้ังนี้
ผลจากการวิจัยท่ีไดจากผูท่ีเกี่ยวของเสนอแนะใหลดจํานวนหนวยกิตลง เหลือ 63 หนวยกิต 
   ผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากท่ีสุดคืออาจารย ผูสอนมีคุณวุฒิ  ความรู 
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมีศักยภาพท่ีเหมาะสม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2548: 19) เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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กําหนดใหผูสอนในระดับปริญญาเอกตองจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป และมีผลงานวิจัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ซ่ึงมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษา  ดังนั้นการกําหนดผูสอนตามหลักสูตรนี้จึงมีอาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ ความรูและ
ประสบการณ รวมท้ังมีผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมีศักยภาพ   ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมิน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 2553: 
ภาคผนวก) ท่ีพบวา จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยมีความเหมาะสมเปนอยางมาก ท้ังนี้ผลจากการ
ประเมินดานปจจัยนําเขายังพบวา บัณฑิตและนักศึกษา  ตองการใหมีระบบบริการนักศึกษาดาน
เทคโนโลยีการสืบคน  และควรมีการจัดหองคอมพิวเตอร และอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวก  
การใหบริการของเจาหนาท่ีในการประสานงานกับอาจารยผูสอน และการมีใจบริการ ควรมี
หองเรียนเฉพาะสําหรับนักศึกษาใชสืบคน  และควรมีปายประกาศหรือกําหนดจุด Center เพ่ือให
ทุกคนรับรูขอมูลขาวสารไดทันเหตุการณ 
  ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอพบวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการ
ตรวจสอบงาน และใหขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสมท้ังนี้เปนเพราะวาอาจารยผูสอน
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญในศาสตรตางๆ อยางลึกซ้ึง  และมีประสบการณในการสอนจึง
สามารถถายทอดความรู ตลอดจนการควบคุมงานวิทยานิพนธ  มีความตั้งใจและอุทิศตนใหกับการ
สอน เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน ตลอดจนการติดตามความกาวหนาในการเรียน
และงานวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอซ่ึง วิชัย วงษใหญ (2554 : 26) กลาววา  บทบาท
ของผูสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรคือ เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ซ่ึงมี
คุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีความสามารถในการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ มีความเขาใจ มีการ
ยอมรับ มีไหวพริบ และมีทักษะการส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ไพฑูรย  
สินลารัตน (2530: 15) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะสงผลสําเร็จตอ
การใชหลักสูตร และผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ ผูสอน ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถ รูเนื้อหาท่ีสอน และรูจักความตองการของผูเรียน นอกจากนี้ผลการประเมิน
พบวา การบริการดานธุรการ การยื่นคํารองลงทะเบียนตาง ๆ มีระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวา  เวลาการใหบริการของเจาหนาท่ี และเวลาของนักศึกษาไมตรงกัน เนื่องจาก
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นักศึกษาสวนใหญเรียนในวันเสารและอาทิตย  แตเจาหนาท่ีทํางานในวันจันทรถึงศุกร  แมจะมีการ
เปดใหบริการในวันเสารและอาทิตยแตเจาหนาท่ีก็ไมไดมาทํางานทุกวัน ทําใหการติดตองานดาน
ธุรการ ดานเอกสารวิชาการตางๆ ลาชา    
 ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวม พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายขอยอย พบวา บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ   มี
ความสามารถพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ไดศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน จึงเปนผู
ท่ีมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซ่ึงสงผลใหบัณฑิตเปนผูท่ีมีความรู
ความเช่ียวชาญในศาสตรของหลักสูตรและการสอนมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2553: 139) ท่ีพบวาบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับดีมาก และสอดคลองกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร ท่ีกลาววา “คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนา
บุคลากร  การวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และเปนแหลง 
การเรียนรูตลอดชีวิต”  ซ่ึงผลการประเมินดานผลผลิตช้ีใหเห็นวา บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความรูความสามารถและมี
คุณลักษณะเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ดาน
คุณภาพของบัณฑิตท่ีจะตองมีมาตรฐานตามผลการเรียนรู 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ผูบริหารมหาวิทยาลัย/
ผูบริหารคณะไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ควรเปนนักคิด นักวิจัย เปดใจใหกวางและมีมุมมองท่ีแตกตางในทางซ่ึงมีความเปนไป
ได  มีความสนใจใฝรู  เปนนักอาน จับประเด็น มีความสามารถในการบูรณาการ ดานบริหารจัดการ 
คิดอยางมีระบบโดยตองสามารถสรางกรอบแนวคิด/และกรอบทางทฤษฎี (Conceptualize) ส่ิงท่ีได
ศึกษามาใหเปนระบบ (System) และนํามาบูรณาการเปนองคความรูใหมได  
 ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวม พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมาไปสรางผลงานทาง
วิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเขาใจในงานของตนเอง ประกอบกับความรูท่ีไดรับ
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จากการศึกษาซ่ึงมีประโยชน และเปดกวางในเนื้อหาองคความรูตางๆ สงผลใหบัณฑิตไดนําองค
ความรูท่ีไดจากการศึกษาไปพัฒนางานของตนเองอยางตอเนื่องซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานของ
หนวยงานไดรับประโยชนโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย  และ
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2545 : บทคัดยอ)  ท่ีทําการวิจัยติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวา ผลการวิจัยพบวา บัณฑิตมีการนําความรูไปใชโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ท้ังดานการนําความรูไปใชในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา และการพัฒนาตนเอง
หลังสําเร็จการศึกษา ซ่ึงผลการประเมินหลักสูตรเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพตาม
องคประกอบ ท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. [Online] http://www.educ.su.ac.th/images/stories/ 
Download_document/quality_assurance/manual_sar_2553_nov.pdf 
 ผลการประเมินดานประสิทธิผล พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอ
ประสิทธิภาพดานวิชาการภายในหนวยงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บัณฑิตสวนใหญมีประสบการณ
ในการทํางาน กอนเขารับการศึกษาระดับปริญญาเอก ท้ังนี้ระยะเวลาและระดับการศึกษาสงผลให
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถประยุกตความรูท่ีไดรับจากการศึกษาสูการปฏิบัติงานของตนเอง 
ประกอบกับการการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไดพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถ และนําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพไดตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับ จาคอบส (Jacobs, 2010 : 171-173) ท่ีกลาวถึงหลักสูตร
ในศตวรรษท่ี 21 ตองมีการเตรียมความพรอมใหผูเรียนโดยประเด็นท่ีสําคัญคือ ความยั่งยืนของ
ความรูท่ีผูเรียนจะนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับ  
รายวิชาบังคับแกน รายวิชาเอกท่ีตองสงเสริมท้ังความรูและทักษะไปพรอมกัน และจิตสาธารณะ 
(Habits of Mind)  นอกจากนี้การแลกเปล่ียนเรียนรู และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางบัณฑิต
ดวยกันสงผลใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสริมศักดิ์                
วิศาลาถรณ และคณะ (2548: บทคัดยอ) ท่ีพบวา คุณภาพในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับดีมาก  ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดประสิทธิภาพ
ดานการจัดการของหนวยงาน ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นวา ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตท่ีสําเร็จ
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การศึกษาควรมีความสามารถหรือทักษะในการจัดการ/การบริหาร ควบคูกับความสามารถดาน
วิชาการ  
 ผลการประเมินดานความยั่งยืนในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือการพัฒนา
วิชาชีพ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาให
เปนนักพัฒนาหลักสูตรและการสอนท่ีมีคุณภาพ สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใช
ในการดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจารยผูสอนไดจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตรท้ังนี้โดยใชวิธีการสอนหลากหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปราย คนควาดวยตนเอง 
การฝกปฏิบัตงิานจริงท้ังในประเทศและตางประเทศสงผลใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจาก
การศึกษาและจากหนวยงาน/สถาบันท่ีสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง อีกท้ังนักศึกษาเองมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับอาจารย กับเพ่ือนรวมช้ัน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาองคความรูอยาง
แทจริง เปนผลใหผูใชบัณฑิตเห็นวา หลักสูตรนี้สามารถพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพดาน
วิชาชีพ  โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนไดสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงาน/องคกร ซ่ึงการพัฒนาวิชาชีพเปนทักษะหนึ่งท่ี เบอรนี่ และ ชารล (Bernie & Charles 
2009 :  73) ไดระบุไววาเปนทักษะหนึ่งท่ีสําคัญท่ีตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 ผลการประเมินดานการถายโยงความรู ในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอยอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  บัณฑิตนํา
ความรูไปปฏิบัติใชไดเขากับการเปล่ียนแปลงตามความตองการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการ
นําไปใช เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
การศึกษาในระดับปริญญาเอก เปนการศึกษาท่ีตองมีการประยุกตความรูตางๆ รอบตัว มีระบบการ
คิดท่ีเปนกระบวนการขั้นตอนและเปนระบบ ตลอดจนการมีกระบวนทัศนใหมท่ีกวางไกล  ซ่ึง
อาจารยผูสอนในหลักสูตรนี้ไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะและความสามารถดังกลาว โดยการ
สอดแทรกเขากับรายวิชาท่ีสอน จึงสงผลใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติใชและเปล่ียนแปลงประยุกตใหเขากับสถานการณและความตองการของ
หนวยงาน/ชุมชน ไดอยางเหมาะสมตลอดจนการทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 (Bernie & Charles2009 : 76-77 ) ท่ีควร
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สงเสริมใหเกิดกับผูเรียน 7 ทักษะ ซ่ึงรวมถึงทักษะดานอาชีพและเขาใจในตนเองท่ีผูเรียนตองมี
สามารถในการประยุกตปรับเปล่ียนส่ิงตางๆ ตามบริบทเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพอยาง
สูงสุด 
 
 2. ผลการศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พบวา มีปญหาและขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี ้
  2.1 ดานบริบทพบวา พบวา โครงสรางหลักสูตร (แผน 2)  มีจํานวนหนวยกิตมาก
เกินไป  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา คณะกรรมการรางหลักสูตรตองการใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้มีความรู ความสามารถ และตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนควบคูไปกับความสามารถดานกระบวนการวิจัย และเทคโนโลยี  ท้ังนี้การศึกษาเพ่ือใหมี
ความรูความสามารถดังกลาว จึงตองใชเวลาในการศึกษามาก และศึกษาเพ่ิมเติมเปนระยะ จึงทําให
จํานวนหนวยกิต และรายวิชามีมาก  ดังนั้น แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคือ ควรลดจํานวนหนวย
กิตโดยปรับรายวิชาเพ่ือใหเหมาะสม นอกจากนี้ในบางรายวิชามีเนื้อหาซํ้าซอนกัน จึงควรบูรณาการ
เนื้อหาวิชาเปนรายวิชาเดียวกัน   
  2.2  ดานปจจัยนําเขา พบวา  วิชาบังคับแกนบางรายวิชาผูเรียนแตละกลุมวิชา มีพ้ืน
ความรูแตกตางกัน และยังพบปญหาวาผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีและพ้ืน
ฐานความรูดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ท้ังนี้เปนเพราะวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มีการจัดการศึกษาแยกตามกลุมวิชา คือ กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ซ่ึงท้ัง 3 กลุมรายวิชาตองศึกษา
ในรายวิชาบังคับแกนรวมกัน จึงทําใหในบางรายวิชาเกิดความเหล่ือมลํ้าดานความรู เชน ในรายวิชา 
กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน  กลุม
หลักสูตรและการนิเทศ จะมีพ้ืนฐานความรูมากกวากลุมการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สงผลใหนักศึกษาบางกลุมเรียนรูชาเนื่องจากพ้ืนฐานความรูไมเพียงพอ และบางกลุม
เรียนรูได เร็ว  ซ่ึงสงผลตอภาพรวมของประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจน
ประสิทธิภาพในการสอนของผูสอน  ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหา คือ   การแบงกลุมผูเรียนตาม
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กลุมวิชา  หรือจัดกลุมระดับพ้ืนฐานความรูความสามารถ หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือปรับ
พ้ืนฐานกอนเปดภาคการศึกษา  
    นอกจากนี้ พบวา หองสืบคนขอมูลของนักศึกษาปริญญาเอก มีส่ือ อุปกรณ ไม
สอดคลองกับการศึกษาคนควา และไมมีความพรอมในการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ต(Internet)   
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา สวนใหญนักศึกษาใชหองเรียนเปนสถานท่ีในการสืบคน ตลอดจนการทํา
กิจกรรมตางๆ มากกวามาใชหองสืบคนขอมูลท่ีจัดให จึงทําใหหองสืบคนขอมูลขาดการดูแล  
ดังนั้นแนวการแกไข/ปรับปรุงคือ ควรจัดอุปกรณ ส่ือ เชน โตะ เกาอ้ี จุดเช่ือมตอระบบไฟฟาสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จุดเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet) และส่ิงอํานวยความสะดวก
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ เชนระบบไฟฟาแสงสวาง  กระดานไวทบอรด และปายปด
ประกาศ ขอมูลสารสนเทศตางๆ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกตามหลักสูตรนี้เปนการเฉพาะ   
  ตํารา เอกสาร วารสาร ในหองสมุดมหาวิทยาลัยไมทันสมัย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ขาดการประสานงานระหวาง เจาหนาท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารยประจําหลักสูตร  ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาคือ คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรควร
มีการประสานงานเพ่ือส่ังซ้ือหนังสือ วารสาร ตําราตางๆ ท่ีทันสมัยสอดคลองกับหลักสูตรและ
รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรเพ่ิมเติมใหมากขึ้นและเพียงพอกับนักศึกษา 
  2.3 ดานกระบวนการ พบวา แนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา472 518  ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไมเปนระบบทําใหนักศึกษาสับสน ขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติและเกี่ยวของกับงบประมาณ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  รายวิชา 472 518 ฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน เปนรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการสอน ท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ  ดังนั้นการวางแผนการฝกปฏิบัติงานดังกลาว  ผูสอนตอง
ประสานงานเพ่ือขอความรวมมือไปยังหนวยงานและบุคลากรภายนอก  ประกอบกับผูสอนเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และเสนอแผนปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการสอนอีก
ทางหนึ่ง จึงทําใหบางครั้งเกิดความลาชาในขอสรุปนักศึกษาบางคนมีปญหาดานงบประมาณท่ีจํากัด 
การศึกษาดูงานในตางประเทศบางประเทศตองใชงบประมาณคอนขางสูง จึงทําใหระบบการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชานี้ขาดความชัดเจน แนวทางการแกปญหา/ ปรับปรุง คือ อาจารย
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ผูรับผิดชอบรายวิชาควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจกับนักศึกษาลวงหนา  อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความพรอมและงบประมาณ  
  การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  การจัดอาจารยท่ีปรึกษาเปนความตองการของ
อาจารยและนักศึกษาท่ีตองมีความสนใจในเรื่องหรือประเด็นท่ีตรงกัน แตนักศึกษาสวนใหญให
ความสนใจกับบุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวา ดานวิชาการและความเช่ียวชาญ
ของอาจารย จึงสงผลใหนักศึกษาขาดความเขาใจเกี่ยวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ดังนั้น
แนวทางการแกปญหา/ปรับปรุง คือ การทําความเขาใจกับนักศึกษาถึงความสําคัญของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ  สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาควรรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ของตนเองในแตละดาน   
  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีความยืดหยุนมากเกินไป จนทํา
ใหขาดความเปนระบบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  ผูสอนสวนใหญตองการใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาอยางถองแท เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในศาสตรนั้นๆ อยางลึกซ้ึง สําหรับ
นักศึกษาท่ีไมผานเกณฑการสอบ จึงตองสอบซอม  ซ่ึงผูสอนสวนใหญจะใหสอบนอกตารางท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ทําใหในบางรายวิชา  หรือกลุมวิชา เกิดความเหล่ือมลํ้าซ่ึงกันและกัน  
ดังนั้นการแกไขปญหา/ปรับปรุง คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรกําหนดเกณฑใหชัดเจน
และเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวชิา ทุกกลุมวิชา ไมขึ้นอยูกับผูสอนแตละบุคคล    
  เจาหนาท่ีผูใหบริการขาดจิตบริการ (ภาควิชา , บัณฑิตวิทยาลัย)  เวลาทําการไม
สอดคลองกับเวลาของนักศึกษา  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก เจาหนาท่ีผูใหบริการบางคนท่ีมาทํางานใน
วันเสาร-อาทิตย (ภาควิชา) ไมใชเจาหนาท่ีบริการดานวิชาการ ดังนั้นจึงไมสามารถประสานงาน
หรือดําเนนิการใหกับนักศึกษาได   ดังนั้นแนวทางการแกปญหา/ปรับปรุง สําหรับภาควิชา คือ การ
กําหนดวัน - เวลา การใหบริการท่ีชัดเจนโดยเฉพาะการใหบริการดานวิชาการ/ธุรการ เชน การระบุ
วันเปนวันอาทิตย เวลา  09.00 -16.30  น. เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถติดตอไดสอดคลองกับ
เวลาของนักศึกษาซ่ึงสวนใหญเรียนในวันเสาร-อาทิตย  สําหรับการมีจิตใจบริการของเจาหนาท่ี 
ควรแนะนําและกํากับติดตามเปนระยะโดยคณะผูบริหารของภาควิชา และในสวนของสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ควรเปดบริการในวันเสารและอาทิตยเต็มวัน ท้ังนี้เพ่ือบริการนักศึกษาท่ีมาเรียนใน
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วันดังกลาว และควรมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรมในเอกสารตางๆ ใหนักศึกษาไดดู เพ่ือความ
ถูกตองและรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 
  2.4  ดานผลผลิต  ปญหาท่ีพบ คือ นักศึกษาปริญญาเอกบางคนแตงกายไม
เหมาะสม ขาดวินัยและความรับผิดชอบ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ความเขาใจผิดของนักศึกษาท่ีมองวา
การศึกษาในวันเสาร-อาทิตย ซ่ึงเปนวันหยุดไมจําเปนตองแตงกายสุภาพ และไมมีผลตอการเรียน 
ซ่ึงแทจริงแลวการแตงกายท่ีสุภาพเหมาะสมเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหนักศึกษาเองและ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหา/ปรับปรุง คือ การสรางความตระหนักและทําความ
เขาใจรวมกันเพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเปนนักศึกษาปริญญาเอก หรือออก
ขอบังคับวาดวยการแตงกายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใชเปนแนวการปฏิบัติ เชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยหลายๆ แหง เชน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีพบปญหาการแตงกายไมเหมาะสมของ
นักศึกษาจึงไดออกขอบังคับวาดวยการแตงกายของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น  [Online] 
(http://gs.utcc.ac.th/ceomba/news_detail.php?bn_id=182) 
  2.5 ดานผลกระทบ  ปญหาท่ีพบ คือ ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ขาดการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน และใหความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาในดานอ่ืนๆ  ดังนั้น แนวทางการ
แกไขปญหาคือ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และคณะ ควร
ประสานความรวมมือ สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติโดยการ
สนับสนุนงบประมาณ ท้ังนี้ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษาทราบ และมีการติดตามขอมูล
ดานนี้เปนระยะ  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ 

 ผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูวิจัยจึงขอเสนอขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
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 1. ผลการวิจัย พบวา ดานบริบท บางรายวิชาเนื้อหาซํ้าซอนกัน  ดังนั้น ควรบูรณาการ
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงเปนรายวิชาเดียวกัน และควรมีการแบงกลุมผูเรียนตามพ้ืนฐานความรู 
ความสามารถ สําหรับการศึกษาในบางรายวิชา เชน วิชาภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เปนตน 
 2. ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยนําเขา ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากแตก็ต่ํากวาดานอ่ืนๆ 
โดยพบวา หองเรียน  หองศึกษาคนควา/หองสืบคนขอมูลมีส่ือ อุปกรณไมเอ้ือตอการใชงาน ขาด
การดูแลรักษาไมเอ้ือตอการใชงาน  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา คณะ
ศึกษาศาสตรควรเตรียมความพรอมดานงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในสภาพใช
งานอยูเสมอ 
 3. ผลการวิจัยพบวา   ดานผลกระทบ ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและเวที
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรประสาน
ความรวมมือ กับ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และคณะในการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  ท้ังนี้ควรมีการปะชาสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษาทราบ 
และมีการติดตามขอมูลดานนี้เปนระยะ  
 
ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

 1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกตามกลุมวิชา 
 2. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดขอบเขตการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 3. ควรมีการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใน
ลักษณะของการวิพากษ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ผูใชบัณฑิต มาใหขอคิดเห็น และการเก็บ
รวบรวมขอมูลควรมีการรวบรวมขอมูลทางระบบออนไลน 
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