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คํานํา
หลักสูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาหลักสูต รและการนิเทศ (Master of Education :
Curriculum and Supervision) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดจัดการเรียนการสอนมา
นานกวา 20 ป ไดผลิตมหาบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานการศึกษาทางดานหลักสูตร การสอน และการ
นิเทศเปน จํานวนมาก แมจ ะไมไดมีก ารประเมิน หลักสูต รอยางเปนทางการ แตที่ผานมาไดมีก าร
ศึก ษาวิจัยสภาพปญหาการใชหลัก สูตร ศึก ษาแนวทางการพัฒ นาหลักสูตร ศึก ษาประสิทธิผลของ
หลักสูตรจากผูใชบัณฑิต และบัณฑิต มาโดยตลอด และไดนําขอมูลตางๆ มาปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาหลักสูตรมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
สภาพการศึก ษา และความตองการของผูเรียน ประสิทธิผลของหลัก สูต รเปนที่ประจัก ษใ นแวดวง
การศึกษา แวดวงวิชาการ มีมหาบัณฑิตจํานวนมากไดศึกษาตอ และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกทั้งในและตางประเทศ กาวไปสูสถานภาพทางการศึกษาที่สูงขึ้นอยางไรก็ตามแมวาหลักสูตรจะมี
ความสําคัญและดีเพียงใด การประเมินหลักสูตรก็เปน กระบวนการสําคัญที่จะทําใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนจากผูเรียน ผูสอน ศิษยเกา และผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลมาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ใหมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสําคัญที่สุดใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูเรียน
ผูใชบัณฑิต และผูที่ใชผลจากมหาบัณฑิตของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ รวมทั้งยังคงความเปน
ผูนําทางดานหลักสูตรและการนิเทศตลอดไป งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก
ผูชว ยศาสตราจารย รุจิราพร รามศิริ และอาจารยฉ วีว รรณ ตาลสุกนักศึก ษาปริญญาเอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ที่ไดชว ยกันใหขอคิดเห็น และปรับแกจนงานวิจัยสําเร็จ
ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการประเมิน
หลักสูตร ครั้งนี้ และเหนืออื่นใด ความสําเร็จจากผลการประเมินหลักสูตรครั้งนี้จะชวยพัฒนาหลักสูตร
และการนิเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ)
14 กุมภาพันธ 2555
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การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมินหลักสูตร/ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ
พ.ศ. 2555
การประเมินหลักสูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตรในดาน
วัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา 2) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรในดาน
สื่อที่ใชใ นการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และสิ่งอํานวยความสะดวก 3)เพื่อ
ประเมินกระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และ กระบวนการทําวิทยานิพนธ 4) เพื่อประเมินผลผลิต
ของหลักสูตรในดานความรูความเขาใจ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน
และการนิเ ทศ ความสามารถในการวิจั ย และการมีคุณ ธรรม และ5) เพื่อ ประเมิน ผลกระทบของ
หลักสูตร ในดานความสามารถในการประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา
สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ โดยผูวิจัยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI Model
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คนนักศึกษา
ปจจุบันจํานวน 110 คน มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 95 คนและผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น 235 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และ
ประเด็นสนทนากลุมที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. ดานบริบทหลักสูตรพบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม และโครงสราง
หลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร สวนรายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก การจัดโครงสรางของหลักสูตร และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคลอง และ
ข

ควรมีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาที่มีความเหมาะสมมาก คือ
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ควรเปดวิชาเลือกเพิ่มเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน หรือการนิเทศที่ระบุ
เฉพาะระดับชั้นเรียน
2. ดานปจ จัย นําเขา พบวาโดยภาพรวมและรายขอ มีค วามเหมาะสมอยู ใ นระดับ มาก มี
ทรัพยากรการเรียนรู แหลงสืบคนแสวงหาความรูทตี่ อบสนองตอการสืบคนหาความรู ควรเพิ่มจํานวน
อาจารยผูสอนใหเพียงพอสําหรับการสอนและการใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ
3. ดานกระบวนการ พบวาการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมและรายขอ มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก มีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูต รและการนิเทศ
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู มีการประเมินความกาวหนาและ
พัฒนาการ
4. ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือมีความรู
ความเข า ใจและเชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านเป น
ศึ ก ษานิ เ ทศก นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ฝ า ยวิ ช าการของสถานศึ ก ษา ผู ส อนมี คุ ณ ธรรมในวิ ช าชี พ มี
ความสามารถในการศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ
5. ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สามารถนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง สามารถประยุกตใช
แนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศไปพัฒนางาน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ภาวะ
ความเปนผูนําทางดานวิชาการ ทักษะการสื่อสาร และเปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
จัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได
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The curriculum evaluation on Master of Education Program in Curriculum and
Supervision, Faculty of Education Silpakorn University. The purposes of this study were to
1)evaluate context of curriculum in purposes of curriculum, structure of curriculum and course
structure in the curriculum 2)evaluate input factors of curriculum in material for learning
management, class context, number of teacher and other facilities. 3) evaluate processes of
curriculum in learning management, evaluation and assessment of learning management, practicum
courses, curriculum management and processes of thesis. 4) evaluate product of curriculum in the
ability of learning, the ability of curriculum development, the ability of instructional design and
supervision, the ability of conducting research and having moral and 5)evaluate the impact of
curriculum in the ability of work adjustment, professional development, academic leadership, the
efficiency in curriculum ,instruction and supervision. The curriculum evaluation on Master of
Education Program in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Silpakorn University by
using the evaluation method ; the CIPPI Model. There sample of this research were 15 administrators
and instructors, 110 students, 95 graduates and 95 educates’ employers. The research instruments
included the interview form, the questionnaires, and focus group discussion guideline about the
opinions of Master of Education Program in Curriculum and Supervision. The collect data were
analyzed by using percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and content analysis.
The results of the study were as follows : 1. The context of curriculum showed that objective and structure of the curriculum courses
were appropriate in high level. The curriculum of structure should be arrange and course structures
was appropriate and there should be improved some basic courses, regulate courses and selective
courses were high appropriate; statistic educational research
ง

2. The input factors of curriculum found that the overall and each item were in high level.
There were resources of knowledge were appropriate for the needs of students and support learning
development and should increase more instructors for supports in learning process and give
suggestion for thesis.
3. The process of curriculum for knowledge management in overall and each item there
were proud in high level. There were the atmosphere of participation. There were research
conductions on curriculum and supervision. The students had participate about plan and instructional
design, progression and development.
4. The product of curriculum in overall and each item found that the learning management
was appropriate at high level. There were graduates had the ability and proficiency in curriculum and
supervision, graduates had ability of work as supervisor, curriculum developer, academic officer,
teacher, researcher in area of curriculum and supervision. They were moral in their profession and
moral professor.
5. The impact of curriculum found that the product in overall and each item was
appropriate at high level. There were ability to transfer the knowledge, experiences to work and could
help their work and profession. The graduates could continue the knowledge from studying to
working and also apply curriculum and supervision theories to improve students. They had
interpersonal skills, ability to plan and manage learning for students, academic leadership,
communication skill and leader of innovation and technology, able to work with people efficiency,
and able to transfer and expand their knowledge to students.
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บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ภ ารกิ จ หลั ก ประการหนึ่ ง คื อ การผลิต บั ณ ฑิต โดยเป ด สอนทั้ ง
หลัก สูต รระดับปริ ญญาบัณ ฑิ ต และบั ณ ฑิต ศึก ษา ซึ่งระดับบัณ ฑิต ศึก ษาจะมุงเนน การพัฒ นา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัย
เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นได
อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทุก หลักสูตรจะกําหนดปรัชญา
และวัตถุประสงคใหสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของแตละ
สาขาวิ ชา เมื่อใชหลัก สู ต รไปไดร ะยะหนึ่งจะตองมี ก ารประเมิน ซึ่งการประเมิน หลั ก สูต รมี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาวาหลักสูตรที่ใชเมื่อดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรที่
กําหนดไวหรือไม จากนั้นนําผลที่ไดมาพิจ ารณาวามีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หรือไมเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใช ผลการวัดในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่จะประเมิน
การประเมิน หลัก สูต รในสถาบั น อุด มศึก ษา นอกจากผูใ ชหลั ก สูต รจะประเมิน เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนของการพัฒนา
หลั ก สู ต รแล ว ยั ง ต อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะอยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2548 : 17) นอกจากนี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได
กําหนดไว ใ นมาตรา 47 ให มีก ารประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาเพื่อพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
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และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education, TQF :
HEd) เพื่ อใหส ถาบัน อุด มศึ ก ษาไดพั ฒ นาหรือ ปรั บปรุ งรายละเอี ยดของหลัก สูต ร อัน นํา ไปสู
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และดวยภารกิจที่สําคัญในฐานะสถาบัน
การอุดมศึกษาที่เนนการสรางสรรค มีความทันสมัย และใสใจความเปนอัตลักษณของความเปน
ไทย มีการผลิตมหาบัณ ฑิตในหลายสาขาวิชา และจากการเปดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งไดเริ่มเปดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลากวา 25 ป
ซึ่ ง ที่ ผ า นมายั ง ไม ไ ด มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รอย า งเป น ระบบตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
จึงตองการที่จะประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณ ภาพและไดมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อผลิต มหาบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพเปน กําลังสําคัญในการพัฒ นา
การศึกษาตอไปในอนาคต
กรอบแนวคิดการวิจัย
การประเมินหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ของ
คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของ Daniel L.
Stufflebeam ที่มีชื่อวา CIPP Model เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(มาเรียม นิลพันธุ 2553 : 31-32)
1. การประเมิ น ด านบริ บท (Context Evaluation) เป น การประเมิน ที่มี จุด มุง หมาย
เพื่อใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง มีความตองการ หรือปญหา
อะไรบางที่ยั งไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังที่จําเปนอะไรบางที่ยัง
ไมไดถูกนํามาใชในการศึก ษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม
เกี่ยวกับวิสัยทัศน จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร

3

2. ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหได
ข อ มู ล มาช ว ยตั ด สิ น ใจว า จะใช ท รั พ ยากรหรื อ สรรพกํ า ลั ง ต า งๆ ที่ มี อ ยู เ พื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็น การประเมิน ครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณอาคารสถานที่
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน คุณภาพของผูเรียน/พื้น
ฐานความรูผูเรียน สื่อ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา เอกสารหลักสูตร การสนับสนุนสงเสริมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เวลาและชวงเวลา
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
สืบคนจุดเดน จุดออนหรือจุดที่ค วรพัฒ นาของรูปแบบการดําเนิน งานตามที่ค าดหวังเอาไว หรือ
จุดเดนจุดออน หรือจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานในการใชหลักสูตร เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการตัด สิน ใจในการเลือกวิธีก ารตอไป ฉะนั้น จึงตอ งมีก ารจดบัน ทึก ผลการประเมิ น
กระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลายๆ วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การกํากับติดตาม การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดานผลผลิต (Product Evaluation ) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียนนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรที่คาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใด
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้ง
ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ สมรรถนะ จากการ
เรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่มีอยูก็ได ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม
ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model ตอมาในป 2004 Stufflebeam ได
มีการขยายแนวคิดโดยการขยายผลผลิต (Product) ออกเปน IEST ประกอบดวย
I (Impact) เปนผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ตองการใหเกิด
E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลที่เกิดขึน้
S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น
T (Transportability) เปนผลที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได
ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการ
ขยายการประเมินผลผลิต (Product) โดยสวนใหญนิยมขยายผลการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึง
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ผลกระทบ (Impact) ดวย คือเนนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
พิจารณาผลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว อาจมี ผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ประเด็นการประเมิ นครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ การมีงานทํา การไดรับรางวัล
เกียรติยศ เกียรติบัต ร การเปนที่ยอมรับ การมีชื่อเสียงของสถาบัน การนําไปประยุก ตใชในการ
ปฏิบัติงาน
สําหรับการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยนํารูปแบบการประเมินของ CIPP Model มา
เปนหลักในการประเมินและเพิ่มการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I) ทั้งนี้เพื่อศึกษาผลที่
เกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเปน การประเมิน CIPPI
Model คื อ ประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ
คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภูมิที่1
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หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริบท

ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลกระทบ

CIPPI

1. วัตถุประสงค

1. สื่อที่ใชในการ

1. การจัดการเรียนรู

1. ความรูความเขาใจ

1. ความสามารถใน

หลักสูตร

จัดการเรียนรู

2. การวัดและ

2. ความสามารถใน

การประยุกตใชเพื่อ

Model

2. โครงสราง

2. สภาพหองเรียน

ประเมินผลการจัดการ

การพัฒนาหลักสูตร

การปฏิบัติงานการ

หลักสูตร

3. จํานวนอาจารย

เรียนรู

การออกแบบการสอน

พัฒนาวิชาชีพ

3. รายวิชา

4. สิ่งอํานวยความ

3. การฝกปฏิบัติการ

และการนิเทศ

2. ความเปนผูนํา

สะดวก

4. การบริหารจัดการ

3. ความสามารถใน

3. สมรรถนะในดาน

หลักสูตร

การวิจัย

หลักสูตร การสอน

5. กระบวนการทํา

4. การมีคุณธรรม

และการนิเทศ

Stufflebeam
(2004)

วิทยานิพนธ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประเมิ นหลัก สูตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาหลัก สู ต รและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเฉพาะ 5 ขอ ดังนี้
1. เพื่อประเมิน บริบทของหลัก สูตรในดา นวัต ถุประสงค โครงสร างของหลัก สูตรและ
รายวิชา
2. เพื่อ ประเมิน ปจ จั ยนํา เขา ของหลัก สูตรในด านสื่ อที่ใ ชใ นการจัดการเรียนรู สภาพ
หองเรียน จํานวนอาจารย และสิ่งอํานวยความสะดวก
3. เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตร ในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ
4. เพื่อ ประเมิน ผลผลิต ของหลัก สูตร ในดา นความรู ค วามเขาใจ ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม
5. เพื่อประเมินผลกระทบของหลักสูตร ในดานผลที่เกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบ
การศึก ษา เกี่ยวกับความสามารถในการประยุกตใ ช หลัก สูตรเพื่อ การปฏิบัติงาน การพัฒ นาวิชาชีพ
ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย มีทั้งสิ้น 310 คน จําแนกไดดังนี้
1.1 ผูบริหาร อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 คน
1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150 คน
1.3 มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 120 คน
1.4 ผูใชบัณฑิต จํานวน 20 คน
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีทั้งสิ้น 235 คน จําแนกไดดังนี้
2.1 ผูบ ริ หาร อาจารยผูส อนในรายวิ ชาตา งๆ ตามหลั ก สู ตรศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 15 คน
2.2 นั ก ศึก ษาระดั บปริ ญญาโท สาขาวิช าหลัก สู ตรและการนิ เ ทศ คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 110 คน
2.3 มหาบั ณ ฑิต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สูต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 95 คน
2.4 ผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน
3. ขอบเขตดานการประเมิน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI Model ประกอบดวย
1) การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) มีก ารประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค โครงสรางของ
หลักสูตร และรายวิชา 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) มีการประเมินเกี่ยวกับสื่อที่
ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) การประเมินดาน
กระบวนการ (Process Evaluation) มีการประเมินเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ 4) การ
ประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) มีการประเมินเกี่ยวกับความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม
และ5) การประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) มีก ารประเมินเกี่ยวกับ ความสามารถในการ
ประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน
และการนิเทศ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ หมายถึ ง มวล
ประสบการณ เนื้อหาสาระ โครงสรางเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน แผนการเรียนรูที่กําหนดไวอยางเปน
ระบบ เพื่อ ใชเ ปนแนวทางในการจัดการศึก ษาใหแ กผู เ รียนก อใหเ กิด ความรู ทัก ษะ คุ ณ ลัก ษณะ
พัฒ นาการใหเ ป นไปตามความมุ งหมายของหลัก สูตร อันประกอบดวย วัตถุประสงค โครงสรา ง
เนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูต ร
ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ที่จัดการ
เรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมิน หลั ก สู ต ร หมายถึ ง กระบวนการศึ ก ษาผลการใช ห ลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และรวบรวม
ขอ มูลที่เ ปนขอ เท็จ จริง และความคิดเห็นของผูเ รียน ผูสอน และผูมีสวนเกี่ย วของไดแก นัก ศึก ษา
อาจารยผูสอนมหาบัณฑิต ผูใ ชบัณฑิต โดยใชรปู แบบการประเมิน CIPPI Model ดังนี้
1. การประเมินดานบริบท หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
เพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงคหลักสูตรโครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา
2. การประเมินดานปจจัยนําเขา หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
3. การประเมินดานกระบวนการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู การฝก
ปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ
4. การประเมินดานผลผลิต หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
เพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม
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5. การประเมินดานผลกระทบ หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความสามารถในการประยุก ตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนา
วิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นผลการใชหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลัก สูตรและการนิเทศ คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ซึ่งสําหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตอไป
2. เปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารหลักสูตร และอาจารยในคณะศึก ษาศาสตร สาขาวิช า
หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เปนสารสนเทศสําหรับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เสนอ
ตามลําดับดังนี้
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
2.7.1 รูปแบบการประเมิน หลัก สูต รของปุยแซงส (The Puissance Analysis
Technique)
2.7.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Tyler)
2.7.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (The Stake’s Congruence
Contingency Model)
2.7.4 รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation Model)
2.,7,5 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Shufflebeam)
2.7.6 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว (Gow)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ

หลักสู ตร
การจั ด การศึก ษาในประเทศใดก็ต ามจะไมสํ าเร็จ ลุล ว งไปตามที่ กํา หนดไวถ าไม มี
หลักสูตรเปนแนวทางในการใหการศึกษา การใหการศึกษา หมายถึง การใหวิชา ความรู การปลูกฝง
ทัศนคติและคานิยม และการเสริมสรางความเจริญงอกงาม หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาคือการพัฒนา
ผูเรียนในทุกดาน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาที่
กําหนดไว เมื่อศึกษาความหมายของหลักสูตร นักการศึกษาไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย
ดังนี้
ความหมายของหลักสู ตร
มีผูใหความหมายของหลักสูตรไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้
โซเวล (Sowell 1996 : 5) ออนสไตนและฮันกิน(Ornstein and Hunkins 2004 : 10) ใจทิพย
เชื้อรัตนพงษ (2539 : 3) และธํารง บัวศรี (2542 : 3) สรุปไดวา หลักสูตร คือ แผน (Curriculum as a
plan) เอกสารที่กําหนดกลวิธีการปฏิบัติที่ทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ เปนกระบวนการจัดระบบ
ใหกับบุคลากรและการดําเนินการนําระบบไปใช เปนสาขาความรูที่ศึกษา (Curriculum as a field of
study) โดยเนนความรูทางดานทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ และเนนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ใหผูเรียนได
เรียน
วิลเลอร (Wheeler 1974:11) โคร(Crow 1980:250) บ็อบบิท (Bobbit 1981:42) และมาเรียม
นิลพันธุ (2543 : 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรสอดคลองกันวา หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่
เปนขอกําหนดมวลประสบการณของผูเรียนทีโ่ รงเรียนหรือสถานศึกษาจัดใหผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานรางกาย สังคม ปญญา และจิตใจ มีพัฒนาการความสามารถในการทําสิ่งตางๆไดดี
และมีความเจริญกาวหนาไปในแนวทางที่หลักสูตรตองการ
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โอลิวา (Oliva 1988 : 6) อเล็กซานเดอรและเลวิส (Saylor and Lewis 1981 : 8) โบแชมป
(Beauchamp 1975:6) ทาบา (Taba 1962:10) ธํารง บัวศรี (2532 : 240) สงัด อุทรานันท (2532 : 34)
กาญจนา คุณารักษ (2543 : 38) และธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ (2553 : 42) ไดกลาวถึงความหมายของ
หลักสูตรในทํานองเดียวกันวา หลักสูตร หมายถึง แผน หรือแผนการเรียนรู (Plan for Learning)
โครงการ หรือมวลประสบการณ ที่โรงเรียนจัด ขึ้น ใหผูเรี ยนไดเกิด การเรียนรู มีก ารออกแบบ
หลากหลาย แตมีองคประกอบหลัก ที่ไมแตกตา งกัน ซึ่งประกอบดว ย จุด มุงหมาย โครงสรา ง
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน ผล และวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติที่จําเปนตอการดํารงชีวิต นําความรูไปสูการปฏิบัติในการเรียนรูดวยตนเอง และมีชวี ิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
กูด (Good 1973 : 149) ภิญโญ สาธร (2521 : 34) ทิศนา แขมมณี (2535 : 133) และ
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 7) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรในทํานองเดียวกันวา หลักสูตร
หมายถึง โปรแกรมศึกษา กลุมวิชา เนื้อหาวิชา และการจัดประสบการณ โครงการที่ทางโรงเรียนจัด
ใหกับนักเรียนเพื่อเตรียมสูสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ
จากแนวคิด เกี่ย วกับความหมายของหลัก สูต รขา งตน สรุปได วา หลัก สู ต ร คื อมวล
ประสบการณที่จัดใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ และหลากหลาย โดยมีองคประกอบหลักในการ
ออกแบบหลักสูตรที่ไมแตกตางกัน ซึ่งประกอบดวย จุดมุงหมาย โครงสราง กิจกรรมการเรียนการ
สอน การประเมิน ผลและวัสดุหลัก สูต ร มีก ลวิธีก ารปฏิบัติ ที่ทําให ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามที่
หลักสูตรตองการดังนั้นหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจหรือหลักสําคัญของการจัดการศึกษา
องค์ประกอบของหลักสู ตร
นิยามของหลักสูตรนอกจากจะชี้ใหเห็น วามีสาระสําคัญอะไรและมีความหมายอยางไร
แล ว ยั ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า จะต อ งมี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น อะไรบ า งสํ า หรั บ หลั ก สู ต รก็
เชนเดียวกันจะตองมีองคประกอบครบครันหาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตรไปใช
อยางไดผล องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร ตามแนวคิดของ ทาบา (Taba 1962 : 10)ไทเลอร
(Tyler 1968 : 1) เคอร (Keer อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2540 : 8 ) และพิศมัย ถีถะแกว (2540 :
9) ซึ่งไดเสนอแนวคิดไวสอดคลองกันวา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย (1) ความมุง
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หมาย (2) เนื้อหา (3) การนําหลักสูตรไปใช (4) การประเมินผล สวนธํารง บัวศรี (2532 : 8)ไดเสนอ
แนวคิดไววา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย
1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่งที่รัฐ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแก
ผูเ รียนหลังจากการเรียนจบหลักสูตร
3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่
แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ
4. จุด ประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิด แกผูเรียน
หลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นไปแลว
5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งทีต่ องการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถที่
ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ
6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งทีต่ องการใหผูเรียนได
เรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว
7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร
9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media)
หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสต
ทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่นๆ ที่ชว ยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน
โบแชมพ (Beauchamp 1968 : 108) ไดกลาวถึงองคปะกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ คือ
สวนที่ปอนเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธที่ได (Output) ซึ่งแตกตางกับ กาญจนา
คุณารักษ ( 2540 : 22 - 23 ) ที่ไดกลาวถึง องคประกอบของหลักสูตรไววาประกอบดวย 1) ความมุง
หมาย 2) เนื้อหาวิชาและประสบการณ 3) วิธีการสอน 4) วัสดุอุปกรณการสอน 5) กิจกรรมการเรียน
การสอน 6) การประเมินผล
กลาวโดยสรุปองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยนโยบาย จุดมุงหมาย เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล
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ความสําคัญของหลักสู ตร
หลักสูตรเปนองคประกอบอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะ
เปนโครงรางกําหนดไววาเด็กจะไดรับประสบการณอะไรบาง และหลักสูตรเปนแนวทางที่จะสราง
ความเจริญเติ บโตใหแกผูเรียน และเปนเครื่องชี้ใหเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตวาจะเปน
อยางไร ซึ่งการจัดการศึกษาจะไมมีวันสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาถาปราศจาก
หลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 16) นอกจากนี้
ธํารง บัวศรี (2532 : 9) และ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ( 2539 : 10 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ
ของหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการศึกษา และมีความสําคัญตอการสอน
ดังนี้ ความสําคัญตอการศึกษาหลักสูตรเปนเครื่องมือที่ถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของ
การศึกษาของชาติลงสูการปฏิบัติ อาจกลาวไดวาหลักสูตรคือสิ่งที่นําเอาความมุงหมายและนโยบาย
การศึกษาไปแปลงเปนการกระทําขั้นพื้นฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถาจะกลาววาหลักสูตร
คือหัวใจของการศึกษาก็คงไมผิด เพราะถาปราศจากหลักสูตรเสียแลวการศึกษาก็ย อมดําเนินไป
ไมได ความสํา คัญตอการเรีย นการสอนนั้น คื อการนํา หลัก สูต รไปแปลงเปน ภาคปฏิ บัติจ ริง ๆ
เหมือนกับการที่ชางลงมือสรางบานโดยการตอกเข็มทําฐานราก กอโครงสราง และสวนอื่นๆ จน
เป น บ า นขึ้ น มาในที่ สุ ด ช า งต อ งอาศั ย แบบแปลนช ว ยในการก อ สร า งฉั น ใด ผู เ รี ย นผู ส อน
ก็จําเปน ตองอาศัยหลัก สูต รเพื่อชว ยในการเรียนการสอนฉัน นั้น หลัก สูต รจึงมีค วามสําคัญตอ
การเรียนการสอนอยางยิ่ง และเปนความจําเปน ที่ครู ผูสอนจะตองศึก ษาหลัก สูตรใหเขาใจอยาง
ถองแทพรอมทั้งชวยใหผูเรียนมีความเขาใจดวยนอกจากนี้ อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 8)ไดใ ห
ความสําคัญของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปนธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
เปนแผนแมบทกํากับการทํางานทุกดาน
จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวสรุปไดวา หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา
เปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาเปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน
บรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
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การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลักสูตรเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ฉะนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนเครื่องมือที่ดีใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศตามจุดมุงหมาย (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 174) จําเปนตองมีการ
ดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนือ่ งกันไป ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุงหมายในการดําเนินงานนี้
จะตองคํานึงถึงจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรวาจะเริ่มตนที่ใดกอน และ
ดําเนินการอยางไรจึงจะเปนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงผลงานตางๆทางดานหลักสูตรตางๆที่ได
สรางขึ้นมาใหมอยางมีประสิทธิภาพมากกวาหลักสูตรเดิมตองคํานึงถึงการดําเนินงาน วิธีการตางๆ
รวมทั้งหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวจะตอง
มีการฝกอบรมครูประจําการใหเขาใจในหลักสูตรใหม รวมทั้งทักษะในดานตางๆ และตองคํานึงถึง
ประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนดวย ตองไดรับความรวมมือและการ
ประสานงานอยางดีจากเจาหนาที่ผูเกีย่ วของในทางดานหลักสูตรทุกๆดาน และตองมีผูนําที่ชํานาญ
มีความสามารถในหนาที่การงานเปนอยางดี
ขั นตอนของการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตการจัดทําหลักสูตรฉบับรางทดลองใช
จัด ทําหลัก สูตรฉบับจริง ดําเนิน การใชหาแนวทางที่ดีใ นการใช ปรับปรุงกระบวนการใช และ
ปรับปรุงตัวหลักสูตรซึ่งอาจจะตองหมุนเวียนกระทําซ้ํา ตั้งแตขั้นดําเนินการ การใชอีกหลายครั้ง
หลายหนตอเนื่องกันไปจนกวาจะเปลี่ยนหลักสูตรทั้งหมดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม งานพัฒนาหลักสูตร แบงออกเปนขั้นตอนใหญๆ 4 ขั้น
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขอมูลที่สําคัญคือ ความจําเปนและความตองการของสังคมที่มีตอการ
จัด การศึก ษาประเภทนั้น ๆและระดั บนั้ น ๆปรั ชญาการศึ ก ษาก็ ทํา ให สามารถเตรี ยมการสรา ง
หลักสูตรไดเหมาะสมแนวคิดทางจิตวิทยาจะชวยนําทางใหจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผูเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทําและวางแผนการใชหลักสูตร จากการประมวลความรูโดยใชขอมูลจาก
ขั้นที่แลว ผนวกกับความรูความคิดของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชานักทฤษฎีการสอนจะเปนที่มาของ

16
หลัก การ จุดหมาย และโครงสรางเนื้อหาวิชารวมทั้งลัก ษณะของการจัดประสบการณการเรียน
การสอน สิ่งที่ค วรคํานึงถึงคือองคประกอบของการใชหลัก สูตรอันไดแก ความเขาใจและการ
ยอมรับของผูบริหารการศึกษา ความพรอมของหนวยงานสนับสนุนทั้งทางดานการเงินจะชวยทําให
ทราบสภาพความพรอมและแกปญหาไดลวงหนา
ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการใชหลักสูตร ในระหวางที่หลักสูตรกําลังใชอยูและยังไมครบถวนตาม
กําหนดเวลา การประเมินผลการใชหลักสูตรจะชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
ใชหลักสูตรอันเปนแนวทางใหรีบปรับปรุงแกไขกระบวนการใช ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
ขั้น ที่ 4 ขั้น ตรวจสอบผลของการใชหลัก สูต ร การประเมิน ผลรวบยอดจะจัด ทําเมื่ อ
หลักสูตรใชไปครบถวนตามกําหนดเวลาซึ่งจะชวยใหไดขอมูลวาหลักสูตรสามารถกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตรงตามเปาประสงคของหลักสูตรหรือไม ควรจะแกไขจุดหมาย
ของ หลักสูตรอยางไรหรือควรหาทางปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรหรือไม
สว น อมรา เล็ ก เริ งสิ น ธุ (2540 : 48) ไดก ล าวถึ งขั้ น ตอนของการพัฒ นาหลั ก สู ต ร
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู
4. การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล
5. การสรางสื่อการเรียนและคูมือครู
6. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนจะนําไปทดลองใช
7. การนําหลักสูตรไปทดลองใช
8. การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร
9. การปรับปรุงแกไขหลังจากทดลองใชหลักสูตร
10. การอบรมครูเพื่อใชหลักสูตรใหม
11. การนําหลักสูตรไปใช
12. การประเมินผลการใชหลักสูตร
13. การประเมินผลหลักสูตร
14. การปรับปรุงหลักสูตร
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จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไดดังนี้
1. การกําหนดความมุ ่งหมายของหลักสู ตร
หลั ก สู ต รแต ล ะหลั ก สู ต รจึ ง ต อ งมี ค วามมุ ง หมายที่ แ สดงถึ ง เอกลั ก ษณ แ ละ
วัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไปดวย ซึ่งความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับควรสอดคลอง
และเสริมความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ
2. การจัดเนื อหาวิชาและประสบการณ์
เมื่อไดกําหนดแลววาความมุงหมายของหลักสูตรมีอะไรบาง สิ่งตอไปก็คือการเลือก
เนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน และลําดับกอนหลังในการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของ
หลักสูตร
3. การนําเอาหลักสู ตรไปใช้
การนําเอาหลักสูตรไปใช คือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลเพื่ออํานวยใหครูและ
นักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. การประเมินผลหลักสู ตร
การตรวจสอบหลักสูตรที่นําไปใชวาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียนมาก
นอยเพียงใด และนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
5. การปรับปรุ งหลักสู ตร
การนําผลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม และนําไปใช
ตอไป หรือตัดสินใจตอหลักสูตร
การนําหลักสู ตรไปใช้
หลักสูตรนั้น เปรียบเสมือนทฤษฎี การนําไปใชเปรียบเสมือนภาคปฏิบัติ ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติจะตองควบคูและสอดคลองกัน ดังนั้นหลักสูตรและการนําไปใชก็ตองสอดคลองกัน
ความหมายการนําหลักสู ตรไปใช้
การนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไป
ปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุด มุงหมายที่กําหนดไว ความหมายของการนําหลักสูตรไปใชนั้น มีผูใ ห
ทัศนะไวดังนี้ โบแชมป(Beauchamp 1975 : 164 ) และสุมิตร คุณานุกร (2518 : 130)ไดกลาวถึง
ความหมายการนําหลักสูตรไปใชไวสอดคลองกันวา หมายถึง การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการสอน
จันดรา (Chandra 1977 : 10 ) และสงัด อุทรานันท (2532 : 260)ไดกลาวถึงความหมายการ
นําหลักสูตรไปใชไวสอดคลองกันวา “การนําหลักสูตรไปใช คือ การทดลองใชเนื้อหาวิชา วิธีการ
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สอน เทคนิค ในการประเมิน ผล การใชอุปกรณ การสอน แบบเรียนและทรัพยากรตางๆ ใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียน”
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายการนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การนํา
หลักสูตรไปสูการสอนในหองเรียนไดแก การใชเนื้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล
การใชอุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน
คุณลักษณะของหลักสู ตรทีดี
เซลเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander 1974 : 44 - 45 อางถึงใน วิชัย ดิสสระ
2535 : 36–37) ไดพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น มี
คุณภาพดีมากนอยแคไหน อยางไร ดังนี้
1. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรครอบคลุมขอมูลที่ไดมาจากนักเรียน สังคมกระบวนการ
เรียน และความรูที่ควรจะไดรับในระหวางการศึกษาหรือไมอยางไร
2. จุด มุ งหมายของโรงเรียนวางไว อยางชั ด เจนและเปน ที่เขาใจกับผูเ กี่ยวขอ งหรือไม
จุด มุงหมายมีค วามกวางขวาง มีสมดุล และจะเปนจริงไดหรือไม มีชองวางพอที่จ ะขยายตัด ตอ
เพิ่มเติมจุดมุงหมายตามที่ตองการหรือไม
3. กระบวนการเรียน ผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระที่จะพัฒนาตามความสามารถ
ความสนใจ ตามแนวทางของตนเองไดหรือไม
4. นักเรียนและครูมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนตางๆ ในหลักสูตรหรือไม
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําแผนการเรียนนั้นๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม ผูเรียนมีความเขาใจ
ในเหตุผล และยอมรับสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังจากเขาหรือไม
5. กลุมจุด มุงหมายที่สําคัญๆ มีค วามสอดคลองกับโอกาสที่จ ะเรียนในแตละกลุ ม เพื่อ
บรรลุถึงจุดมุงหมายนั้นๆ หรือไม มีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับโอกาสที่จะ
เรียนวามีชองวางหรือมีการเหลื่อมล้ํากันหรือไม โอกาสในการเลือกทางเรียนเปนแนวทางที่ดีที่สุด
ที่จะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมอยางไร
6. ในแต ละขอบเขตหรื อแตล ะกลุ มของจุด มุง หมาย โอกาสในการเลื อกทางเรีย นที่
เกี่ ยวของมีรูปแบบหรือกระสวนที่แสดงใหเห็น ความตั้งใจที่จะใหเกิดขึ้นมากหรือน อยอยางไร
กระสวนหรือรูปแบบนั้น ๆ มีความเหมาะสม และคลองตัว ที่จะนําไปใชไดอยางจริงจังหรือไม
อยางไร
7. แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม มีแผนการที่สรางขึ้นจาก
ภายนอกโรงเรียนและไดรับการปรับปรุงหรือนําไปใชโรงเรียนหรือไม โอกาสทางการเรียนตาง ๆ
ไดรับการวางแผนใหคุณคาตอผูเรียนและชุมชนหรือไมอยางไร
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8. ความตองการที่เปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาผานกระบวนการที่
กําหนดไวอยางสมดุลหรือไม
9. แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางหรือไม และแผนนั้นสอดคลอง
สัมพันธกับการเรียนกรสอน การวัดผล ตลอดทั้งจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนที่กําหนดไว
หรือไม
10.กลุมที่รับผิดชอบในการวางแผนการนั้นเปนตัวแทนของบุคคลที่เกี่ยวของเชนนักเรียน
ผูปกครอง ประชาชนโดยสวนรวมและกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไม
11.แผนการตางๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกับจากนักเรียนหรือกลุมชนที่
เกี่ยวของเพือ่ เปนแนวทางที่จะปรับปรุงแผนนั้นๆ หรือไมอยางไร
12.แผนการและสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและชีแ้ จงจนเปนที่
เขาใจของนักเรียน ผูปกครองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดหรือไม
13.มี ค ณะกรรมการหรื อ หน ว ยวั ด และประเมิ น ผลหรื อ กลุ ม คนหรื อ รายบุ ค คลที่ จ ะ
รับผิดชอบในการพิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลที่เกี่ยวของหรือไม มีขอบเขตหรือ
สายงานที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับกลุมบุคคลที่จะแกปญหานั้น ๆ ไดอ ยางจริงจังหรือไม
การพิจารณา รวบรวม รายงาน เพื่อแกปญหาและพัฒนานั้นเปนไปอยางมีระบบหรือไม
14.แผนงานนั้นๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนอยาง
กวางขวางทั่วถึงและเปนประโยชนหรือไม
15.แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุนเพื่อใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน ตลอดทั้งการรับฟงความคิดเห็นของครูและนักเรียน
เพื่อการพัฒนาใหดีที่สุดหรือไม
สวนสงัด อุทรานันท (2532 : 211 – 212 ) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีมีดังนี้
1. จุดมุงหมายของหลัก สูต รควรตั้งอยูบนรากฐานทางการศึก ษาอยางถูก ตอง ไดแก
พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยูบนรากฐานของ
ความจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได
2. สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมุงใหผูเรียนเห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ประเทศชาติ
3. สอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย
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4. จุดมุงหมายของหลักสูต รที่ดีจ ะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม
5. จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี มุงสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความเจริญ งอกงาม
ทางสติปญญา มีทักษะในอาชีพ มีคุณธรรม มีวินัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สรุปไดวา หลัก สูตรที่ดีค วรจะมีลัก ษณะ คือ 1) สนองตอบความตองการของสังคม
2) สนองตอบความต องการของเด็ ก 3) เหมาะสมกั บสภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมในประเทศ
4) เหมาะกับความสามารถของเด็ก 5) นํามาใชไดสะดวก 6) สามารถยืดหยุนได และสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ สนองความตองการของเด็กและสังคม มีความยืดหยุนและ
นํามาใชไดสะดวก
การประเมินหลักสู ตร
ความหมายของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมตางๆเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนํามาตัดสินคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผล
เปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของการทํางาน เพื่อใหทราบวา การทํางานนั้นไดผลตามความมุงหมายที่
กําหนดไวเพียงใด มีปญหา หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไข ปรับปรุง พัฒนาตอไป ในการพัฒนา
หลักสูตรก็เชนกันเมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรและนําไปใชก็จะตองมีการประเมินเพื่อนําผลเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตอไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรดังตอไปนี้
กูด (Good 1945 : 209 ) สตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam et al. 1971 : 128) ไดให
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หมายถึงกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบขายของการสอน ซึ่ งนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการ
จัดโครงการและกิจกรรมตางๆใหดีขึ้นและเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม
ทั้งนี้ วิชัย วงษใหญ (2523 : 192) และ สันต บํารุงธรรม (2527 : 138 – 139) ไดกลาวถึงความหมาย
ของการประเมินหลักสูต รไวสอดคลองกันวา หมายถึง การพิจารณาใหคุณ คาของหลักสูต รโดย
อาศัยการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาสรุปตัดสินวาหลักสูตรที่สรางขึ้นมานั้นมีคุณคาประการใด มี
คุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม มีสวนใดตองปรับปรุงแกไข
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 30) กลาววาการประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลนําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรที่วัดไดกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเพื่อหาขอบกพรองหรือปญหาและพิจารณาคุณคาของหลักสูตร
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มาเรียม นิลพันธุ (2553 : 30) กลาววา การประเมินหลัก สูตร (Curriculum Evaluation)
หมายถึง กิจกรรมที่เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร มาวิเคราะหขอเท็จจริงถึง
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจทั ก ษะ
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการนําความรู
ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสู
การปฏิบัติจริง ความผิดพลาด ปญหาอุปสรรค ผลกระทบตอหลักสูตร ในอันที่จะนําไปหาแนวทาง
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน การปรับปรุงการดําเนินหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป หรือ
ยกเลิกหลักสูตร การประเมินหลักสูต ร เปน การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทํา
ทดลองใชและผลของการใชหลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณคา และคุณภาพ ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร นอกจากนี้ รุจิร ภูสาระ (2546 : 143) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวหลาย
นัยวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง 1) การวัดผลการปฏิบัติของผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนด
ไวในเชิงปริมาณ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียนกับมาตรฐาน 3) การอธิบาย
และการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 4) การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกการ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร 5) การใชความรูเกี่ยวกับวิชาชีพในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุป ไดวาการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
หาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อพิจารณาใหคุณคาของหลักสูตรและนํามาสรุปตัดสินวาหลักสูตรที่
สรางขึ้นมานั้นมีคุณคาประการใด มีคุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
หรือไม มีสวนใดตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอยางไร
จุดมุ ่งหมายของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตรจะตองครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฉะนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินที่กวาง แตละขั้น ตอนมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน แตสว น
ใหญแลวจะมีจุดมุงหมายของการประเมินใกลเคียงกัน ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดไว ดังนี้
วิชัย วงษใหญ (2537 : 218) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี้
1. เพื่อหาคุณ คาของหลัก สูตรโดยตรวจสอบวาหลัก สูตรที่พัฒ นาขึ้น มานั้น บรรลุต าม
วัตถุประสงคหรือไม
2. เพื่อวัดผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลัก สูตร รวมทั้งวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตร เปนไปในทางที่ถูกตองหรือไม
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3. การประเมิน จากผูเรียนเอง หรือการประเมิน ผลผลิต เพื่อตรวจสอบดูวามีลักษณะที่
พึงประสงค เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด
ใจทิพย เชื้อรัต นพงษ (2539 : 192)ไดกลาววาการประเมิน หลัก สูต รใดๆ ก็ต ามจะมี
จุดมุงหมายสําคัญที่คลายคลึงกันดังนี้
1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆของหลักสูตร
2. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อชวยในการตัด สินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิก
การใชหลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด
4. เพื่อตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวหรือไม
อยางไร
สุนีย ภูพันธุ (2546 : 250) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี้
1. เพื่อหาคุณ คาของหลัก สูต รนั้น โดยดูวาหลัก สูต รนั้น สามารถสนองวัต ถุประสงค ที่
หลักสูตรนั้นตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียน และสังคมอยางไร
2. เพื่ออธิบายและพิจารณาลักษณะของสวนประกอบตางๆ ของหลักสูตรในแงตางๆ เชน
หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ
การวัดผลวาสอดคลองกันหรือไม
3. เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการนําไปใช
4. เพื่อตัดสินวา การบริหารงานดานวิชาการและการบริหารดานหลักสูตรเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตองหรือไม
5. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม
6. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆในหลักสูตร
7. เพื่อชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือไม หรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือเพือ่ ยกเลิกการใชหลักสูตรนั้นทั้งหมด
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จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุปจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร ไดดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆที่พบในองคประกอบของหลัก สูต ร ระบบการบริหาร
หลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การจัดกระวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรดูวาหลักสูตรที่จัดทําขึ้นนั้นสนองวัตถุประสงคที่หลักสูตร
นั้น ตองการหรือไม และชว ยในการตัดสิน วาควรใชหลัก สูต รตอไปอีก หรือควรยกเลิก การใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด
3. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม
ระยะเวลาของการประเมินหลักสู ตร
การประเมิ น หลั ก สู ต รควรมี ก ารดํ า เนิ น เป น ระยะๆทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากข อ บกพร อ งหรื อ
ขอผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและในระยะตางกัน เชน อาจมีสาเหตุมา
จากตอนจัดทํา หรือยกรางหลัก สูตรซึ่งทําใหตัว หลัก สูตรไมมีคุณ ภาพที่ดี หรือไมสอดคลองกับ
ป ญ หาและความต อ งการของผู เ รี ย น และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไปหรื อ อาจมี ส าเหตุ ม าจากตอน
นําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรที่ดีจึงตองตรวจสอบเปนระยะเพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น
โดยทั่วไปจะแบงเปน 3 ระยะ (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 252) คือ
ระยะที 1 การประเมินหลักสู ตรก่อนนําหลักสู ตรไปใช้
ในชวงระหวางที่มีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรอาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการจัดทํา นับแตการกําหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน
เมื่อสรางหลักสูตรฉบับราง เสร็จแลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชจริง จึงควรมีการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรฉบับรางและองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในระยะ
นี้ตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหาทางดานวิชาชีพครู
ทางดานการวัดผล เปนตน
ระยะที 2 การประเมินหลักสู ตรระหว่างการดําเนินการใช้ หลักสู ตร
ในขณะที่มีก ารดําเนิน การใชหลัก สูต รที่จัด ทําขึ้น ควรมีก ารประเมิน เพื่อตรวจสอบว า
หลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด จะไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมินกระบวนการ
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ใชหลักสูตรในดานการบริหารการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
ระยะที 3 การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้ หลักสู ตร
หลังจากที่มีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆของหลักสูตร ทั้งหมด คือ
เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
นิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรที่จัดทํา
ขึ้นนั้นควรจะดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร มีความจําเปนทั้ง
3 ระยะ คือ กอนนําหลักสูตรไปใช ระหวางการนําหลักสูตรไปใช และหลังการใชหลักสูตร
เกณฑ์ในการประเมินหลักสู ตร
เนื่ อ งจากการประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเป น เรื่ อ งที่ มี ค วามละเอี ย ดอ อ นมาก ผู ทํ า หน า ที่
ประเมินผล จําเปนตองยึดหลักการที่สําคัญในการประเมินผลเพื่อที่จะทําใหการประเมินผลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลจากการประเมินหลักสูตรที่มีคุณคาเพียงพอที่จะนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรไดจริง เปนขอมูลหรือหลักฐานที่เชื่อถือไดสูง มีความเที่ยงตรง เราจะพบวาในการ
ประเมิน หลัก สูต รผลจากการประเมินหลายตอหลายเรื่องมิไดถูกนําไปใชก็ดวยเหตุผลดังกลาว
ทั้ง ๆที่การประเมิน ผลหลักสูต รแตละครั้งเปนงานใหญตองลงทุน ลงแรงสูงเพราะฉะนั้นในการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อใหไดผลการประเมินที่มีคุณคาเราจึงมีหลักเกณฑที่จะชวยในการประเมินดังนี้
(สุนีย ภูพันธ 2546 : 254)
1. มีจุดประสงคในการประเมินที่แนนอน การประเมินผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไป
ใหแนนอนชัดเจนวาจะประเมินอะไร
2. มีการจะวัดที่เชื่อถือได โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซึ่งเปนที่ยอมรับ
3. ขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล ดังนั้นขอมูลจะตองไดมาอยาง
ถูกตองและเชื่อถือได และมากพอที่จะใชเปนตัวประเมินคาหลักสูตรได
4. มีขอบเขตที่แนนอนชัดเจนวาเรื่องตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน
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5. ประเด็นของเรื่องที่ประเมินอยูในชวงเวลาที่นาสนใจ
6. การรวบรวมขอมูลมาเพื่อกําหนดกฎเกณฑ และกําหนดเครื่องมือในการประเมินผล
จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
7. การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ และใหมีความเที่ยงตรง
ในการพิจารณา
8. การประเมินผลหลักสูตรควรใชวิธีหลาย ๆวิธี
9. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน
10. ผลตางๆ ที่ไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในดานการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโอกาสตอไป เพื่อใหไดหลักสูตรที่ดี และมีคุณคาสูงสุดตามที่ตองการ
11. ตองถือปฏิบัติตอเนื่องตลอดเวลา
ทั้งนี้วิชัย วงษใ หญ (2546) และ Phi Delta Kappa National Study Committee on
Evaluation (อางถึงใน รุจิร ภูสาระ 2546 : 150 - 152) มีค วามคิดเห็น สอดคลองกันวา ผลการ
ประเมินหลักสูตรจะมีความเชื่อถือเพียงใด อยูที่เกณฑสําหรับการใชพิจารณาตัดสิน การประเมิน
หลัก สูต รของคณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต รเลือ กใชได เหมาะสมกับ วัต ถุประสงคข องการ
ประเมินเกณฑที่ใชพิจารณาสําหรับการประเมินหลักสูตร มีดังนี้
1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) หมายถึง การออกแบการประเมินเพื่อการเก็บ
รวบรวมขอ มู ล ทํ า ให ไ ด ข อ มูล ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ประเมิ น ผลของการประเมิน ตรงตาม
ปรากฏการณเปนตัวแทนภายในขอบขายของการพิจารณาอยางถูกตองและเปนจริง
2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรที่ได
สามารถนําไปอางอิงสรุปไดกวางขวางเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องเวลา สิ่งแวดลอม ภูมิภาค และบุคคลที่มี
สภาพความคลายคลึงกับกลุมที่ประเมิน
3. ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการ
ใชเครื่องมือวัดหลายอยาง ผูประเมินหลักสูตรควรคํานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือวัด หรือ
อาจจะทําการวัดหลายๆครั้ง หรือวัดครั้งเดียวดวยเทคนิคการวัดแบบตางๆ เพื่อตรวจสอบความคงที่
ของคําตอบเรื่องนี้ ผูประเมินหลักสูตรตองเขาไปเกี่ยวของกับการวัดคอนขางมาก มีความละเอียด
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
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4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลที่ไดจากการ
วัด ตรงกันมากนอยเพียงไร ผูประเมินรวบรวมขอมูล รายละเอียดและตัด สิน ใจ แปลผลตรงกับ
บุคคลที่รวมประเมินดวย ความเปนปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดขึ้น
5. ความสอดคลองสัมพัน ธ (Relevance) หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการประเมินความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการประเมินเพียงไร การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินไวชัดเจน
จะชวยใหผูประเมิ นมีความระมัด ระวังในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตนเองเสมอได
ทํากิจกรรมการประเมินสอดคลองกับประเด็นที่สัมพันธกับจุดมุงหมาย
6. ความสําคัญ (Importance) หมายถึง การจัด ลําดับความสําคัญขององคป ระกอบ
หลักสูตรที่จะประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลวาขอมูล สวนใดมีประโยชนมากกวากัน
เพราะการประเมินหลักสูตรบางครั้งตองทําการประเมินที่มีลักษณะกวางและลึก การเก็บรวบรวม
ขอมูล ถาไมมีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบหลัก สูตรที่จะประเมิน จะทําใหการเก็บ
ขอมูลในเรื่องเดียวกัน จํานวนมาก ผูประเมิน หลัก สูตรจะตองถือเปน ความรับผิด ชอบที่จะตอง
จัดลําดับความสําคัญใหกับขอมูลที่จะไปเก็บรวบรวม
7. ขอบขายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมินที่จะ
เอื้ออํานวยใหทําการศึกษาไดกวางและลึก ผูประเมินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และไมควรหยิบ
ยกวิธีการประเมินเพียงอยางใดอยางหนึ่งมาใชในการประเมินหลักสูตร
8. ความเชื่อถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูที่ตองการใชผลการประเมิน
มีค วามเชื่อถื อในผู ประเมิ น และยอมรับขอมู ลจากผลการประเมิน ได มากน อยเพีย งใด เพราะ
ความสัมพันธของผูประเมินหลักสูตรกับผูใชผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลตอการประเมิน
หลักสูตรมาก
9. เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใชในเวลาที่ตองการ
หรือไม การใชเวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเปนรายละเอียดที่
จะตองใชเวลาอาจทําใหพลาดโอกาสที่จะใชผลการประเมินซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติการใช
หลักสูตร
10. ขอบเขตของการใชผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การนําผลการประเมิน
หลักสูตรไปใชอยางกวางขวางและมีการเผยแพรอยางไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสู ตร
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จะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนําเสนอใหถูกตอง และใชผลการประเมินกวางและลึกในลักษณะ
ที่แตกตางกัน
11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเมื่อการ
ประเมินเสร็จเรียบรอย ทางเลือกนั้นอาจจะเกี่ยวของกับผูรวมงาน คาใชจาย ประโยชนที่ไดรับจาก
การประเมิน หลัก สู ต รครั้งนี้ การดําเนิน การประเมิน สว นมากจะพบขอจํากั ด ตางๆ ผูประเมิ น
หลักสูตรตองมีความตระหนัก และรับผิดชอบตอจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรใหมาก
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปเกณฑการประเมินหลักสูตรไดคือ ตองมีความเที่ยงตรง
เชือ่ ถือได มีความเปนปรนัย และมีประสิทธิภาพ
ขั นตอนในการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการพิจารณาคุณคาหรือคานิยม (Worth or Value)
ของหลักสูตร ขั้นตอนหรือวิธีการประเมินจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรดังนี้
ทาบา (Taba 1962:324, อางถึงในสุนีย ภูพัน ธ 2546 : 255)ไดใ หแนวทางในการ
ประเมินผลหลักสูตรเปนกระบวนการมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเห็นกระจางชัดในเชิงพฤติกรรม
คือ ปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective)
2. คัดเลือกและสรางเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับคนหลักสูตร (Selection and Construction
of the Appropriate Instruments for Getting Evidences)
3. ใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส ร า งขึ้ น ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รตามเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว (Application of
Evaluative Criteria )
4. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหลังของนัก เรียนและลัก ษณะของการสอนเพื่อนํามา
ประกอบในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and the
Nature of Instruction in the light of Which to Interpret the Evidences)
5. แปลผลของการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป (Translation of
Evaluation Findings into Improvement of the Curriculum and Instruction)
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ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 198 – 202) สุนีย ภูพันธ(2546 : 256) และ Brady (1990 :
166- 168, อางถึงใน รุจิร ภูสาระ2546 : 159 – 160) ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดขั้นตอนการ
ประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา ในการประเมินหลักสูตรนั้นผูประเมินควรดําเนินตามขั้นตอน
อยางเปนระบบดังตอไปนี้คือ
1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรผูประเมินหลักสูตรตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนกอนวาจะประเมินในสวนใดหรือเรื่องใด และ
ในแตละเรื่องจะศึกษาบางสวนในเรื่องนั้นๆ ก็ได
2. ขั้นวางแผนออกแบบการประเมิน
2.1 การกําหนดกลุมตัวอยาง
2.2 การกําหนดแหลงขอมูล
2.3 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2.4 การกําหนดเกณฑในการประเมิน
2.5 การกําหนดเวลา
3. ขั้นรวบรวมขอมูล
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล
5. ขั้นรายงานผลการประเมิน
นอกจากนี้ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ไดเสนอขั้น ตอนการประเมินหลักสูตร แบงเปน 5
ขั้นตอน สรุปไดดังนี้ (2550 : 175-191)
1. การบริหารจัดการกอนการประเมินหลักสูตร
1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร
1.2 การแตงตั้งทีมงานประเมินหลักสูตร
1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร
2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร
2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร
2.3 การวางแผนในการประเมินหลักสูตร
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3. การดําเนินการประเมินหลักสูตร
3.1 การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินหลักสูตร
3.2 การกําหนดกลุมผูใหขอมูล
3.3 การกําหนดเครื่องมือในการประเมิน
3.4 การเก็บรวบรวบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร
5. การรับรองผลการประเมินหลักสูตร
จากขั้ น ตอนในการประเมิน หลั ก สูต รที่ก ลาวมาสามารถสรุป ขั้น ตอนการประเมิ น
หลักสูตรไดดังนี้
1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมายใน
การประเมินเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูประเมินตอง
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิ นใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใดดวย
วัต ถุประสงคอยางไร เชน ตองการประเมิน เอกสารหลัก สูต รเพื่อดูวาเอกสารหลัก สูต รถูก ตอง
สมบูรณสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากแคไหน หรือจะประเมินการนําหลักสูตรไปใช
ในเรื่องอะไร แคไหนหรือการนําหลัก สูต รไปใชทั้ งหมด หรือประเมิน หลัก สูต รทั้งระบบ การ
กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินที่ชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธี เครื่องมือ และขั้นตอนใน
การประเมินไดอยางถูกตอง และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ไดผล ถูกตองเปนที่เชื่อถือได
2. ขั้นกําหนดหลักเกณฑวิธีการที่จะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการ
ประเมิน เปรี ยบเสมือ นเข็ มทิ ศที่ จ ะนํา ไปสู เป าหมายของการประเมิ น เกณฑก ารประเมิ น เป น
เครื่องบงชี้คุณภาพของหลักสูตรที่ถูกประเมิน การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลทําให
เราสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนอยางราบรื่น
3. ขั้นการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประเมิ น
หรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่จะมีผลทําใหการประเมินนั้น
นาเชื่อถือมากนอยแคไหน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือเครื่องมือที่ใชในการ
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เก็บรวบรวมขอมูลมีหลายอยาง ซึ่งผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเชื่อถือ
ได และมีความเที่ยงตรงสูง
4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นการรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางครั้งถาจําเปนตองอาศัยผูอื่นในการรวบรวมขอมูล
ควรพิจารณาผูที่จะมาทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเหมาะสม เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมี
สวนชวยใหขอมูลที่รวบรวมไดมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
5. ขั้น วิเคราะหขอมูล ในขั้น นี้ผูประเมิน จะต องกําหนดวิธีก ารการจัด ระบบขอมูล
พิจ ารณาเลือ กใช สถิ ติใ นการใชข อมูล ที่เ หมาะสมแลว จึง วิเคราะห สั งเคราะหข อมูล เหล านั้ น
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว
6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในขั้นนี้ผูประเมินจะสรุป
และรายงานผลจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงาน
ผลวาควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะจะมุงเสนอขอมูลที่บงชี้ใ หเห็น วาหลักสูตรมี
คุณภาพหรือไม เพียงใด มีสวนใดบางที่ควรแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก
ประโยชน์ ของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินผลหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญและสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหเราทราบถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของหลักสูต ร การประเมิน ผลมีประโยชนใ นการจัด การศึก ษาการจัดทําหรือ
พัฒนาหลักสูตรตองอาศัยผลจากการประเมินผลเปนสําคัญ ประโยชนของการประเมินผลหลักสูตร
มีดังนี้ (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 257 – 258)
1. ทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาขึ้ นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. สรางความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และคานิยมที่มีตอโรงเรียนใหเกิดขึน้ ในหมูประชาชน
3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ชวยเหลือหรือบริการทางใดบาง
4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา
5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการเรียน
การสอนนักเรียนไดผลดี ดวยความรวมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบาน
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6.ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อหาทางสงเสริมและปรับปรุงแกไข
รวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑทําใหเปน
เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
8. ชวยชี้ใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตรชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได
ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตรทําใหทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
จากแนวคิด ดังกลาวสามารถสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรทําใหทราบวาหลักสูตรที่
สรางขึ้นนั้นมีขอดีและขอเสียอยางไร สามารถนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรให
มีคุณภาพตอไป
รู ปแบบของการประเมินหลักสู ตร
รูปแบบการประเมินมีอยูหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการออกแบบประเมิน ผูประเมินจะตอง
พิจารณาวาจะดําเนินการประเมินอยางไร จึงจะทําใหผลการประเมินที่ถูกตองตามสภาพความเปน
จริง ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูที่จะใชผลประเมินถาพิจารณาใหละเอียด รูปแบบ
การประเมินบางรูปแบบจะมีความคลายคลึงกันรูปแบบของการประเมินหลักสูตร มีนักวิชาการซึ่ง
เชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการประเมินผลเสนอแนะหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งสามารถนํามา
ศึก ษาเพื่อเลื อกใชใหเหมาะสมกับความตองการ ในปจ จุบัน รูปแบบของการประเมิน หลัก สูต ร
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ (สุนีย ภูพันธ 2546 : 259)
1. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรที่สรางเสร็จใหมๆ เปนการประเมินผลกอนนํา
หลักสูตรไปใช กลุมนี้จะเสนอรูปแบบที่เดนๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการ
วิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique)
2. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการประเมินหลักสูตรสามารถ
แบงเปนกลุมยอยๆ ไดเปน 4 กลุมดังนี้
2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment
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Model) เปนรูปแบบการประเมินที่จะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
จุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือพิจารณาวาผลที่ไดรบั เปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด
( Robert L. Hammond)
2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่ไมนําความคิดของผูประเมินเปนตัวกําหนดความคิดในโครงการประเมิน
ผูประเมินจะประเมินเหตุการณที่เกิดตามสภาพความเปนจริง มีความเปนอิสระในการประเมินและ
ตองไมมีความลําเอียง เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Scriven)
2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลัก (Criterion Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stake)
2.4 รูป แบบการประเมิน หลั ก สู ต รที่ ชว ยในการตัด สิน ใจ (Decision–Making
Model) เปนรู ปแบบการประเมิน ที่เนน การทํางานอยา งมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลการ
วิเคราะห ขอมูล และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการประเมิน หลักสูตรของโพรวัส (Provus) รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของดอริส โกว
(Doris T. Gow) เปนตน
การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตตางๆ ที่จะตองทําการประเมินกวางขวางมาก ดังนั้นวิธีการ
ประเมินหลักสูตรจึงตองไดรับการวิเคราะหและออกแบบใหสามารถที่จะประเมินไดครบถ วนใน
ขอบขายสาระทั้งหมด รูปแบบตางๆ ที่จะใชในการประเมินผลมีอยูหลายรูปแบบ ผูมีหนาที่ในการ
ประเมินผลจําเปนตองเรียนรูทําความเขาใจใหกระจางชัด และจะตองนํารูปแบบตางๆ ไปใชอยาง
ถูก ต อ งตรงตามจุ ด หมายและลั ก ษณะของขอบข า ยสาระแต ล ะอย า ง ทั้ ง นี้ เ ป น ไปได ว า การ
ประเมินผลขอบขายสาระทั้งหมดของหลักสูตรจําเปนตองใชวิธีการหลายวิธีหรือหลายๆ รูปแบบ
จึงจะไดขอมูลที่มีค วามเชื่อมั่นในการที่จะนําไปพัฒนาหลัก สูตรใหมีคุณ ค าเหมาะสมกับความ
ตองการของสังคม รูปแบบการประเมิน มีดังนี้
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รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของปุยแซงส์ (The Puissance Analysis Technique)
ปุยแซงสเทคนิคเปนวิธีการประเมินผลหลักสูตรแบบหนึ่ง โดยการวิเคราะห หลักสูตรใน
ดานองคประกอบ 3 สวนของ Tyler คือ
1. วัตถุประสงคเชิงประพฤติกรรม (Behavioral Objective)
2. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instruction Activity)
3. การประเมินผล (Assessment Task)
และองคประกอบทั้งสามตองมีความสอดคลองสันพันธกันและกันดังตารางของปุยแซงส
เมื่อวิเคราะหและคิดคํานวณโดยใชหลักสูตรของปุยแซงส แลวผลที่ไดรับจะทําใหรูวาคุณภาพของ
หลักสูตรอยูในระดับใด
การประเมินผลหลักสูตร จะตองรวบรวมจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการ
สอนวัสดุการเรียน และเทคนิคการวัดผลตางๆ ของหนวยยอยๆ ทั้งหมดในหลักสูต เพื่อใสลงใน
ตารางสิเคราะหปุยแซงส (The Puissance Analysis Matrix) ผลการวิเคราะหจะเปนตัวเลขชี้ใหเห็น
วาหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับใด
การประเมิน หลั ก สู ต รโดยใช วิธี ก ารวิ เคราะห แบบปุ ยแซงส นี้ วอลเบสเซอร (Henry
Walbesseer) ไดนําแนวความคิดของไทเลอร (Tyler) เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญในการสราง
หลักสูตรซึ่งมีทั้งหมด 3 สวนที่สัมพันธกัน คือ จุดประสงค ประสบการการเรียนรูห รือกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู หรือที่เรียกความสัมพันธนี้วา “วงแหวนของไทเลอร”
(Tyler Loop) วอลเบสเซอรไดนําองคประกอบของทั้ง 3 สวนมาวิเคราะหโดยใช ตารางวิเคราะหปุย
แซงส นอกจากนี้วอลเบสเซอรยังนําหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูแบบการเรียนรูของ กาเย
ซึ่งไดแกรูปแบบของการเรียนรู (Learning Types) และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่แสดง
ออกมาใหเห็นได (Performance Classes) มาสรางเปนตารางวิเคราะหปุยแซงค
กาเย (Gagne) ไดกลาวถึงองคประกอบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูวามี 2 มิติ คือ
(สุนีย ภูพันธ 2546 : 276 - 278 )
มิติที 1 ความรู ้ ทีให้ แก่ผู ้เรียน มี 6 รูปดวยกันแตละรูปแบบจะใหคาของความรูแตกตางกัน
ตามลําดับ ดังนี้
1. ความรูแบบลูกโซ ครูมุงสอนใหผูเรียนไดรับความรู โดยสอนใหผูเรียนสามารถ
ทําอะไรใหเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องไปไดเชนทองบรรยาย เปนแลวนึกออกมีคาเทากับ 1 คะแนน
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2. ความรูแบบเชื่อมโยงโดยใชคําพูด ครูที่มุงสอนใหผูเรียนรูจักลําดับขั้นตอน
อธิบายเชื่อมโยงดวยคําพูด เชน การทองกลอนใชคําพูดที่เกี่ยวของมีคา เทากับ 2 คะแนน
3. ความรูแบบผสมผสาน ครูมุงสอนใหผูเรียนสามารถผสมผสานสิ่งที่เรียนมาได
ตองการใหจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบความแตกตาง เชน สามารถแยกไมดอกไมประดับได แยก
พืชใบเลี้ยงคูใบเลี้ยงเดี่ยวได เปนตน มีคาเทากับ 3 คะแนน
4. ความรูแบบความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ไดรับความรูแบบนี้จะเขาใจในสิ่งที่เรียน
ไดถูกตอง เชน รูวานกเปนอยางไร มีปก 2 ปก ขา 2 ขา สามารถบินได คือการรูวิธีการเขาใจการเกิด
ความคิดรวบยอด และสรุปได มีคาเทากับ 4 คะแนน
5. ความรูแบบหลักการ ผูเรียนที่ไดความรูขั้นนี้สามารถจะผสมผสานแนวคิดหลาย
ๆ แนวคิดเขากัน ทําใหเกิดหลักการใหม รูกฎเกณฑ เกิดความสนใจ สรุปหลักการไดมีคาเทากับ 5
คะแนน
6. ความรูแบบแกปญหา ผูเรียนไดรับความรูขั้นนี้จะสามารถใชความรูใชแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โลหะทุกชนิดเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัวการตอรางรถไฟจึงตอง
เวนระยะไวเพื่อใหโลหะขยายตัวปองการโกงตัวของเหล็ก ความรูระดับนี้เปนความรูที่สูงสุดมีคา
เทากับ 6 คะแนน
มิติที 2 มิติทีเกียวกับพฤติกรรมการเรียนรู ้ มีผลมาจากความรูที่ไดทั้ง 6 ขั้น ระดับของ
พฤติกรรมนี้แบงไดเปน 3 ระดับ 9 ขั้นตอน คือ
ระดับที่ 1 เปนระดับพฤติกรรมที่งายที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน มี 3 ขั้น
1.1 การบอกชื่อหรื อชี้เพื่อ แสดงถึ งการสามารถที่จําสิ่ง ที่เรียนได การ
เรียกชื่อสิ่งของได ครูชี้แลวเด็กสามารถบอกชื่อได
1.2 การเลือก หรือการบอกลักษณะ บอกลักษณะของสิ่งของได บอก
ลักษณะของสัตวได
1.3 การบอกกฎเกณฑ บอกกฎเกณฑที่ทองไวได เชน การทองสูตรคูณ
โดยมากแลวเปนความรูขั้น fact, concept และ principle ซึ่งเปน Cognitive Domain เปนสวนใหญ
ระดับที่ 2 เปนระดับพฤติกรรมการเรียนรูมีคาปานกลาง มี 2 ขั้น ขั้นแตละขั้นมีคา
เทากับ 2 คะแนน
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2.1 การลําดับ หมายถึง การเรียงลําดับไดถูกตอง เชน การเรียงลําดับกษัตริย
ที่ทรงเปนมหาราชของไทยได การเรียงลําดับอักษรไทยได เปนตน
2.2 การสาธิต แสดงเปนตัวอยาง เชน การสาธิตการไหว
ระดับที่ 3 เปนระดับพฤติกรรมทางการเรียนรูที่มีคามากที่สุด มี 4 ขั้นตอนดวยกัน
แตละขั้นตอนมีคาเทากับ 3 คะแนน คือ
3.1 การสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน การสรางรูปแบบ (Model)
3.2 การอธิบายหรือบรรยาย สามารถบรรยายไดถูกตองตามกําหนด เชน
บรรยายคุณลักษณะผูที่มีลักษณะเปนนักบริหาร นักประชาธิปไตย นักแนะแนว เปนตน
3.3 การจําแนกหรือแยกแยะ ใหจําแนกแยกแยะประเภทของสิ่งของได เชน
สัตวน้ํา สัตวบก สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง เปนตน
3.4 การประยุกตใชกฎเกณฑ คือการเรียนรูกฎเกณฑแลวนําไปใชได เชน
a2 – b2= (a - b) (a + b) 102 - .252 = (10 + .5) (10 - .5)
ตามหลักการเรียนรูของกาเยความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ยากหรืออยูในอันดับสูง ๆ
มากเทาใด ก็จะเปนความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ลึกซึ้งและสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชใหเปน
ประโยชนไดมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นหลักสูตรใดที่มุงสอนใหผูเรียนมีความรูและแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูขั้นสูงขึ้นได หลักสูตรนั้นนับวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพดี
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler)
ไทเลอร (Tyler) เปนผูที่วางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดวาการ
ประเมิน หลัก สูต รเปน การเปรี ยบเทียบวาพฤติก รรมของผูเรี ยนที่ เปลี่ ยนแปลงไปเปน ไปตาม
จุด มุงหมายที่ไดตั้งไวหรืไม โดยการศึก ษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจั ด
การศึกษา 3 สวนคือ จุดมุงหมายทางการศึกษา ประสบการณการเรียนรู และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ดังแผนภูมิที่ 2
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จุดมุงหมายของการศึกษา
ประสบการณเรียนรู

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา
ที่มา : Ralph W. Tyler , Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago : University of
Chicago Press, 1950), 116.
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาตามแนวคิดของ
ไทเลอร ตามแนวคิดนี้พื้นฐานของการจัดหลักสูตร ก็คือผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถวางจุดหมาย
ที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร พยายามจัดประสบการณการสอน
เพื่อชวยผูเรียนใหเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ตองการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร จึงอยูที่การดูผลผลิตของหลักสูตร
วาตรงตามจุดมุงหมายหรือไม แนวคิดของไทเลอรจึงยึดความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก จุดหมาย
ของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ซึ่งถือวาการประเมินผลหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียน
การสอน ไทเลอรมีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร คือ
1. เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ประสบความสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จก็อาจเก็บไวใชไดตอไป แตสวนใดที่ไม
ประสบความสําเร็จควรจะปรับปรุงแกไข
2. เพื่อประเมิน คาความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญเพื่อให
สาธารณชนไดขอมูลที่นาเชื่อถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพื่อใชขอมูลนั้น
เปน แนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึก ษาที่ค นสว นใหญเห็นดว ยเหตุนี้การประเมิน
หลักสูตรจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและของการประเมินคุณคาของหลักสูตรดวย
ไทเลอรไดจัดลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี้
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1. กําหนดจุด มุงหมายอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหปจ จัยต างๆ ในการกําหนด
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือนักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระสวนปจจัยที่กําหนดขอบเขตของ
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา
2. กําหนดจุด ประสงคเฉพาะหรือจุด ประสงคเชิงพฤติก รรมอยางชัดเจน ซึ่งจะเปน
พฤติกรรมที่ตองการวัดหลังจากจัดประสบการณการเรียนรู
3. กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
4. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณที่วางไว
ประสบความสําเร็จ
5. ประเมิน ผลโดยการตัดสินใจดว ยการวัดผลทางการศึกษา หรือทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6. หากหลักสูตรไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิก
หรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback)
เพื่อปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
การประเมิน หลักสูตรตามแนวคิด ของไทเลอรจะเห็น วาเปนการยึดความสําเร็จของ
ผูเรียนสวนใหญเปนเกณฑในการตัดสิน โดยอาศัยการวัดพฤติกรรมกอนและหลังเรียน (Pre-Post
Measurement) และมีการกําหนดเกณฑไวกอนลวงหนาวาสําเร็จระดับใดจึงจะประสบความสําเร็จ
ตามจุด มุงหมายที่ว างไว การประเมิน ผลในลัก ษณะนี้จึงเปน การประเมิน ผลสรุป (Summative
Evaluation) มากกวาการประเมินผลความกาวหนา (Formative Evaluation)
วิธีการประเมินภาคขยายของ ไทเลอร์ ( Tyler )
ไทเลอร มีความเชื่อวาการประเมินคาโปรแกรมเปนกระบวนการที่ชว ยสราง พัฒนา
ปรับปรุง และทําใหโปรแกรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพดํารงอยูอยางยั่งยืน สาระของการประเมิน
สรุปไดดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน 2541 : 130 – 131)
การประเมิน คา วัต ถุป ระสงค โปรแกรมทางการศึ ก ษาที่ มีอ ยูม ากมายและมีค วาม
หลากหลายก็ดวยวัตถุประสงคของโปรแกรมที่ตองการเนน ในจุด ที่แตกตางกัน และในบางครั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมก็ ถู ก บิ ด เบื อ นไปจากหลั ก การที่ ค วรจะเป น เพราะสิ่ ง ที่ เ น น ใน
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วัต ถุ ประสงค ข องโปรแกรมไม ได นํามาพิจ ารณาให เหมาะสม ในการประเมิน โปรแกรมเพื่ อ
วัตถุประสงคในการพัฒนาและการใหทุนสนับสนุนหรือสงเสริมโปรแกรมตางๆ จึงมีความจําเปนที่
ตองประเมินวัตถุประสงคของโปรแกรมการศึกษาดวยเกณฑดังนี้
เกณฑ 1 วัตถุประสงคควรเปนเรื่องที่สอดคลองกับปรัชญาทางการศึกษาของสถาบัน
เกณฑ 2 วัตถุประสงคควรมีความเกี่ยวของและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในรายวิชานั้นๆ
เกณฑ 3 วัตถุประสงคที่เสนอไวในโปรแกรมควรเปนสิ่งที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสในการ
ใชสิ่งที่เขาจะไดเรียนรูไป นั่นคือสิ่งที่เขาจะไดเรียนรูจะเปนประโยชนกับเขาในทางปฏิบัติ
เกณฑ 4 วัตถุประสงคควรมีความเหมาะสมในแงที่เปนความตองการ ความสนใจ และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน และในกรณีที่เปนวัตถุประสงคที่สําคัญแตผูเรียนไมสนใจใน
โปรแกรมก็ควรที่จะกําหนดวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรูตามวัตถุประสงค
นั้นดวย
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของ แฮมมอนด์ (Hammond)
แฮมมอนด (Robert Hammond) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยยึดจุดประสงคเปน
หลัก คลายไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอแนวคิดที่ตางจากไทเลอร โดยที่แฮมมอนดเสนอวา
โครงสรางสําหรับการประเมินนั้นประกอบดวยมิติ (Dimensions) ใหญๆ หลายมิติดวยกัน แตละมิติ
ก็จะประกอบดวยตัวแปรสําคัญ ๆ อีกหลายตัวแปร ความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูต ร
ขึ้นอยูกับการปะทะสัมพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปรในมิติตางๆ เหลานี้ มิติทั้ง 3 ไดแก มิติดาน
การเรียนการสอน มิติดานสถาบัน และมิติดานพฤติกรรม
1. มิติด้านการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปรคือ
การจัดชั้นเรียนและตารางสอน คือการจัดครูและนักเรียนใหพบกัน และดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสวนการจัดในสวนนี้จะตองคํานึงถึงเวลาและสถานที่ดวย
เนื้อหาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน การจัดลําดับ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียนและชั้นเรียนแตละระดับ
วิธีการ หมายถึง หลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน
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สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หมายถึง สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและอุปกรณ
พิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ รวมถึงสิ่งที่มีผลตอการใชหลักสูตร และการสอนดาน
อื่นๆ
งบประมาณ หมายถึง เงิน ที่ใ ชเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัด การเรีย น
การสอน การซอ มแซม เงิ น เดือ นครู คาจา งบุค คลากรที่จ ะทําให งานการใชหลั ก สูต รประสบ
ความสําเร็จ
2. มิติด้านสถาบัน ประกอบดวยตัวแปรที่ควรคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร 5 ตัว
แปร คือ
นักเรียน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ
ระดับชั้นที่กําลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ภูมิหลังทาง
ครอบครัว
ครู มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ วุฒิ
สูงสุด ทางการศึกษา ประสบการณทางการสอน เงิน เดือน กิจกรรมที่ทําเวลาวาง การฝก อบรม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1-3 ปและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในเวลาประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพ การ
ฝก อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลัก สูต รในชว งระยะเวลา 1-3 ป และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ มีองคประกอบที่ตองคํานึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานลักษณะของการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือลักษณะทางบุคลิกภาพและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ครอบครั ว มี อ งค ป ระกอบที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ในการประเมิ น หลั ก สู ต ร ได แ ก
สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชิกของสมาคม
การโยกยาย จํานวนบุตรที่อยูในโรงเรียนนี้ และจํานวนญาติที่อยูรวมโรงเรียน
ชุมชน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแกสภาพชุมชน
จํานวนประชากรการกระจายของอายุประชากร ความเชื่อ(คานิยม ประเพณี ศาสนา ) ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สภาพการใหบริการสุขภาพอนามัยและการรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
3. มิติด้านพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือพฤติกรรมดานความรู
(Cognitive Domain) พฤติกรรมดานทักษะ (Psychomotor Domain) และพฤติก รรมดานเจตคติ
(Affective Domain)
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แนวความคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด เริ่มดวยการประเมินหลักสูตร
ที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อใหไดขอมูลเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจึงเริ่ม
กําหนดทิศทางและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรมี
ดังนี้
1. กําหนดสิ่งที่ตองการประเมิน ควรจะเริ่มตนที่วิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร เชน
ภาษาไทย คณิตศาสตร และจํากัดระดับชั้นเรียน
2. กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน
3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุถึง (1) พฤติกรรมของนักเรียนที่
แสดงวาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด (2) เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (3)
เกณฑของพฤติกรรมที่บอกใหรูวานักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงค มากนอยเทาใด
4. ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไวในจุดประสงค ผลที่ไดจากการประเมินจะเปน
ตัว กําหนดที่พิจ ารณาหลักสูต รที่ดําเนินการใชอยูเพื่อตัด สิน รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
5. วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสันพันธระหวางองคประกอบตางๆ
เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว และเปนการตัดสินวาผลหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด
6. พิจารณาสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
แนวคิดในการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนดใชแนวคิดของไทเลอร เปนพื้นฐานใน
การกําหนดจุด ประสงค เชิ งพฤติก รรม และการใชข อมู ลจากการประเมิน ผลในการปรับ ปรุ ง
จุดประสงคของหลักสูตรนั้น แตแฮมมอนดใหแนวทางที่เปนประโยชนในการวิเคราะหตัวแปลของ
มิติดาน การสอน และมิติดานสถาบันซึ่งอาจมีผลตอการสําเร็จของหลักสูตรนั้นดวย
รู ปแบบการประเมิน หลักสู ตรของสเตค ( The Stake’s Congruence Contingency
Model )
รูป แบบการประเมิ น หลั ก สูต รของสเตกเปน รู ปแบบการประเมิน ที่ ยึด เกณฑ ห รื อ
มาตรฐานเปนหลัก (Criterion-Based Model) เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคาของสิ่ง
ที่ประเมินเปนหลัก โดยที่สเตกใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาเปนการบรรยายและ
ตัดสินคุณคาของหลักสูตร ซึ่งเนนเรื่องการบรรยายสิ่งที่จะถูกประเมินโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือ
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ผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินคุณคา ซึ่งตามความเห็นของสเตกที่ระบุวาการประเมินควรเก็บรวบรวม
ขอมูลจากหลายๆ แหลง และดวยวิธีการหลายๆวิธี ไมวาจุดมุงหมายของการประเมินนั้นจะเพื่อ
บรรยายหรือเพื่อตัดสินอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม กระบวนการประเมินนั้นมีองคประกอบสําคัญอยู
3 ดาน คือ สิ่งที่มีอยูกอน/ปจจัยเบื้องตน/สิ่งนํา (Antecedents) กระบวนการเรียนการสอน/ปฏิบัติการ
(Transactions) และผลลัพธ (Outcomes) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้
(ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 2553:36)
1. ดานสิ่งที่มากอน หรือ สภาพกอนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนสิ่งที่มีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลว ประกอบดวย 7 หัวขอคือ
บุคลิกและนิสัยของนักเรียน บุคลิกและนิสัยของครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณ การเรียน
การสอน อาคารสถานที่ การจัดโรงเรียน ลักษณะของชุมชน
2. ดานกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Process or Transactions) หมายถึง
ปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เกินขึ้นขณะที่มีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู
ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนขั้นของการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอคือ การสื่อสาร การ
จัดแบงเวลา การลําดับเหตุการณ การใหกําลังใจ และบรรยากาศของสิ่งแวดลอม
3. ดานผลผลิต หรือผลที่ไดรับจากโครงการ (Outcomes) หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ใชหลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะของ
นักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับสถาบัน
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของโพรวัส ( Provus ’ Discrepancy Evaluation Model )
โพรวั ส ได เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รซึ่ ง เรี ย กว า “การ
ประเมินผลตามความแตกตางหรือประเมินผลความไมสอดคลอง” (Discrepancy Evaluation) ซึ่งจะ
ประเมินหลักสูตรทั้งหมด 5 สวน คือ 1) การออกแบบ ( Design) 2) ทรัพยากรหรือสิ่งที่เริ่มตั้ง
ไวเมื่อใชหลักสูตร (Installation) 3) กระบวนการ ( Process) 4) ผลผลิตของหลักสูตร (Products)
5) คาใชจายหรือผลตอบแทน (Cost) ในแตละสวนจะมีขั้นตอนการประเมินผลเหมือนกันโดยจะ
ดําเนินการเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นที่ 1 ผูประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน (Standards - S) ของสิ่งที่
ตองการวัดกอน เชน มาตรฐานดานเนื้อ เปนตน
ขั้นที่ 2 ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง
ของสิ่งที่ตองการวัด ( Performance - P)
ขั้นที่ 3 ผูประเมินนําขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไวในขั้นที่ 1 ( Compare - C)
ขั้นที่ 4 ผูประเมินศึกษาความแตกตาง หรือความไมสอดคลองระหวางผลการ
ปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy - D)
ขั้นที่ 5 ผูประเมินสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
ขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชผลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติหรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีขึ้น (Decision Making)
S
C

D

Decision Making

P
แผนภูมิที 3 รูปแบบการประเมินของ Provus
ที่มา : สุนีย ภูพันธ ,แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 274.
S = Standard เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมินผลักสูตร กลาวคือ ผู
ประเมินผลตองตั้งสิ่งมาตรฐานที่ตองการวัดไวกอน
P = Performance หลังจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว ผูประเมินจะตอง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง ในสิ่งที่ตองการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูลที่
รวบรวมควรเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน
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C = Compare

เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ก็นําขอมูลมา

เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
D = Discrepancy จากการเทียบขอมูลกับมาตรฐานที่กําหนดไว ผูประเมินพบวา
มีชองวาง อะไรที่เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวัง
D = Decision Making ประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง
แบบการประเมินผลหลักสูตรของโพรวัสนี้ นับวาสะดวกแกผูประเมินหลายประเภท และ
เปนกระบวนการที่สงใหเห็นถึงผูบ ริหารจะตัดสินใจ จะใชหรือไม หรือจะปรับปรุงเพิ่มเติม หรือจะ
หยิบยกขอมูลใดขอมูลหนึ่งมาพิจารณา
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam)
สตัฟเฟลบีม (Danie L. Stufflebeam) ไดอธิบายความหมายของการประเมิน ผลทาง
การศึกษาเอาไววาเปนกระบวนการบรรยายการหาขอมูล และการใหขอมูล เพื่อการตัดสินใจหา
ทางเลือก ฉะนั้น รูปแบบการประเมินผลหลัก สูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมจึงเปนรูปแบบที่
เหมาะสมแกการชวยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ตามปกติสถานการณในการตัดสินใจ (Decision Settings) โดยทั่วไปจะประกอบดวยมิติที่
สําคัญอยู 2 ประการ คือ
1. มิติดานขอมูลที่มีอยู (Information Grasp) คือถาเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอยางเรา
จําเปนตองคํานึงวาเรามีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูมากนอยเพียงใดแลว
2. มิติดานปริมาณความเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิด ขึ้น (Degree of Change) คือ
หมายความวาถาเราจะตัดสินใจทําอะไรซักอยางหนึ่ง เราตองคํานึงวาเมื่อเราทําไปแลวจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยสักแคไหน
การตัดสิน ใจนั้น ไมวาจะอยูใ นสถานการณแบบใดก็ต ามจําเป น ตองอาศัยขอมูลเชิง
ประเมิน (Evaluation Data ) มาชวยเปนพื้นฐาน เพราะการตัดสินใจใด ๆ ของผูบริหารที่ไมใชขอมูล
เชิงประมาณมาเปนพื้นฐานในการหาทางเลือก ยอมเสี่ยงตอความลมเหลวในการดําเนินงานตาม
ทางเลือ กนั้ น อย า งมาก ส ว นการตั ด สิ น ใจทั้ ง ปวงทางการศึ ก ษานั้ น ไม ว าจะเปน เรื่ องจะจั ด

44
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรอยางไร จะจัดการเรียนการสอนดวยวิธีไหน จะใชสื่อการเรียนการสอนอะไร
จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไร ถาพิจารณาในแงของวิธีการกับผลที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่คาดหวัง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราอาจจําแนกการตัดสินใจออกไดเปน 4 ประเภท ดังแผนภูมิที่ 4

ผลทีเกิดขึน

สิงทีคาดหวัง

สิงทีเป็ นจริง

(1)

(4)

การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน

การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ

(Planning)

ที่พึงประสงค (Recycling)

(2)
วิธีทํา

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง
(Structuring)

(3)
การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําไปใช

(Implementing)

แผนภูมิที่ 4 ประเภทและความสัมพันธ ของ Stufflebeam ตอสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เปนจริง
ที่มา : สุนีย ภูพันธ, แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ),266.
ประเภทของการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) เปน การตัดสินใจโดยการ
คาดหวังวาเราตองการใหเกิดผลทางการศึกษาอยางไร เชน หลังจากที่นักเรียนจบชั้นประถมปที่ 6
ไปแลว นั ก เรี ยนควรจะมี คุณ สมบัติ ที่เด น อย างไรบ าง ดังนั้ น การตัด สิน ใจชนิด นี้ จึงนํ ามาเป น
ประโยชนในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือในการวางแผนจัดการศึกษาไดเปนอยางดี จึง
เรียกการตัดสินใจอยางนี้วา การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
2. การตัดสิน ใจเกี่ยวกับโครงสราง (Structuring Decisions) เปน การตัดสินใจโดยการ
คาดหวังวาที่วาถาตองการใหเกิด ผลทางการศึกษาตามที่คาดหวังไวในขอ 1 นั้น เราควรจะวาง
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โครงสรางหรือวางรูปแบบของการใชหลักสูตรที่พึงประสงคเอาไวอยางไร เชนถาจะใหนักเรียนมี
คุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังเอาไวนั้น โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมอยางไร การบริหารควรจะ
เปนแบบใด ครูควรจัดการเรียนการสอนอยางไร ควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบาง ฯลฯ
จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําไปใช (Implementing Decision) เปนการตัดสินใจวา ตาม
ความเปนจริงนั้นไดมีการนําหลักสูตรไปใชตามแนวทางที่คาดหวังเอาไวหรือไม มีการควบคุมหรือ
แกไขปรับปรุงเพื่อใหวิธีการที่เกิดขึ้นจริง ๆ เปนไปตามที่ตองการมากนอยเพียงใด จึงเรียกการ
ตัดสินใจแบบนี้วา การตัดสินใจ เกี่ยวกับการนําไปใช
4. การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค (Recycling Decisions) เปนการตัดสินใจ
หลังจบการศึกษาตามหลักสูตรไปแลวนั้นจริงแลวนักเรียนมีคุณสมบัติเปนอยางไรมีความรู มี
ทักษะ มีเจตคติ เปนอยางไรและตรงตามที่คาดหวังเอาไวหรือไม ทีอะไรบางที่ตองรักษาเอาไว
และมีอะไรบางที่ตองละทิ้งหรือนํามาปรับขยายเสียใหม จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค
ทั้งหมดที่กลาวมา 4 ขอนี้ คือประเภทการตัดสินใจทางการศึกษา แตตามความคิด
ของสตัฟเฟลบีมนั้น การตัดสินใจทุก ๆ เรื่องจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมินในการพิจารณา
ขั้นพื้นฐาน และสตัฟเฟลบีมไดใหแนวคิดไววา ในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีสิ่งสําคัญที่เราตอง
ประเมินอยู 4 ดาน คือ
1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบางสถานการณที่คาดหวังกับ
สภาพที่แทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปนอยางไร มีความตองการ หรือปญหาอะไรบางที่ยัง
ไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังที่จําเปนอะไรบางที่ยังไมไดถูกนํามาใช
ในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ฯลฯ ในการประเมินสภาพแวดลอมนี้ ผูประเมินอาจ
ใชวิธีดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหความคิดรวบยอด ( Conceptual Analysis)
2. การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะหจริง (Empirical Studies)
3. การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญการประเมินสภาพแวดลอมนี้จะ
ชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย (Planning
Decisions)

46
2. การประเมินตัว ปอน (Inputs Evaluation) เปน การประเมิน ที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหได
ขอ มู ล มาชว ยตั ด สิ น ใจว า จะใชท รั พ ยากรหรื อ สรรพกํ า ลั ง ต า ง ๆ ที่ มี อ ยูเ พื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม จะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดีซึ่งการประเมินตัวปอนอาจกระทําได
โดย
1. จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการ
2. อาศัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผูทําเอาไวแลว
3. วาจางผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา
4. ทําการวิจัยเชิงทดลองเปนการนํารอง
อนึ่งขอสังเกตวาวิธีการประเมินตัวปอนที่มีแตกตางกันออกไปมาก นับแตการใชวิธีการ
งาย ๆ โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือของคณะกรรมการไปจนถึงวิธีการที่ซับซอน เชน
การวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงมีมากนอยเพียงไร และ
ขอมูลที่มีอยูจ ะนํามาสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยูมากหรือนอยนั่น เอง ตัว อยาง เชน ใน
สถานการณการตัดสินใจแบบ Homeostatic ที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยแตทวา
ขอมูลที่จะมาชวยสนับสนุนนั้นมีอยูมากแลว ในบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีการประเมินผลใน
ลั ก ษณะยุ ง ยากซั บ ซ อ นแต ป ระการใดอย า งไรก็ ต ามถ า สถานการณ ก ารตั ด สิ น ใจเป น แบบ
Incremental หรือ Neomobilistic ที่ตองการนํานวัตกรรมบางอยางมาใชในหลักสูตรการประเมินผล
เพื่อใหไดขอมูลมาสนับสนุน จําเปนตองวิธีที่รอบคอบรัดกุมยิ่ งขึ้น เพื่อใหไดผลที่เที่ยงตรงและ
เชื่อถือไดนั่นเอง
ฉะนั้นการประเมินตัวปอนนี้จะชวยใหเราไดขอมูลในการตัดสินใจ ถาเราจะจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร เราควรจะขอความรวมมือและชวยเหลือจากแหลงภายนอกหรือไม ควรจะหาวิธีการ
ใด วิธีการที่มีอยูแลวหรือวิธีการที่คิดคนขึ้นมาใหม การดําเนินงานในโรงเรียน เชน การบริหาร
ความสัมพันธระหวางครู และนักเรียน ฯลฯ ควรเปนอยางไรจึงจะชวยใหการนําหลักสูตรไปใช
ประสบผลสําเร็จ การประเมิน ตัว ปอนนี้จ ะชว ยใหไดขอมูลที่มีประโยชนใ นการตัด สินใจดาน
โครงสรางหรือการวางรูปแบบในการดําเนินงาน (Structuring Decision)
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
สืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว หรือจุดออนของการดําเนินงานใน
ขั้นทดลองใชหลัก สูต ร เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสิน ใจในการเลือกวิธีการตอไป
ฉะนั้นจึงตองมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลาย ๆ อยาง
ตาง ๆ กัน เชน
1. การสังเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัติ
2. การวิเคราะหการปะทะสัมพันธ
3. การสัมภาษณ
4. การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา
5. การใหเขียนรายงานประเภทปลายเปด
อยางไรก็ตามในการประเมินกระบวนการนี้บางครั้งจําเปนตองตั้งคณะกรรมการในการ
ประเมินผลขึ้นมาโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการชุดนี้มีเวลาทําการประเมินอยางเต็มที่ เชน ถาเปน
สถาบันระดับอุดมศึกษาก็อาจจะไดแกทีมงานในหนวยวิจัยของสถาบันเอง แตถาเปนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาก็อาจจะไดแกศึกษานิเทศกของจังหวัด เพราะการตั้งครูในโรงเรียนใหทําหนาที่
ประเมินผลโดยเฉพาะนั้นทําไดยากเนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายอยาง เชนเรื่องเวลาซึ่งมีความจํา
เปนมากในกรณีที่สถานการณการตัดสินใจเปนแบบ Incremental และ Neomobilistic เพราะมีขอมูล
ที่ชวยในการตัดสินใจอยูแลวนอยมาก แตถาหากสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ Homeostic ซึ่ง
ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก นอย ขณะเดียวกัน ก็มีขอมูลที่จ ะนํามาใชสนับสนุนอยาง
เหลื อ เฟ อ แล ว ผู บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นอาจช ว ยกั น ทํ า การประเมิ น ก็ ไ ด ก ารประเมิ น
กระบวนการนี้ใหขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจดานการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติ จริง ( Implementing
Decision )
4. การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนนั้นเปนไปตามที่คาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใดอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ
สัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่มีอยูก็ได
ในกระบวนการการศึกษานั้น การประเมิน ผลผลิต จะใหขอมูลที่นํามาชว ยตัดสิน ใจวามี
กิจ กรรมทางการศึก ษาอะไรบางที่ค วรทําตอไป เลิก ทํา หรือควรนํามาปรับปรุงแกไขเสียใหม
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นอกจากนั้น ยังใหขอมูลที่จะนําไปเชื่อมหรือสานตอเขากับขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการทาง
การศึกษาไดอีกดวย เชนโรงเรียนหนึ่งมีปญหาครูไมพอสอนหรือครูมีภารกิจมากจนไมมีเวลาจะ
เตรียมการสอนใหไดผล จึงไดคิดคนนวัตกรรมทางการสอยแบบ RIT (Reduced Instructional
Time) ขึ้นมาใช เสร็จแลวก็ทําการประเมินผลผลิต ของการเรียนแบบ RIT ดู พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนั้นอยูใ นขั้น ที่นาพอใจเปน อยางยิ่ง และยังพบวานวัตกรรมดังกลาวมี
ความพรอมที่จะนําไปเผยแพรในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ประสบปญหาอยางเดียวกันได เพราะเปนสิ่งที่ทํา
ไดงายไมสิ้นเปลืองมากนัก อยางนี้ผูบริหารการศึกษาก็อาจใชผลจากการประเมินดังกลาวมาชวยใน
การตัดสินใจประกาศใหโรงเรียนตาง ๆ นํานวัตกรรมแบบ RIT ไปใชจัดการเรียนการสอนตอไป
การประเมินผลผลิตนี้จ ะใหขอมูลที่ชวยในการตัด สินใจว า จะเก็บรักษาไว เลิกใช หรือ
ปรับปรุงแกไขใหม (Recycling Decisions)
เนื่องจากสตัฟเฟลบีมใหแนวคิดวาในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่จะตองประเมินอยู
4 อยาง คือ Context , Input , Process , และ Products รูปแบบการประเมินผลของเขาจึงเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปวาเปน CIPP Model ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจตามแนวคิด
ของสตัฟเฟลบีม อาจเปนแผนภูมิที่ 5
Planning

Structuring

Implementing

(Objective)

(Designing)

(Operating)

Context

Input

Evaluation

Evaluation

Recycling
(Judgement)

Process

Product

Evaluation

Evaluation

แผนภูมิที่ 5 ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจ
ที่มา : สุนีย ภูพันธ , แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 270.
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ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย
ผลผลิต (Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ตองการ
ใหเกิด E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลที่เกิดขึ้น S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น
และ T (Transportation) เปนผลที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได ในชวงแรกของการประเมิน
ที่ เ น น CIPP Model เน น การประเมิ น เพื่ อ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รใน 4 ด า น คื อ
(มาเรียม นิลพันธุ 2553: 30-35)
1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง สถานการณที่คาดหวังกับ
สภาพที่แทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปนอยางไร มีความตองการ หรือปญหาอะไรบางที่ยัง
ไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังที่จําเปนอะไรบางที่ยังไมไดถูกนํามาใช
ในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับ นโยบาย
ของ ศธ. , สกอ. นโยบายขององคกร อปท. มูลนิธิ สมาคมความตองการของชุมชน การตีตราของ
สังคม ความคาดหวังของผูปกครอง ผูใชบัณฑิต แผน วิสัยทัศน จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร
เปนตน
2. การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Inputs Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน คุณภาพของผูเรียน/
พื้นฐานความรูผูเรียน สื่อ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา เอกสารหลักสูตร การสนับสนุนสงเสริม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เวลาและชวงเวลา เปนตน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
สืบคนจุดเดน จุดออนหรือจุดที่ควรพัฒนาของรูปแบบการดําเนินงานตามที่ค าดหวังเอาไว หรือ
จุดเดนจุดออน หรือจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานในการใชหลักสูตร เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการตัด สิน ใจในการเลือกวิธีก ารตอไป ฉะนั้น จึงตองมีก ารจดบัน ทึก ผลการประเมิ น
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กระบวนการนั้น จําเปน ตองอาศัยวิธีก ารหลายๆ วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การกํากับติดตาม การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
4. การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) มีจุด มุงหมายจะตรวจสอบวาผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียนนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรที่คาดหวังเอาไวมากนอย
เพียงใด ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจต
คติ รวมทั้งความสามารถในการนํา ความรู ความเขาใจ ทั ก ษะ ความสามารถ ประสบการณ
สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑสัมพันธกับหลัก สูต รอื่น ที่มีอยูก็ได ประเด็น การประเมินครอบคลุม
เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะอั น พึ งประสงค ผลการเรี ย นรู ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ความพึง พอใจ
เหมาะสม เห็นดวย สอดคลอง ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม
ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย
ผลผลิต(Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ตองการ
ใหเกิดE (Effectiveness) เปนประสิทธิผลที่เกิดขี้น S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลที่เกิดขื้น
และ T (Transportability) เปนผลที่สามารถถายโอนขยายผลตอเนื่องได
Context

บริบท

Input

ปจจัย

Process

กระบวนการ

Product

ผลผลิต

Impact

ผลกระทบ

Effectiveness

ประสิทธิผล

Sustainable

ความยั่งยืน

Transportability

การถายโอน การขยายผล

ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการ
ขยายการประเมินผลผลิต (Product) โดยสวนใหญนิยมขยายผลการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึง
ผลกระทบ(Impact) ดว ย คือเนน การประเมิน กระทบ (Impact Evaluation) ที่มีจุด มุงหมายเพื่อ
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พิจารณาผลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว อาจมีผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ การมีงานทํา การไดรับรางวัล
เกียรติยศ เกียรติบัตร การเปนที่ยอมรับ การมีชื่อเสียงของสถาบัน การนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
การประเมินหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสรุปแตละดานของการ
ประเมินกับประเภทการตัดสินใจไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปแตละดานของการประเมินกับประเภทการตัดสินใจ
ประเภทของการประเมิน
C: Context Evaluation
(การประเมินบริบท)
I: Input Evaluation
(การประเมินปจจัย)
P: Process Evaluation
(การประเมินกระบวนการ)

P: Product Evaluation
(การประเมินผลผลิต)

ประเภทของการตัดสิ นใจและการใช้ ประโยชน์ จากการประเมิน
Planning Decision
- กําหนดหรือเลือกนโยบาย/เปาหมาย/
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน)
จุดมุงหมายของหลักสูตร
Structuring Decision
- กําหนดโครงสรางการดําเนินงาน
(การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร า งเพื่ อ ทรัพยากรกลยุทธ แผนงาน และวิธีการ
กําหนดวิธกี าร)
ดําเนิน ตามหลักสูตร
Implementing Decision
- ติดตามและกํากับการดําเนินงานตาม
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัต)ิ
แผน
- ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน วิธีการดําเนินงาน
ใหเหมาะสม
- รายงานความกาวหนาของหลักสูตร
Recycling Decision
- ยุต/ิ ลมเลิก
(การตัดสินใจเพื่อการทบทวน)
- ปรับเปลี่ยน
- คงไว/ชะลอ
- ขยาย

ซึ่งสาระของการตัด สิน ใจเกี่ยวกับหลัก สูตรสามารถสรุปที่สะทอนสภาพที่เกิด ขึ้น จริง
(Actual) กับการคาดหวัง (Expect) ไดดังแผนภูมิที่ 6
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ผล(Ends)

วิธีการ (Means)

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

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

แผนภูมิที่ 6 สาระของการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่สะทอนสภาพที่เกิดขึ้นจริง (Actual)กับการ
คาดหวัง (Expect) (มาเรียม นิลพันธุ 2554:33)
สําหรับการประเมินหลักสูตรนั้นสามารถกระทําไดระหวางดําเนินการใชหลักสูตรและหลัง
การใชหลักสูตร โดยบทบาทการประเมินในแตละชวงแตกตางกันดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 บทบาทการประเมิน
บทบาทการประเมิน
การประเมิน
C: Context
Evaluation

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

Formative Evaluation
Summative Evaluation
เน้ น Decision-making
เน้ น Accountability
เป น ข อแนะนํ าสํ า หรับ เลื อ กวั ตถุ ประสงค ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละสิ่ ง ที่
และกําหนดลําดับความสําคัญ
จํ า เป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การเลื อ กสิ่ ง ที่
สอดคลองกับความต องการความคาดหวั ง
โอกาส และปญหา
เ ป น ข อ เ ส น อ แ น ะ สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตัด สิ นเลื อกกลยุ ท ธแ ละทรั พยากรและให
กลยุ ท ธ ท รั พ ยากรโครงการ เป น ป จ จั ย เหตุผลทางเลือก
สําหรับการออกแบบการดําเนินการ
เป น ข อ เสนอแนะทางการปฏิ บั ติ / การ ตัดสินการดําเนินงานที่เปนจริง
ดําเนินงาน และควบคุมการดําเนินงาน
เปนขอเสนอแนะสําหรับการยุติ – คง/ชะลอ ตั ด สิ นผ ลที่ เกิ ดขึ้ นแ ละ กา รตั ดสิ นใ จ
ปรับเปลี่ยน - ขยายปรับปรุงโครงการ
ยอนกลับ

การประเมินหลักสูตรสามารถกระทําไดหลายวิธีซึ่งควรเหมาะกับสิ่งที่ประเมินและผูใ ห
ขอมูลในการประเมินหลักสูตร
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ในประเด็นวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรในแตละดานตามแนวคิดของ CIPP มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การประเมินหลักสูตร ตามแนวคิดของ CIPP
การประเมินบริบท
1. เพื่อกําหนดบริบท/
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
2. เพื่อหากลุมเปาหมาย
และความตองการของ
กลุม
3. เพื่อหาเวลาและโอกาส
ที่ตองการสนองความ
ตองการ
4. เพื่อวินิจฉัยปญหา
ภายใตความตองการนั้นๆ
เพื่อตัดสินใจวา
วัตถุประสงคที่เหมาะสม
ของหลักสูตรควรเปน
อะไร
การประเมินบริบท
โดยใชวิธีวิเคราะห ระบบ
การสํารวจ การวิจัย/
วิเคราะห/ ตรวจเอกสาร
การสัมภาษณ
การจัดลําดับคุณภาพ การ
สอบถาม
การสนทนากลุม
และวิธี Delphi Technique
ความสอดคลอง
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความเปนไปได

การประเมินปัจจัย
1. เพื่อกําหนดและ
ประเมินสมรรถนะ
2. เพื่อหาทางเลือกยุทธวิธี
ในการดําเนินตาม
หลักสูตร
3. เพื่อกําหนดการ
ออกแบบการดําเนินการ
ตามยุทธวิธี
4. เพื่อกําหนด
งบประมาณ
5. เพื่อการกําหนดเวลา
6. เพื่อการกําหนด
กิจกรรมตางๆ ตาม
หลักสูตร
การประเมินปัจจัย
โดยการจัดลําดับคุณภาพ
การวิเคราะหทรัพยากร
การวิจัย/ วิเคราะห/ ตรวจ
เอกสาร การสัมภาษณ
การสอบถาม
ความเหมาะสม
ความคิดเห็น
ความเพียงพอ
ความสะดวกในการใช
ความพึงพอใจ

การประเมินกระบวนการ
เพื่อหาและคาดคะเน
เกี่ยวกับผลจากการดําเนิน
ตามหลักสูตรในดาน
ตางๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
2. ผลจากการดําเนินงาน
ตามการออกแบบ
เพื่อที่จะหาขอมูลและ
สารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน
และกิจกรรมตางๆ

การประเมินผลผลิต
1. เพื่อตัดสินผลผลิต
2. เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางผลผลิตกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
3. หาความสัมพันธ
ระหวางผลผลิตกับบริบท
ปจจัย และกระบวนการ
4. เพื่อแปลความหมายใน
แงคุณคาของขอ 1 – 3

การประเมินกระบวนการ
3. เพื่อตัดสินใจ
กระบวนการ
4. เพื่อตัดสินกิจกรรม
ภายในกระบวนการ
โดยการกํากับ
(Monitoring) และติดตาม
เกี่ยวกับศักยภาพ การ
ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมตางๆ และโดย
การอธิบายกระบวนการที่
กระทํา ระดับการปฏิบัติ

การประเมินผลผลิต
1. ระบุการปฏิบัติการ/ วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่
กําหนดไวตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ
2. เปรียบเทียบผลของ
โครงการกับเกณฑ/
มาตรฐาน/ ความคาดหวัง
3. ผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
ระดับการปฏิบัติ
ความคิดเห็น
ความเหมาะสม
ความพึงพอใจ

ความคิดเห็น ความ
เหมาะสม ความเพียงพอ
ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ
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รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของโกว์
โกว (Gow)ได เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยการวิ เ คราะห
องคประกอบภายใน ( Intrinsic Analysis Model) เมื่อป ค.ศ. 1979 โกวไดเสนอกระบวนการ
ประเมินหลักสูตรเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหหลักสูตร
1. โอกาสการเรียนรู (Opportunity) ศึกษาจาก 1) โอกาสในการเรียนรูเนื้อหาวิชา
โดยพิจารณาจากความคิดรวบยอด เนื้อหาและทักษะ 2) โอกาสในการเรียนอันเนื่องมาจากการใช
หลักสูตร โดยพิจารณาจากความเขมของเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการสนองตอบตอความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
2. สิ่งเรา (Stimulators) พิจารณาจาก 1) การที่ผูเรียนไดมีโอกาสนําตนเองเลือกสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตัวเอง ประเมินผลตนเอง และมีการวางแผนการเรียนของตนเอง 2) การที่ผูเรียนไดรับ
แรงเสริมทั้งภายนอกและภายในตัวผูเรียน 3) ความหลากหลายของรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีใน
การสอน
3. โครงสรางของหลักสูตร (Structure) พิจารณาจาก 1) ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคของหลักสูตรกับลักษณะนิสัยและความตองการของผูเรียน 2) ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับบทเรียน (3) ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคและบทเรียน 4) ความ
เหมาะสมในการกําหนดและจัดลําดับของจุดประสงคเพื่อนําไปสูเปาหมาย 5) ความเหมาะสมใน
การใหแนวทางแกครูสําหรับการวินิจฉัย และทําการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน
4. สภาพการเรียนการสอน (Instructional Events) พิจารณาจาก1) ความเหมาะสม
ของคูมือในการใหแนวทางการสอนและใหความรูพื้นฐานจําเปนสําหรับครู 2) ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของเอกสารสําหรับผูเรียนในการใหแนวทางแกผูเรียน 3) ความสะดวกในการใช
รูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการสอน 4) ความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางกลวิธี
ในการสอนกับลักษณะของผูเรียน
ขั้นที่ 2 การตัดสินคุณภาพของหลักสูตร
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หลังจากที่วิเคราะหขอมูลในขั้น ที่ 1 แลว ผูประเมินนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาผละทางจิตวิทยา เพื่อพิจารณาตัดสินวาหลักสูตรมี
คุณภาพหรือไมอยางไร
จุดเดนของรูปแบบของการประเมินหลักสูตรของโกว คือ เปนการตัดสินคุ ณภาพ
หลักสูตรโดยใชหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและทางจิตวิทยาเปนหลัก ไมใชความคิดเห็นของ
ผูวิเคราะหเปนหลักสําคัญ จึงแตกตางจาการประเมินรูปแบบอื่น และมีความสมเหตุสมผลเปนอยาง
มาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานทีมุ ่งผลสัมฤทธิ ( Balanced Scorecard )
เปน การประเมิน ที่มุงเนน ผลลัพธ คือ ความสัมฤทธิผล เปน หลัก โดยใชร ะบบการ
ประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินนี้จะ
นํามาใชในการตอบคําถามถึงความคุมคาในการทํางานทํางาน ใชแสดงผลงานตอสาธารณะและเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น (อมรรัตน ทิพยจันทร 2546 : 201 ) ซึ่งสอดคลองกับ
(วิชัย วงษใหญ ม.ป.ป)
มาตรฐานของ Balanced Scorecard ไดแก
1. ดานการเงิน (Financial Perspective)
2. ดานลูกคา (Customer Perspective)
3. ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
4. ดานการเรียนรูและการพัฒนา ( Learning and Growth Perspective)
โดยภายใตแตละมุมมองประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้
1. วัตถุประสงค(Objective) คือ สิ่งที่องคการมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตางๆ
2. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Measures หรือ Key Performance Indicator) ไดแก ตัวชี้วัด
ของวัตถุประสงคในแตละดาน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปน เครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคการบรรลุ
วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม
3. เปาหมาย (Target) ไดแก เปาหมายหรือตัวเลขที่องคการตองการจะบรรลุตัวชีว้ ัดแต
ละตัว
4. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) ที่องคการจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมาย
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จากรูปแบบการประเมิน หลั ก สูต รที่ไ ดก ลาวมาขางตน จะพบว า แตละรู ปแบบตา ง
พยายามประเมินสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรใหมากที่สุด ซึ่งในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ผูวิจัย
ไดนํารูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (Danie L. Stufflebeam) มาใชในการประเมินโดยศึกษา
ในปจจัยหลัก 4 ประการคือ Context , Input , Process , และ Products ตามรูปแบบ CIPP Model
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หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
ชือหลักสู ตร

ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

ชือปริญญา

ภาษาไทย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Supervision)
M. Ed. (Curriculum and Supervision)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

สถานที
วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและ
การนิเทศ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรที่จะเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารฝายวิชาการของ
สถานศึกษาและอาจารยผูสอน
3. เพื่อสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษา
คนควาและวิจัย
4. เพื่อพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเข้ าศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ. 2537
2. สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา ระดับเกียรตินิยม หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิตทาง
การศึกษา และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 1 ป หรือสําเร็จปริญญา
บัณฑิตสาขาอื่นและมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 2 ป
3. ผานกระบวนการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก.

แผน ข.

วิชาบังคับ

30 หนวยกิต

วิชาเลือก

6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต

36 หนวยกิต

วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา

12 หนวยกิต

วิชาบังคับ

38 หนวยกิต

วิชาเลือก

10 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต

48 หนวยกิต

สําหรับผูที่จบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาการศึกษา จะตองศึกษารายวิชา
ตอไปนี้ในปแรกที่เขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยไมคิดคาระดับและไดรับผลการศึกษาเปน S คือ
462 202

วิธีสอนทั่วไป

3(3-0-6)

(Methods of Teaching)
463 101

จิตวิทยาการศึกษา

3(3-0-6)

(Educational Psychology)
464 231

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(3-0-6)

(Educational Measurement and Evaluation)
การแบ่ งสายวิชาในการสอนประมวลความรอบรู ้
1. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก. มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรูภายลหลั งจากที่ได
เรียน และสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา มีจํานวน 30 หนวยกิต และในการสอบประมวล
ความรอบรูกําหนดใหนักศึกษา 2 สายวิชา คือ
1.1 สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
1.2 สายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. มีสิทธิเขาสอบประประมวลความรอบรูภายลหลังจากที่ได
เรียน และสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา มีจํานวน 38 หนวยกิต และในการสอบประมวล
ความรอบรูกําหนดใหนักศึกษา 3 สายวิชา คือ
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2.1 สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2.2 สายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
2.3 สายวิชาสถิติและการวิจัย
รายวิชาและหน่ วยกิต
วิชาบัง คับ สําหรับนัก ศึก ษาแผน ก 30 หนว ยกิต และนัก ศึก ษาแผนข 38 หนวยกิต โดย
นักศึกษาทั้งแผน ก และ แผน ข ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ จํานวน 30 หนวยกิต
461 401
462 401
462 402
462 403
462 411
462 412
462 413
463 462

หลักการบริหารการศึกษา
(Principles of Educational Administration)
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
(Foundations of Curriculum Development)
ทฤษฎีหลักสูตร
(Curriculum Theory)
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
(Practicum in Curriculum Development)
การออกแบบการสอน
(Instructional Design)
การนิเทศการสอน
(Supervision of Instruction)
ปฏิบัติการนิเทศการสอน
(Practicum in Instructional Supervision)
พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

(Psychological Foundations of Education)
464 411

พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา

2(2-0-4)

(Philosophical Foundations of Education)
464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Education Research)

3(3-0-6)
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464 460
467 391

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Science)
พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Social Foundations of Education)

นักศึกษาแผน ข ตองศึกษารายวิชาบังคับตอไปนี้ อีก 8 หนวยกิต คือ
462 428
การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
2(2-0-4)
(Research Studies on Curriculum and Supervision)
462 429
การศึกษารายบุคคล
6(1-0-17)
(Individual Study)
วิชาเลือก สําหรับนักศึกษาแผน ก 6 หนวยกิต และสําหรับนักศึกษาแผน ข 10 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
461 498
ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Leadership)
461 419
การพัฒนาบุคลากร
2(1-2-3)
(Personnel Development)
462 404
สัมมนาหลักสูตรประถมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Elementary School Curriculum)
462 405
สัมมนาหลักสูตรมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Secondary School Curriculum)
462 406
สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Higher School Curriculum)
462 414
ปญหาการนิเทศการสอน
2(2-0-4)
(Problems in Instructional Supervision)
462 415
ปฏิบัติการนิเทศการฝกสอน
2(1-2-3)
(Practicum in Supervision of Student Teaching)
462 428
การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ*
2(2-0-4)
(Research Studies on Curriculum and Supervision)
463 421
สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
3(3-0-6)
(Seminar in Group Process)
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464 452

สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย ทดลองและกึ่งทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental)
464 453
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Advanced Statistic for Educational Research)
468 350
การสื่อสารการศึกษา
2(1-2-3)
(Educational Communication)
และรายวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอื่น
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชา
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมีคาเทียบเทา 2(2-0-4)
(English for Graduate Student in Education)
ทั้งนี้ผูที่ลงเรียนวิชานี้นั้นไมนับหนวยกิตให และมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตอง
สอบภาษาตางประเทศ
วิทยานิพนธ์
463 430

วิทยานิพนธ
(Thesis)

มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
เลขประจํารายวิชา
461 401

ชือรายวิชา
หลักการบริหารการศึกษา
(Principles of Educational Administration)
ศึก ษาการวางแผน การจั ด รู ป โครงการบริ ห าร
และบริ ห ารคณะทํ า งาน การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การ
ปร ะส า นงา น ก าร เ สน อ รา ย งา น แล ะ กา ร จั ด ทํ า
งบประมาณ รวมทั้ งวิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารและ
ระบบการศึกษาของไทย

จํานวนหน่ วยกิต
2(2-0-4)

62
461 408

ภาวะผูนําทางการศึกษา
(Educational Leadership)
ศึกษาความหมายและความสามารถในการเปน
ผูนําบทบาทของผูนํา ความคาดหวังของสังคมที่เกี่ยวกับ
บทบาทของผูนําลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา ชนิด
ของผูนําโดยทั่วไป ตลอดจนผูนําในวงการศึก

2(2-0-4)

461 419

การพัฒนาบุคลากร
(Personnel Development)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การในการพั ฒ นา
บุคลากร หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน
พั ฒนาบุ ค ลากร ฝ ก ทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการปฏิ บั ติงาน
เทคนิคในการวางแผนและประเมินโครงการพัฒนา
บุคลากรในสถาบันการศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่

2(1-2-3)

462 401

พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
(Foundations of Curriculum Development)
ศึกษาการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน หลักการ
กระบวนการและบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
การกําหนดจุดมุงหมาย การเลือกเนื้อหาสาระการใชและ
การประเมินหลักสูตร

3(3-0-6)

462 402

ทฤษฎีหลักสูตร
(Curriculum Theory)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ของนั ก ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาและ
ทฤษฎี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป น หลั ก วิ เ คราะห ค วามหมายของ
โครงสร า งของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด นั้ น ๆวิ เ คราะห
ลั ก ษณะตามแนวมนุ ษ ยนิ ย มและแนวพฤติ ก รรมนิ ย ม
และแนวศึกษาแนวทางเลือกการสืบคนเกี่ยวกับหลักสูตร
ในอนาคต

3(3-0-6)

63
462 403

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
(Practicum in Curriculum Development)
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยเน น
เทคนิ ค การสร า ง การใช แ ละการประเมิ น หลั ก สู ตร มี
การศึกษานอกสถานที่และการฝกปฏิบัติงานตามสถาน
ศึกษาในชุมชน

2(1-2-3)

462 404

สัมมนาหลักสูตรประถมศึกษา
(Seminar in Elementary School Curriculum)
วิเคราะหและอภิปรายหลักการจุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษา การใชหลักสูตร
ประถมศึกษา ปญหาในการใชหลักสูตร นวัตกรรมและ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาใน
อนาคต

2(2-0-4)

462 405

สัมมนาหลักสูตรมัธยมศึกษา
(Seminar in Secondary School Curriculum)
วิ เ คราะห แ ละอภิ ป รายหลั ก การ จุ ด หมาย
โครงสร า งของหลั ก สู ตรมั ธยมศึ ก ษา การใช ห ลั ก สู ตร
มัธ ยมศึ ก ษา ป ญหาในการใช ห ลั ก สูตรนวั ตกรรมและ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาในอนาคต

2(2-0-4)

462 406

สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา
(Seminar in Higher Education Curriculum)
วิ เ คราะห แ ละอภิ ป รายหลั ก การจุ ด หมาย
โครงสรางของหลักสูตรอุดมศึกษาความสัมพันธระหวาง
หลักสูตรอุดมศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขา
ต า งๆ นวั ตกรรมและแนวทางในการพั ฒนาหลั ก สู ต ร
อุดมศึกษา

2(2-0-4)

64
462 411

การออกแบบการสอน
(Instructional Design)
ศึก ษาและวิ เคราะห ท ฤษฎี องคป ระกอบและ
โครงสรางของการออกแบบการสอน การประยุกตทฤษฎี
การออกแบบการสอนในสภาพตางๆของการเรี ยนการ
สอนและการฝกอบรม ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง การ
ทดลองใชและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการ
สอน

3(2-2-5)

462 412

การนิเทศการสอน
(Supervision of Instruction)
ศึกษาจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ทักษะ
ที่จําเปนของผูนิเทศ หลักการและทฤษฎีตางๆสําหรับการ
นิเทศ เทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินการสอน
ของครู และการประเมินระบบการนิเทศการสอน

3(3-0-6)

462 413

ปฏิบัติการการนิเทศการสอน
(Practicum in Instructional Supervision)
ฝกปฏิบัติการนิเทศการสอน เนนการใชเทคนิค
การนิ เ ทศการจั ด โครงการและกิ จ กรรมการนิ เ ทศ มี
การศึกษานอกสถานที่

2(1-2-3)

462 414

ปญหาการนิเทศการสอน
(Problems in Instructional Supervision)
ประมวลและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนอภิ ป รายและเสนอแนวทางการวิ จั ย เพื่ อ
แกปญหานั้นๆ

2(2-0-4)

462 415

ปฏิบัติการการนิเทศการฝกสอน
(Practicum in Supervision of Student Teaching)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการฝ กสอน กร
จั ด โครงการการฝ ก สอนการเตรี ย มความพร อ มก อ น
ฝกสอน การวางแผนเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของ
นักศึกษา การประเมินผลการนิเทศ มีการศึกษานอก
สถานที่และฝกปฏิบัติการนิเทศ

2(1-2-3)

65
462 428

การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
(Research Studies on Curriculum and Supervision)
ศึ ก ษาผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ตรและการ
นิเทศโดยเนนถึงการกําหนด ป ญ หา การออกแบบการ
วิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนการประ
เมินรายงานการวิจัยเพื่อเลือกนําผลการวิจัยมาประยุกตใช

2(2-0-4)

462 429

การศึกษารายบุคคล
(Individual Study)
ศึกษาคนควาและรายงานอยางมีระบบเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือการสอนหรือการนิเทศการสอน

6(1-0-17)

462 430

วิทยานิพนธ
(Thesis)
คนควาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการนิเทศใน
เรื่ อ งที่ ผู เ รี ย นมี ค วามสนใจมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาเป น ผู
พิจารณาความเหมาะสมและแนะนําการคนควาวิจัย

มีคาเทียบเทา
12 หนวยกิต

463 421

สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
(Seminar in Group Process)
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องมนุ ษ ย โ ดยใช วิ ธี
กระบวนการกลุมสั มพัน ธเป นเครื่องมือเพื่อเสริมสรา ง
ความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น พิจารณาถึงปจจัยที่
ในการเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและกลุมชน
การฝกทักษะที่จําเปนในการสรางสัมพันธที่ดีโดยใชวิธี
กระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการเรียนรูมุงเนนให
เกิดความเขาใจหลักการและพัฒนาวิธีการทํางานของ
สมาชิกในกลุมตางๆ

3(3-0-6)

66
463 461

พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
(Psychological Foundations of Education)
ศึ ก ษาทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู กระบวนการสอนและการฝกอบรม
โดยเน น ถึงความคิด ความเข า ใจลั กษณะธรรมชาติ ก าร
เรียนรูของมนุษยตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ
รวมทั้งความรูความเขาใจในองค
ประกอบของการ
เรีย นรูแ ละการสอนทุก ดาน การประยุ กตห ลัก การและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการจัด การใหเ กิดพฤติก รรมการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ข อ ง ก า ร จั ด
การศึกษา

2(2-0-4)

464 411

พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
(Philosophical Foundations of Education)
ศึ ก ษาปรั ช ญาตะวั น ตกที่ เ ป น พื้ น ฐานของ
การศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิ ท ยา และคุ ณ วิ ท ยา
ปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญ
คือ อริ ยสั จปฏิจ จสมุป บาท หลัก ขัน ธห า และหลัก ไตร
ลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรม ของไทยเพื่ อ เป น แนวทาง
ในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2(2-0-4)

464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
ศึก ษาสถิ ติพื้ นฐานทฤษฎี ความนา จะเป นการ
สุมกลุมตัวอยางการประมาณ ค า ประชากร การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร
การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหการแปรปรวนรวม การ
ทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก

3(3-0-6)

67
464 452

สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental
Research)
วิชาบั งคับก อน : 464 451 สถิติเพื่อการวิจั ยทาง
การศึกษาศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัย ทดลองและกึ่ง
ทดลองแบบตางๆและแบบของการวิเคราะหทางสถิติที่
สอดคล อ งทั้ งสถิ ติ พ าราเมตริ ก และนอนพาราเมตริ ก
ไดแ ก การวิ เคราะหค วามแปรปรวนตามแบบแผนการ
วิจัย แบบสุ มสมบูรณ แบบสุมกลุ ม ลาตินสแควร แมน
วิทนี -ยู ครัส คอลวอลลี สฟรี ดแมนและอื่นๆที่เ กี่ยวขอ ง
การทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่ อนไขของการใชสถิ ติ
เพื่ อ ควบคุ มความคลาดเคลื่ อ นอั น เนื่ อ งมาจากตั ว แปร
แทรกซอนในงานวิจัยทางการศึกษา

3(3-0-6)

464 453

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Advanced Statistics for Educational Research)
วิชาบังคับกอน : 464 452 สถิ ติ วิ เ คราะ ห
สําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง ศึ ก ษาหลั ก กา ร
และกระบวนการวิ เ คราะห ท างสถิ ติ ตั ว แปรพหุ น าม
ป ญ หาเชิ ง สถิ ติที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ แ ละการ
วิเ คราะหค วามแปรปรวน พหุน าม สหสั มพั นธ พหุ คู ณ
สหสัมพันธแดนโนนิคัล การวิเคราะหองคประกอบ การ
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนพหุ น าม การวิ เ คราะห ก าร
ถดถอยพหุคูณ ตัวแปรพหุนามตลอดจนการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป อาทิ APSS และ SAS

3(3-0-6)

464 460

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social
Sciences)
ศึ ก ษามโนทั ศ น ข องการวิ จั ย ในฐานะที่ เ ป น
กระบวนการในการแสวงหา องค ค วามรู ข องสาขาวิ ช า
และในฐานะกระบวนการเชิ งระบบแนวการวิ จัย แบบ
ต า งๆที่ ใ ช ใ นสาขาวิ ช าทางพฤติ ก รรมศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ทั้ งในระบบการวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ และเชิ ง

68
ปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกํา หนดปญหาการ
วิจัยสมมุติฐานการวิจัยตัวแปรและลักษณะขอมูลตัวอยาง
และการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การวิ จั ย
การรวบรวมและการจัดทําขอมูล การวิเคราะหและการ
นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห การแปรความหมายผลการ
วิเคราะหขอมูล การสรุปผล การวิจั ย การเขี ยนรายงาน
การวิจัยลั กษณะตา งๆตลอดจนการประเมินผลงานการ
วิจัย
466 422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(English for Graduate Student in Education)
จุ ด มุ ง ห ม า ย ข อ ง วิ ช า นี้ เ น น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการอ า นเอกสารทาง
วิ ชาการที่ เ ป น ภาษาอั งกฤษ นั ก ศึ ก ษาจะได ฝ ก และทํ า
ความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาที่เคยศึกษา

467 391

พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Social Foundations of Education)
ศึก ษาแนวคิ ด พื้น ฐานทางสั งคมศาสตรส าขา
รัฐ ศาสตร เศรษฐศาสตร ป ระชากรศาสตร สังคมวิ ท ยา
และมานุษยวิทยาที่มีความสัมพันธกับระบบการ ศึ ก ษ า
วิ เ คราะห ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา

468 350

การสื่อสารการศึกษา
2(1-2-3)
(Educational Communications)
ศึกษาและวิเ คราะหทฤษฎี กระบวนการการ
สื่ อ สาร หลั ก การสื่ อ สารป ญหาและการแก ป ญหาการ
สื่อสารทางการศึกษา การประยุกตทฤษฎีการสื่อสาร
ทางการศึกษาการสรางและประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องมือในการสื่อสารทางการศึกษา มีการศึกษานอก
สถานที่

มีคาเทียบเทา
2(2-0-4)
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรทั้งงานวิจัยในประเทศ และ
ตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้
งานวิจัยในประเทศ
มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มีวัต ถุประสงค 1) เพื่อประเมิน หลักสูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลัก สูต รและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดาน
ผลผลิต ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู 2) เพื่อ
ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร โดยใช วิ ธี ก ารประเมิน ของ Danial L.
Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการตรวจ
เอกสารหลักสูตร สอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร
6 กลุม ไดแก ผูบริหาร จํานวน 2 คน คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน
9 คน ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ จํานวน 18 คน ผูใชบัณฑิตจํานวน 23 คน นักศึกษา
103 คน และบัณฑิต จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ และแบบตรวจเอกสาร การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
พบวา บัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสม
อยูในระดับมาก จําแนกเปน 1) ผลการประเมินดานบริบทในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ วัตถุประสงค
หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของจํานวน
หนวยกิตทั้งหมด 2) ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ คุณวุฒิ ความรู
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ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพที่เหมาะสม และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเชื่อมตอ Internet หองทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสม
3) ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธมีก ารตรวจสอบงาน และให
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่ สุดคือการบริการดานธุรการ
การยื่นคํารองลงทะเบียนตาง ๆ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็นวา กระบวนการ
ของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้น
เรียน 4) ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได และ มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยูใ นระดับมากที่สุด สวนนัก ศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีค วาม
คิดเห็นอยูในระดับมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณ ฑิตที่จบการศึก ษาตามหลักสูตรมีคุณลัก ษณะที่เหมาะสม
5) ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เพื่อ
พิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ บัณฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมาไปสรางผลงาน
ทางวิชาการหรือนวัต กรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณ ฑิต สงผลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณ วุฒิและผูเชี่ยวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ ใน
หนวยงานและนอกหนวยงาน
มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2553 : ก-จ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของหลักสูตรเพื่อการปรับปรุง
การกํากับดูแล และการจัดกระบวนเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาคุณภาพ
ดุษฎีบัณฑิตซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรซิปป (CIPP Model)
ประชากรประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น
และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ จํานวน 57 คน นักศึกษาปจจุบันในรุนปการศึกษา 2547-2549 ที่

71
ไดรับอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธจํานวน 36 คน ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 คน และผูบังคับบัญชาของ
ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 คน ผลการประเมินหลักสูตรพบวา ดานบริบทในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ประกอบ ดวยความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับปณิธาน ความสัมพันธระหวาง
หลักสูตรกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของ
ประเทศ โครงสรางและเนื้อหาสาระหลักสูตร ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคโครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา ดานปจจัย
นําเขาในภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งประกอบดวย ดานโครงสรางและเนื้อหาพบวามีความเหมาะสม
ในระดับมาก ดานอาจารยดานบุคลากรของภาควิชาและดานนักศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนมีค วามเหมาะสมในระดับปานกลาง และดาน
อาคารสถานที่มีค วามเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูใ นระดับ ดี
ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการ
จัดกิจกรรมของหลักสูตร ดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ
ของผูเรียนมีค วามเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบวาดุษ ฎีบัณ ฑิต มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูในระดับมากที่สุด ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือดานวิชาการพบวาผูเรียนมี
ความเหมาะสมในระดับมาก และดานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอดุษฎีบัณฑิตมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ และคณะ (2552: ฌ - ญ) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒ นศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบ โดยมีผูใ หขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 6 กลุม ไดแก 1) กลุมอาจารยผูสอน
จํานวน 6 คน 2) กลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 – 5 ปการศึกษา 2551 จํานวน 38 คน 3)
กลุมมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวงปการศึกษา 2546 – 2550 จํานวน 57 คน 4)
กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู จํานวน 12 คน 5) กลุมอาจารยที่ปรึกษา
ของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน และ 6) กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2
คน ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) โดย
ใช CIPP ของสตัฟเฟลบี ม (Stufflebeam) โดยรวบรวมขอมูลทั้ง เชิงปริม าณและเชิงคุณ ภาพ
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ผลการวิจัย พบวา 1) การประเมิน บริบ ทในด านวั ต ถุ ประสงค ผูป ระเมิน ทุก กลุม มีค วามเห็ น
สอดคลองกันวา วัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 2) การประเมิน ปจ จั ยนําเขา ประกอบไปดว ย 5 ด าน ไดแก ดา นโครงสรางของ
หลักสูตร พบวา มีความเหมาะสม ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ดานอาจารยผูสอน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงมาก
ที่สุด ดานนักศึกษา พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด และในดานองคประกอบ
อื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 3) การ
ประเมินกระบวนการ ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน พบวา มีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ดานการวัดและประเมินผล พบวา มีความเหมาะสมในระดับ
มากถึงมากที่สุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมาก
ที่สุด 4) การประเมินผลผลิต ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมี
ความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในระดับมากถึงมากที่สุด กลุม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู
ในระดับมากและกลุมอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก พบวาสวน
ใหญมีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก 5) การประเมินผลกระทบ พบวา กลุมมหาบัณฑิตมี
ความเห็นวา ตนเองสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก
นวลฉวี ประเสริฐสุข และคณะ (2551: ข - ง) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าจิต วิ ทยาชุม ชน โดยมีวั ต ถุประสงคเ พื่อประเมิน หลัก สูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาจิต วิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบซิปป
(CIPP Model) ในดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต วิธีการศึกษาใชทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ ทั้งนี้การศึกษาเชิงปริมาณ ทําการศึก ษาโดยใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลจากมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาจิต วิทยาชุมชน จํานวน 32 คน นัก ศึก ษาสาขาวิชา
จิต วิทยาชุมชนที่ผานการฝก งานทางดานจิต วิทยาชุมชนมาแลว จํานวน 33 คน และหัว หน า
หนวยงานในหนวยงานตนสังกัดของมหาบัณฑิต จํานวน 30 คน การศึกษาเชิงคุณภาพทําการศึกษา
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โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สาขาจิตวิทยาชุมชน จํานวน 3 คน อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน
7 คน และมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน จํานวน 15 คน และทําการศึกษาเอกสาร ไดแก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน พ.ศ. 2541 และเอกสารประกันคุณภาพ
ของภาควิชาจิต วิทยาและการแนะแนว การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชก ารแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา มีผลการวิจัยคือ 1) การประเมินสภาวะแวดลอม พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และควรเนนบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชนในการศึกษาวิจัยตามสภาพจริง
ของชุมชน รวมทั้งเพิ่มบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะผูใ หคําแนะนําปรึกษา (Consultant) สว น
โครงสรางของหลักสูตรที่กําหนดหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 หนวยกิต มีความเหมาะสมทั้งใน
สัดสวนของวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยการกําหนดใหทําวิทยานิพนธมีความเหมาะสมมากที่สุด
2) การประเมินปจจัยนําเขา พบวา การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรเนนใหนักศึกษามีโอกาส
เรียนรูโดยการศึกษาในชุมชนจริงรวมกับการศึกษาในชั้นเรียน การกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน
การสอบคัดเลือก มีความเหมาะสม แตควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหสามารถเชื่อมโยง
แนวคิดของสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนกับการทํางานในหนวยงานตางๆ วุฒิการศึกษาและอัตราสวน
ของอาจารยตอนักศึกษามีความเหมาะสม อาจารยใหเวลาปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูใน
เกณฑดีถึงดีมาก และยังพบวาตําราภาษาไทยในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
สาขายังมีไมมาก 3) การประเมินกระบวนการ พบวา พฤติกรรมการสอนของอาจารยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยกลุมมหาบัณฑิตประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย
อยูในระดับมากเปนอันดับแรก สวนกลุมนักศึกษาประเมินการสอนแบบบรรยายอยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก พฤติกรรมผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมหาบัณฑิตมีโอกาสเรียนรูการรูจัก
ตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก สวนกลุมนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกิจกรรมกับ
เพื่อนรวมชั้นเรียน และมีโอกาสเรียนรูการรูจักตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก การฝกปฏิบัติงานใน
ชุม ชนและการนิเ ทศการฝ ก งานโดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก มหาบั ณ ฑิ ต ได รับ การสนั บ สนุ น
คําแนะนํา กําลังใจจากอาจารยนิเทศการฝกงานเปนอันดับแรก สวนนักศึกษาไดรับการสนับสนุน
คําแนะนํา กําลังใจจากผูดูแลนักศึกษาเปนอันดับแรก การจัดรายวิชาเรียนโดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมหาบั ณ ฑิ ต เห็ น ว า วิ ช าสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร แ ละ
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สังคมศาสตรมีความเหมาะสมมากที่สุดเปนอันดับแรก สวนนักศึกษาเห็นวาการจัดรายวิชาโดยรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก และวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมี
ความเหมาะสมเปนอัน ดับแรก ดานการใหบริการและการสนับสนุน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มหาบัณฑิต/นักศึกษาไดรับการบริการจากเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของคณะ
ศึก ษาศาสตร และบรรณารั ก ษ หอสมุ ด มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร อยู ใ นระดั บ มาก และในด า น
กระบวนการทําวิทยานิพนธ มหาบัณฑิต เห็น ดว ยกับกระบวนการทําวิทยานิพนธในระดับมาก
รวมทั้งมีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธใ นระดับมากที่ สุด 4) การประเมินผลผลิต
พบวา มหาบัณฑิตเห็นดวยในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตในการไดรับความรูจาก
การศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และการนําความรูทางวิชาการไปใชปฏิบัติจริง โดยคุณลักษณะ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสกึ ถึงคุณคาของตนเองมากขึ้น
คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร (2550) ได ทํ า การประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยเปน การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัต ถุประสงคเพื่อประเมิน
หลั ก สู ต รระดั บ บัณ ฑิต ศึ ก ษา คณะเภสั ชศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร จํ านวน 11 หลั ก สู ต ร
ประกอบไปดวยหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลัก สูตร หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 7
หลักสูตร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ อาจารยที่สอนระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 83 คน บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 66 คน และ
นายจ างผูใ ชบัณ ฑิ ต ที่สํา เร็จ การศึก ษาระดับบั ณ ฑิต ศึ ก ษาจากคณะเภสั ชศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร จํานวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ใชคาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis) มีผลการประเมินจากระดับปริญญาเอก จํานวน 4 สาขา กลาวคือ 1) หลักสูตร
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรชีวภาพ โดยมีผลการประเมินจากอาจารยผูสอนพบวา
การใชค วามรูค วามสามารถตามวัต ถุ ประสงค ข องหลัก สูต รมีร ะดั บการประเมิน มากที่สุด คื อ
63.89% สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา พบวาอยูในระดับนอยที่สุด ที่
43.75% 2) หลัก สูต รเภสัชศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ผลการ
ประเมิน พบวา การใชความรูความสามารถตามวัต ถุประสงคของหลัก สูตร (Objectives) ปจ จัย
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นําเขา (Input) กระบวนการของหลัก สูต ร (Process) และผลลัพธข องหลัก สูต ร (Output) มีก าร
ประเมินอยูในระดับมากกวา 65% โดยที่ผลลัพธของหลัก สูต รอยูในระดับมากที่สุดที่ 73.93%
สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา พบวาอยูใ นระดับนอยที่สุดที่ 48.63%
9) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเวท พบวา การใชความรูสามารถตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร ปจจัยนําเขา กระบวนการของหลักสูตร และผลลัพธของหลักสูตร มีการประเมินอยู
ในระดับ 56-65% สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของสถาบันศึกษาพบวา อยูในระดับนอยกวา
50% 10) หลัก สูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม พบวา การใชค วามรู
ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ปจจัยนําเขา กระบวนการของหลักสูตร และผลลัพธ
ของหลัก สูต ร มีการประเมิน อยูในระดับมากกวา 65% สว นผลการประเมิน สภาพแวดลอมของ
สถาบันการศึกษา พบวาอยูในระดับนอยกวา 60% 11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ พบวา การใชความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร สภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา ปจจัยนําเขา กระบวนการของหลักสูตร และผลลัพธ
ของหลักสูตร มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง ชวง 63-72% อยางไรก็ตามผลการประเมินใน
ดา นกระบวนการของหลั ก สู ต รมี ร ะดั บ การประเมิน น อ ยที่สุ ด (63.19%) และการใชค วามรู
ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรมีระดับการประเมินมากที่สุด (72.29%)
นพดล โปงอาย (2549) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมิน หลักสูต รวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โ ดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต สาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูใ หขอมูลประกอบดว ย อาจารยผูสอนประจํา
หลักสูตรฯ จํานวน 8 คน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ปการศึกษา 2548 จํานวน 18 คน นักศึกษาที่อยู
ระหวางการทําวิทยานิพนธ จํานวน 17 คน มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปการศึกษา
2544-2548 จํานวน 20 คน ผูบังคับบัญชาชั้นตนของมหาบัณฑิต จํานวน 20 คน และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน ผูประเมินไดดําเนินการโดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model) เครื่องมือ
ที่ใ ชใ นการเก็บ รวบรวมขอมูล ประกอบดว ย แบบสอบถาม แบบสํารวจ และแบบบัน ทึก การ
สนทนากลุม ผูประเมิน ทําการวิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา ผลการประเมินพบวา ในดานบริบท วัตถุประสงคของ
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หลักสูตรมีความชัดเจน ความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และการนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน
โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร มีความเหมาะสม ในดานปจจัยเบื้องตน คุณสมบัติของอาจารยดาน
วุฒิการศึกษาอยูในลําดับขั้น A ตําแหนงทางวิชาการอยูในลําดับขั้น D ผลงานทางวิชาการอยูใน
ลําดับขั้น A ภาระงานของอาจารยผูสอนประจําหลักสูต รมีความเหมาะสม ทรัพยากรในการ
ดําเนินการมีความเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสะดวกในระดับมาก ในดานกระบวนการ การ
บริหารหลักสูตรมีความเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสม บทบาทอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปไดปฏิบัติตามบทบาท และหนาที่ของตนเองเปนบางครั้ง
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตนเองอยูเปนประจํา
และสม่ําเสมอ ในดานผลผลิต ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของมหาบัณฑิต สวนใหญเทากับหรือมากกวา
3.25 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับขั้น C คุณลักษณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
อนุกูล พลศิริ (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย
ใชแบบจําลองซิปป ( CIPP Model) เปนรูปแบบการประเมิน ประกอบดวย 1) การประเมินบริบท
(Context Evaluation) ประเมิน จากวั ต ถุ ประสงค โครงสรา ง และเนื้อ หาของหลัก สูต ร 2) การ
ประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เพื่อประเมินความเหมาะสมสอดคลองของปจจัยเบื้องตน
ไดแก อาจารย นัก ศึก ษา สว นประกอบอื่น ๆ ที่สนับสนุน การจัด การเรียนการสอนไดแก คูมือ
หลักสูตร คูมือการประเมินผล สื่อการเรียน โสตทัศนูปกรณ วัสดุฝก สถานที่เรียน ตํารา หองสมุ ด
3) การประเมิน กระบวนการผลิต (Process Evaluation) คือการประเมิน การบริหารและบริก าร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ 4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) เปนการ
ประเมินคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน
กลุมตัวอยางคือผูทรงคุณวุฒิ 5 คน และผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน 17 คน ประชากรคือ อาจารยผูสอน 10 คน ผูสําเร็จการศึกษา 32 คน และนักศึกษา 37
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 5 ฉบับ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การ
ประเมินบริบท พบวา วัตถุประสงคของหลักสูต รเหมาะสมในระดับมากทุกดานโครงสรางและ
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เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากตอวัตถุประสงคและสภาพสังคม 2) การประเมิน
ปจจัยเบื้องตน ดานอาจารยและนัก ศึกษามีค วามเหมาะสมในระดับมาก แตดานสวนประกอบที่
สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามเหมาะสมในระดั บ ปานกลาง 3) การประเมิ น
กระบวนการผลิต ดานเตรียมการ การดําเนินการ และการประเมินผลหลักสูตร การเตรียมการสอน
เทคนิคและวิธีสอนและการวัดประเมินผลผูเรียนของอาจารยอยูในระดับมาก 4) การประเมินผลการ
ผลิตผูสําเร็จการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะทางวิชาชีพอยูในระดับมาก
สุทธิลักษณ คณานันท (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ระหวางปก ารศึก ษา 2541-2547 โดย
ประยุก ตใชรูปแบบซิปปในการประเมิน (CIPP Model) ในดานตางๆ ตอไปนี้ 1) ปจจัยนําเขา
(Input) เปนการประเมินความเพียงพอในดานอาจารยผูสอน นักศึกษา สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอนตางๆ 2) ดานกระบวนการเรียนการสอน (Process) ประเมินดานการ
บริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล
3) ดานผลผลิต (Product) ประเมินผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา กลุมตัวอยางคือ
อาจารยผูสอน 20 คน นักศึกษา 78 คน ผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิต 89 คน และมหาบัณฑิต 92
คน ผลการศึก ษาพบวา การประเมินความเพียงพอของปจจัยนําเขาตางๆ เพื่อนําหลัก สูตรสูการ
ปฏิบัติในดานการเรียนการสอนพบวา อาจารยผูสอน นักศึกษา และสื่อการเรียนการสอนมีความ
เพียงพอ การประเมิน กระบวนการใชหลัก สูต ร พบวา อาจารยผูสอนมีค วามเห็น ดานบริหาร
หลักสูตรคอนขางนอย ดานการเรียนการสอนไมเปนปญหา ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในประเด็น
ที่ 5 การจัด กิจ กรรมใหนัก ศึก ษามีโ อกาสแลกเปลี่ยนความคิด เห็น กับนัก ศึก ษาตางสถาบัน ใน
สาขาวิชาเดียวกัน พบวาเปนปญหาค อนขางมาก ดานการวัดและประเมินผลพบวาไมเปนปญหา
การประเมินกระบวนการใชหลักสูตร พบวานักศึกษามีความเห็นวาคาใชจาย และเงื่อนไขการจบ
หลักสูตรเปนปญหามาก การบริหารหลักสูตรเปนปญหาคอนขางนอย การเรียนการสอนไมเปน
ปญหา การประเมินผลระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ การศึกษาตามหลัก สูต ร
พบวาโดยภาพรวมนัก ศึ ก ษาที่สําเร็ จ การศึก ษาและปฏิบัติง านอยูใ นหน ว ยงานตามโรงเรียนมี
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
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ภัทราวรรณ ฤทธิวงศ (2547 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลัก สูต ร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model ) เปน กรอบในการประเมิน ดังนี้ 1) ดานบริบท (Context)
ประกอบดวย วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 2) ดานปจจัยปอน
(Input) ประกอบดวยคุณลักษณะของผูเรียน คุณลักษณะของอาจารยผูสอน วัสดุการศึกษา สื่อ ตํารา
เรียน และสถานที่เรียน 3) ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวย กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวั ด และประเมิ น ผล และการบริ หารจั ด การหลั ก สูต ร และ4) ด านผลผลิ ต (Product)
ประกอบดวย ความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษาของมหาบัณฑิต ความเปนผูนําดานการ
วิจัย และความกาวหนาดานผลงานการวิจัยของมหาบัณฑิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีทั้งสิ้น
242 คน ประกอบดวย อาจารยผูสอนในหลักสูตร 12 คน นิสิตปริญญาโทที่เขาศึกษาในหลักสูตร
จํานวน 38 คน มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 64 คน ผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิต
จํานวน 64 คน และเพื่อนรวมงานของมหาบัณฑิตจํานวน 64 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ดาน
บริบทมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ดานปจจัยปอนมีความเหมาะสมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก 3) ดานกระบวนการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ 4) ดานผลผลิตในภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก
มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การติดตามผลและแนวทางการ
พัฒนาหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณ ฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร มี วัต ถุ ประสงค เพื่ อติ ด ตามผลมหาบัณ ฑิต ภาควิช า
หลักสูตรและวิธีสอน เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผูสอน การนํา
ความรูที่ไดไปใชในการทํางานและการพัฒนาตน การบริหารจัดการของภาควิชาและสาขาวิชา
การให คํ า ปรึ ก ษาและการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ และการดํ า เนิ น งานของเจ า หน า ที่ ป ระสานงาน
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ มหาบัณฑิตภาควิชาหลัก สูต รและวิธีสอนจากสาขาวิชาหลัก สูต รและการนิเทศ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ และการสอนภาษาไทย จํานวน 128 คน คณบดี
คณะศึกษาศาสตรประธานสาขาวิชา ผูสอน และเจาหนาที่ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
24 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก
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คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) ผลการวิจัยสรุปได คือ 1) มหาบัณฑิตสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-40 ป เปน
มหาบัณฑิตของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาบัณฑิตสวนใหญเปนมหาบัณฑิตโครงการ
ปกติ สําเร็จปการศึกษา 2541 ใชระยะเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตร 2-3 ป มีภูมิลําเนาอยูจังหวัด
อื่น ๆ ที่ไมใชนครปฐม มีงานทําเกี่ยวของกับวิชาชีพศึกษาศาสตร เปนงานในหนวยงานราชการมี
รายไดมากกวา 15,000 บาทตอเดือน ซึ่งสวนใหญไมเคยเปลี่ยนงาน 2) ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
พบวา รายวิชาบังคับมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได ทําใหมีค วามรูและ
ทัก ษะในศาสตรของแตละสาขา คือ มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศมีความรูและ
ทัก ษะในเรื่องหลัก สูต ร การจัด การเรียนการสอนและการนิเทศ มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอั ง กฤษในฐานะภาษาต า งประเทศมี ค วามรู แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น
ภาษาอังกฤษ และมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีความรูและทักษะเกี่ยวกับการฟง พูด
อาน เขียนภาษาไทย ในบางรายวิชาพื้นฐานมีเนื้อหาซ้ําซอนกับปริญญาตรี สําหรับวิชาเลือกเห็นวา
เหมาะสมและควรเนนการฝกปฏิบัติจริงการสอบประมวลความรอบรูมีความเหมาะสม เนื่องจากได
บูรณาการความรูแตทําใหเครียด ควรใหเลือกสอบขอเขียนหรือสอบปากเปลา และวิทยานิพนธมี
ความเหมาะสมเนื่องจากไดฝก ปฏิบัติและเรียนรูกระบวนการวิจัย 3) ความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในดานผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เห็นวา
เหมาะสมอยูในระดับมาก สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับปานกลาง การนําความรูและ
ประสบการณไปใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตน การใหคําปรึกษาและการทําวิทยานิพนธ และ
การดําเนินงานของเจาหนาที่ประสานงานบัณฑิตศึก ษาเห็นวา เหมาะสมอยูในระดับมาก 4) แนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา ควรปรับรายวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหา
ซ้ําซอนกับปริญญาตรี เพิ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ทันสมัยและสอดคลองกับบริบททางการศึกษา
ที่สามารถนําไปใชไดจ ริง เชน คอมพิว เตอร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีทางการศึก ษา ควรเป ด
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรทั้งแผน ก และแผน ข มีผูควบคุม
วิทยานิพนธที่เพียงพอ เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีสอนที่หลากหลาย
เนนการฝกปฏิบัติจริง ควรมีการศึกษาดูงาน และมีการเชิญอาจารยพิเศษ มีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และสะดวกตอการศึกษาคนควาของนักศึกษา สงเสริมการพัฒนางานวิชาการของผูสอน
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ผูบริหารควรเปนผูอํานวยความสะดวก ดูแลนโยบาย ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ
วิชา
งานวิจัยในต่างประเทศ
เวน เคอ เซ (2547) ไดศึก ษา เรื่อง ประสิทธิภ าพหลัก สูต รการเงิ น การธนาคารของ
วิทยาลัยในไตหวัน โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ศึก ษาหลักสูต รที่ใ ช
วัตถุดิบที่ใช การสอนของแตละคน บริการตางๆ ประสิทธิภาพในการสอน และผลการปฏิบัติงาน
โดยใชการบันทึกการสํารวจ และ ใชแบบสอบถาม จากคณะกรรมการคณาจารย นักเรียน และผูที่
จบการศึกษา พบวา หลักสูตร 2ป เตรียมนักเรียนทํางานธนาคารของวิทยาลัยในไตหวันไดเตรียม
แรงงานเปนอยางดีและพอเพียงสําหรับการเขาทํางานในระบบธุรกิจ
อาซิซิ (2547) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการนําโครงการทักษะการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนมัธยมในประเทศมาเลเชีย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model ) ผลการวิจัย
พบวา ทัศนคติของครูตอการเปลี่ยนแปลงและปญหาที่ครูพบยังไมเปนผลเพราะมีปญหาที่เกิดขึ้น
มากมายกับตัวแปร ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการจุดประสงคของทักษะการดําเนินชีวิต และ ปรัชญา
การศึกษาของชาติและความมั่นใจของครูตอการสอนทักษะการดําเนินชีวิต ปจ จัยนําเขา พบวา
เครื่องมือ ความสะดวกสบาย สถานที่ทํางาน การสนับสนุนของครูใ หญ ทัก ษะในการสอนการ
ดํารงชีวิตของครูยังไมมีประสิทธิภาพ สวนทางดานงบประมาณ จํานวนเวลาเรียน และความรูของ
ครู มีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการ พบวา การสอนและยุทธวิธีการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ
แตวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้นไมมีประสิทธิภาพ ดานผลผลิต พบวา จุดประสงค
ของทักษะการดําเนินชีวิตโดยภาพรวมแลวไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีผลดีทางดานเจตคติ ความรู
และคานิยมทางศีลธรรมเกี่ยวกับทักษะการดําเนินชีวิต
จากการศึก ษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา สว นใหญมีก ารประเมิน หลัก สูต รในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model ) ซึ่งครอบคลุมองคประกอบใน
4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ(Process) และดาน
ผลผลิต (Product) อยางไรก็ต าม การประเมิน หลักสูต รจัด วาเปน ขั้น ตอนสําคัญในการพัฒ นา
หลักสูต ร ควรมีการประเมินเปนระยะๆ เพื่อจะชวยลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีก ารใชหลักสูต ร
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สําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ (Master of Education :
Curriculum and Supervision) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปปฏิบัติงานการศึกษาทางดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศจํานวนมาก แมจะไมไดมี
การประเมินหลักสูตรอยางเปนทางการ แตที่ผานมาไดมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหาการใชหลักสูตร
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต และบัณฑิต โดย
ได นํา ขอ มูล ตา งๆ มาปรับ กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอน การวัด และประเมิ น ผล เพื่ อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาหลักสูตรมาโดยตลอด
ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพการศึกษา และความตองการของผูเรียน ซึ่งในการ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศครั้งนี้ ไดใชแนวคิดการ
ประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam และไดใชแนวคิดที่มีการ
ขยาย Model เปน CIPPI ใหครอบคลุมการประเมินทั้งดานบริบท ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต
และผลกระทบ เพื่อใหมั่น ใจไดวา ผลจากการประเมิน หลัก สูตร จะเปน แนวทางในการพัฒ นา
หลักสูตรสูการปฏิบัติที่พึงประสงค อันเนื่องมาจากหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา
และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนั่นเอง
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บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น
(Evaluation Research)โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตรในดาน
วัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา 2) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรใน
ดานสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และสิ่งอํานวยความสะดวก 3)
เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการทําวิทยานิพนธ 4) เพื่อประเมิน
ผลผลิตของหลักสูตรในดานความรูความเขาใจ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม 5) เพื่อประเมินผลกระทบ
ของหลักสูตรในดานผลที่เกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา เกี่ยวกับความสามารถใน
การประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร
การสอน และการนิเทศ
การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยนํารูป แบบการประเมินของ CIPP Model มาเปน
หลักในการประเมิน และเพิ่มการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I) ทั้งนี้เพื่อศึกษาผลที่
เกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา โดยมีรูปแบบการประเมิน เปน CIPPI Model
เพื่อใหครอบคลุมองคประกอบของหลักสูตรอยางเปนระบบ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน
โดยมีร ายละเอียดของขอบเขตในการวิจัย การพัฒ นาและหาคุณ ภาพเครื่ องมือที่ใ ช การเก็ บ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
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ขอบเขตการประเมิน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้ านกลุ ่มเป้าหมายทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย มีทั้งสิ้น 310 คน จําแนกเปน 4 กลุม คือ 1) ผูบริหาร
อาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 คน 2) นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาหลักสูต รและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150 คน
3) มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 120 คน และ 4) ผูใชบัณฑิต จํานวน 20 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีทั้งสิ้น 235 คน จําแนกเปน 4 กลุม คือ 1) ผูบริหาร
อาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 15 คน 2) นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 110 คน 3)
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 95 คน และ4) ผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน
วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังนี้ 1) ผูบริหาร อาจารยไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยกําหนดใหเปนผูบริหาร จํานวน 2 คน อาจารยผูสอนจํานวน 2 คน อาจารยผูสอนวิชา
พื้นฐาน จํานวน 5 คน อาจารยผูสอนรายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จํานวน 6 คน 2) นักศึกษาและ
มหาบัณฑิตไดมาโดยการสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก 3) ผูใชบัณฑิตไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงโดยกําหนดใหครอบคลุมผูใชบัณฑิตของศึกษานิเทศกจํานวน 7 คน ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 8 คน
ขอบเขตด้ านการประเมิน
การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI Model
ประกอบดวย 1) บริบท มีการประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา
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2) ปจจัยนําเขา มีการประเมินเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย
และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) กระบวนการ มีการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทํา
วิทยานิพนธ 4) ผลผลิต มีการประเมินเกี่ยวกับความรูค วามเขาใจ ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม และ
5) ผลกระทบ มีการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนา
วิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ
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ตารางที 4 ขอบเขตการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการ
นิเทศจําแนกตามผูใหขอมูล
ประเด็นทีประเมิน

ผู ้ให้ ข้อมูล
ผู ้บริหาร

ผู ้สอน

มหาบัณฑิต ผู ้ใช้ บัณฑิต นักศึกษา

วัตถุประสงคของหลักสูตร







-



โครงสรางของหลักสูตร







-



รายวิชา







-



สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู







-



สภาพหองเรียน







-



จํานวนอาจารย







-



สิ่งอํานวยความสะดวก







-



การจัดการเรียนการสอน







-



การวัดแลประเมินผลการ
จัดการเรียนรู







-



การฝกปฏิบัติการ







-



การบริหารจัดการหลักสูตร







-



กระบวรการจัดทํา
วิทยานิพนธ







-



C: Context (บริบท)

I : Input (ปัจจัยนําเข้ า)

P : Process (กระบวนการ)
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ตารางที 4 (ตอ)
ผู ้ให้ข้อมูล
ประเด็นทีประเมิน

ผู ้บริหาร

ผู ้สอน

มหาบัณฑิต ผู ้ใช้ บัณฑิต นักศึกษา

ความรูความเขาใจ

-







-

ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบการ
สอนและการนิเทศ

-







-

ความสามารถในการวิจัย

-







-

การมีคุณธรรม

-







-

ความสามารถในการ
ประยุกตใชเพื่อการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาวิชาชีพ

-

-





-

ความเปนผูนํา

-

-





-

สมรรถนะในดานหลักสูตร
การสอนและการนิเทศ

-

-





-

P:Product (ผลผลิต)

I : Impact (ผลกระทบ)

การพัฒนาและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครืองมือทีใช้ ในการประเมิน
เครื่อ งมือ ที่ใ ช ใ นการวิจั ยครั้ งนี้ มี 3 ประเภท คือ แบบสั มภาษณ แบบสอบถาม และ
ประเด็นสนทนากลุมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยการรวบรวมเอกสารตางๆทีเ่ กี่ยวของกับหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร โดยจําแนกตามกลุมผูใ หขอมูล จํานวน 4 ชุด ดังนี้
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ชุด ที่ 1 แบบสัมภาษณค วามคิด เห็น ที่มีตอหลักสูต รศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับผูบริหารและผูสอน
ชุด ที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอหลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต
ชุดที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับนักศึกษา
ชุดที่ 4 ประเด็น สนทนากลุม เกี่ ยวกั บหลั ก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับผูใชบัณฑิต
ชุ ดที 1 แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกียวกับหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลัก สู ต รและการนิ เ ทศ สํ า หรั บ ผู ้ บ ริ หารและผู ้ ส อน เป น แบบสั ม ภาษณ ช นิด มี โ ครงสร า ง
(Structured Interview) โดยใชการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารและผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีลักษณะของขอคําถามแบบปลายเปด
(Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการสัมภาษณเกี่ยวกับความเหมาะสมจําแนกเปน 4 ดาน คือ
1) บริบท มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ และจํานวนหนว ยกิต แตละรายวิชา และความสอดคลองของโครงสรางหลักสูต รกับ
วัตถุประสงค 2) ปจจัยนําเขา มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณสมบัติของผูสอนกับรายวิชา
ที่สอน คุณสมบัติของการรับผูเรียนในสาขาหลักสูตรและการนิเทศ สื่อ วัสดุอุปกรณ บรรยากาศ
และสถานที่ 3) กระบวนการ มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาหลัก สูต รและการนิเทศ การบริหารหลัก สูต ร วิธีก ารดําเนิน การวัด และการ
ประเมินผลของแตละรายวิชาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 4) ผลผลิต มีประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ชุ ดที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อหลัก สู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ แบบสอบถามชุดนี้มี 6 ตอน ประกอบดว ย
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2-6 เปน แบบ
มาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) และประเมิน
หลักสูตรมีคา ตั้งแตระดับมากที่สุด ถึง นอยที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนนเปน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ
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โดยมีประเด็นในการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรจําแนกเปน 5 ดาน คือ ตอนที่ 2
เปนดานบริบท มีประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรายวิชา ซึ่งประกอบดวย รายวิชาไดสงเสริม
นักศึกษา มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษา
มีทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิด ขั้น สูง รายวิชาชว ยใหผูเรียนตระหนัก ในความสําคัญทางวัฒ นธรรมทั้งระดับ
ทองถิน่ และระดับสากล และรายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) ตอน
ที่ 3 เปนดานปจจัยนําเขา มีประเด็นเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย การมี
ทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู มี
แหลงสืบคนแสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย อาจารยใหคําแนะนําปรึก ษา ในการปรับพฤติกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสม มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาความรูและกระบวนการคิด การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ
ในชวงระยะเวลาการศึกษาไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง มีการจัดการดานเวลาใน
ชั่วโมงเรียนโดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชว งเวลาในการเรียนรู ความสะดวกในการ
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน มีหนวยงาน องคกร
จากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู ตอนที่ 4 เปนดาน
กระบวนการ มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาขาหลักสูตรและการนิเทศมี
บรรยากาศเรียนรูแบบรว มมือกัน สาขาหลักสูต รและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการ
เรียนรู) ที่ดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล นักศึกษามี
สวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุม
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนํา
ทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเมื่อตองการไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู นักศึกษา
ไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน(Interactive Communication) และใน
ชั้น เรียนอาจารยและนัก ศึก ษามี ร ะดับปฏิสัมพัน ธอยางมาก ประเด็น เกี่ยวกับการวัด และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาที่บรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย ตรวจสอบได นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู
และปรับแผนการจัดการเรียนรู การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น
มีตัว บงชี้ชัด เจนของเกณฑคุณ ภาพที่พึงประสงคที่มีประสิ ทธิผลในการจัด การเรียนรู และการ
ประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย คณะอาจารย และนักศึกษา) ตอนที่ 5 เปนดาน
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ผลผลิต มีประเด็น เกี่ยวกับ การมีค วามรูค วามเขาใจ และเชี่ยวชาญดานหลัก สูตรและการนิเทศ
สามารถปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก หรือนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝายวิชาการของสถานศึกษาหรือ
ผูสอน สามารถศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ มีคุณธรรมในวิชาชีพ และ
ตอนที่ 6 เปนดานผลกระทบ มีประเด็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ ความสามารถ
ในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศ นักศึกษานําความรูที่ไดในระหวาง
เรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน(มหาบัณฑิต) มีประเด็นที่เกี่ยวของ คือ การ
นําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และกลุม (Collaboration and Interpersonal Skills) มีภ าวะความเปน ผูนําทางดานวิชาการ มี
ความสามารถในการวางแผนและการจัดการ เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication) ผลกระทบเกี่ยวกับสมรรถนะในดานหลักสูตร
การสอน และการนิ เ ทศ ประกอบด ว ย ความสามารถในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน
ความสามารถในการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมการสอน ความรอบรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม
สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพรตอบุคคลอื่น ความสามารถในการประเมิน
ความตองการ ความจําเปนในฐานะนักพัฒนาหลักสูต ร ความสามารถในการเลือกสาระในการ
จัดการเรียนรู ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่สนองตอความตองการจําเปนของผูเรียน สามารถจัดการเรียนรูที่นาเชื่อถือไดวามีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน ในการประเมินผูเรียน มีการระบุ
คุณภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพื่อนครู/
นักเรียน) จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ตามแนวคิดพหุปญญา และ
มีทักษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับ
ประโยชนที่ไดจากการศึกษา ประกอบดวยการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน
สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได มีภาวะผูนําทางวิชาการ สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา
ชุ ด ที 3 แบบสอบถามความคิดเห็น ที มีต่อหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการนิเทศ สํ าหรั บนักศึ ก ษา เปน แบบสอบถามความคิด เห็นที่มีตอหลักสูตรศึก ษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูต รและการนิเทศ แบบสอบถามชุดนี้มี 4 ตอน ประกอบดว ย
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2-4 เปนแบบมาตร
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ประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) และประเมินหลักสูตรมี
คาตั้งแตร ะดับมากที่สุ ด ถึง นอยที่สุด ใชเ กณฑก ารใหค ะแนนเป น 5,4,3,2,1 ตามลําดับ โดยมี
ประเด็นในการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรจําแนกเปน 5 ดาน คือ ตอนที่ 2 เปน
ดานบริบท มีประเด็น เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรายวิชา ซึ่งประกอบดว ย รายวิชาไดสงเสริม
นักศึกษา มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามี
ทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิด ขั้น สูง รายวิชาชว ยใหผูเรียนตระหนัก ในความสําคัญทางวัฒ นธรรมทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับสากล และรายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) ตอน
ที่ 3 เปนดานปจจัยนําเขา มีประเด็นเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย การมี
ทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู มี
แหลงสืบคนแสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย อาจารยใหคําแนะนําปรึก ษา ในการปรับพฤติกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสม มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาความรูและกระบวนการคิด การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ
ในชวงระยะเวลาการศึกษาไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง มีการจัดการดานเวลาใน
ชั่วโมงเรียนโดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชว งเวลาในการเรียนรู ความสะดวกในการ
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน มีหนวยงาน องคกร
จากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู ตอนที่ 4 เปนดาน
กระบวนการ มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาขาหลักสูตรและการนิเทศมี
บรรยากาศเรียนรูแบบรว มมือกัน สาขาหลักสูต รและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการ
เรียนรู) ที่ดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล นักศึกษามี
สวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุม
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนํา
ทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเมื่อตองการไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู นักศึกษา
ไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน(Interactive Communication) และใน
ชั้น เรียนอาจารยและนัก ศึก ษามี ร ะดับปฏิสัมพัน ธอยางมาก ประเด็น เกี่ยวกับการวัด และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาที่บรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย ตรวจสอบได นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู
และปรับแผนการจัดการเรียนรู การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น
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มีตัว บงชี้ชัด เจนของเกณฑคุณ ภาพที่พึงประสงคที่มีประสิทธิผลในการจัด การเรียนรู และการ
ประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย คณะอาจารย และนักศึกษา)
ชุ ดที 4 ประเด็นสนทนากลุ ่ ม (Focus Group Discussion Guideline) เปนประเด็นความ
คิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ซึ่งประกอบดวย มหาบัณฑิต และนักศึกษา รวมจํานวน 15 คน โดยมีประเด็นที่ใชในการ
สนทนากลุ ม 8 ประเด็น ได แก 1) ความเหมาะสมของรายวิ ชาของศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) วิธีการจัดการเรียนการสอน 3) คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ครูผูสอน 4) ความเหมาะสมและเพียงพอของสื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบการสอน 5) ความ
เหมาะสมและสอดคลองของการวัดและการประเมินผลที่ดําเนินการอยูกับวัตถุประสงคของรายวิชา
6) เหมาะสมของการใหคําปรึกษา การทําวิทยานิพนธ และระบบการติดตามนักศึกษา 7) การนํา
ความรู ความสามารถและประสบการณที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงการทํางาน และ 8) ความ
คิดเห็นตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่พึงประสงค ทั้งนี้มี
กําหนดระยะเวลาในการสนทนากลุม 2 ชั่วโมง
การพัฒนาและหาคุณภาพเครืองมือ
1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ สําหรับผูบริหารและผูสอน เปน แบบสัมภาษณชนิดมีโ ครงสราง (Structured
interview)ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชสําหรับสัมภาษณผูบริหารและผูสอน เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศใน 5 ดาน ไดแก ดานบริบท ดาน
ปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาและ
หาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสารหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร
หลักสูตร และการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อกําหนดนิยามตัวแปรและพฤติกรรมบงชี้
ขั้นที่ 2 นําพฤติกรรมบงชี้ในนิยามตัวแปร มาสรางเปนประเด็นในการสัมภาษณและใช
คําถามที่สอดคลองและครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการสัมภาษณ
ขั้นที่ 3 นําประเด็นการสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ดานหลักสูตร
ดานการนิเทศ และดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ทั้งนี้
ในการหาคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาจากการตรวจสอบดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ
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และหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงคนั้น มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
เห็นวาสอดคลอง
ใหคะแนน
+1
ไมแนใจ
ใหคะแนน
0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน
-1
จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ ซึ่งคาเฉลี่ยที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต
0.50 ขึ้นไป โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้
R
IOC = 
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ระหวาง ขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค

 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา มีคาระหวาง 0.67-1.00 และ
ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับขอความใหสื่อกับประเด็นที่ตองการสัมภาษณในเรื่อง
การใชภาษาสื่อความหมาย
ขั้นที่ 4 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง คือผูบริหารและผูสอน จํานวน 2 คน
ขั้น ที่ 5 นําแบบสัมภาษณ มาจัด พิมพ เปน แบบสัมภาษณฉ บับสมบูร ณ และนําไป
สัมภาษณ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต มีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครือ่ งมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร หลักสูตร และการสรางแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางของ
แบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 วิเคราะหขอมูลที่ศึกษา และนํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับปญหาที่ตองการศึกษา
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ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หา (Content Validity) โดยการหาคา ดั ชนี ค วามสอดคลอ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.671.00 และผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขขอคําถามบางขอในเรื่องการใชภาษา
สื่อความหมาย
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถาม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําไป
ทดลองใช (Try out) กับกลุมมหาบัณฑิตที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถาม มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (  - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของมหาบัณฑิต เทากับ 0.85
ขั้นที่ 6 จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ สําหรับนักศึกษา มีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
หลั ก สู ต ร และการสร า งแบบสอบถามเพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนดโครงสร า งของ
แบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 วิเคราะหขอมูลที่ศึกษา และนํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับปญหาที่ตองการศึกษา
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หา (Content Validity) โดยการหาคา ดั ชนี ค วามสอดคลอ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.671.00 และผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขขอคําถามบางขอในเรื่องการใชภาษา
ใหสื่อความหมายและมีนัยของขอคําถามเพียงนัยเดียว
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําไป
ทดลองใช (Try out) กับกลุมนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
ขั้ น ที่ 5 นํ า แบบสอบถามในขั้ น ที่ 4 มาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (  - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของ
นักศึกษา เทากับ 0.81
ขั้นที่ 6 จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
4. ประเด็นในการสนทนากลุม มีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร และการสนทนากลุม
ขั้นที่ 2 วิเคราะหขอมูลที่ศึกษา เพื่อนํามากําหนดโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขต
ของเนื้อหา
ขั้นที่ 3 กําหนดประเด็นการสนทนากลุม ตามขอบเขตของเนื้อหา
ขั้น ที่ 4 นําประเด็น สนทนากลุมที่ผูวิจัย พัฒนาขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา พบวามีคาระหวาง 0.67-1.00
ขั้นที่ 5 จัดพิมพเปนประเด็นสนทนากลุมฉบับสมบูรณ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู ้บริหารและผู ้สอน
1. ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารยประจําหลักสูตร และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ เพื่อขอนัดหมายกําหนดเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ
2. สัมภาษณผูบริหารและผูสอน มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นการเตรียมการกอนการสัมภาษณ ผูวิจัยเตรียมแบบสัมภาษณเพื่อสงใหผูบริหาร
คณะศึก ษาศาสตร คณะกรรมการดําเนิน งาน/อาจารยประจําหลัก สูต ร และผูสอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธกอนการสัมภาษณ รวมทั้งเตรียมอุปกรณในการบันทึกการสัมภาษณ และนัด
หมายวันเวลาในการสัมภาษณ
2.2 ขั้นดําเนินการสัมภาษณ ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายในการสัมภาษณ และสัมภาษณ
ตามขอความในแบบสัมภาษณ จากนั้นบันทึกผลการสัมภาษณดวยการจดบันทึก เมื่อสัมภาษณ
เรียบรอยแลว ผูวิจัยกลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณ
2.3 จัด เตรียมขอมูลที่ไดจ ากการสัมภาษณ เพื่อใชใ นการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและมหาบัณฑิต
1. ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากนักศึกษาและมหาบัณฑิต เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสอบถาม
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2. จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการสอบถาม เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพสําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากลุ ่มกับผู ้ใช้ บัณฑิต
1. ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) โดยชี้แจงประเด็นการสนทนากลุม
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ โดยมีผูจดบันทึกการสนทนากลุม (Note Taker) จํานวน 1 คน และเจาหนาที่บริการทั่วไป
(Provider) จํานวน 3 คน
2. กําหนดผูเขารวมสนทนา (Discussion) ที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ(Key informants )โดย
ผูรวมสนทนากลุมในครั้งนี้ประกอบดวยผูใชบัณฑิตที่เปนผูบริหารงานของมหาบัณฑิตในขณะที่
บัณฑิตปฏิบัติงานในชวงเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน15 คน โดยคัดเลือกจากผูบังคับบัญชาของ
มหาบัณฑิตซึ่งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับมหาบัณฑิตไดโดยการเสนอชื่อจากมหาบัณฑิต
3. เริ่มการสนทนากลุม โดยผูวิจัยแนะนําผูเขารวมสนทนากลุม สรางบรรยากาศความเปน
กันเอง จากนั้นชี้แจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมในครั้งนี้ และกลาวถึงความสําคัญของการ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ดําเนินการสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม โดยผูวิจัยนําประเด็นในการสนทนา
กลุมใหผูเขารวมสนทนาทุกคนแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น จากนั้นสรุปในแตละประเด็น
อีกครั้ง เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน และคอยควบคุมระยะเวลาในการสนทนากลุมใหเปนไปตาม
เวลาที่กําหนด
5. เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็น ผูวิจัยกลาวขอบคุณและ
ปดการสนทนากลุม
6. จัดเตรียมขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพและขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชคาความถี่ และรอยละ(%)
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ดวยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
เทียบกับเกณฑทกี่ ําหนดไว ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2553 : 196)
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คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด

3. วิเคราะหขอคําถามปลายเปด (Open-end Questions) ผลที่ไดจากการสัมภาษณ และผล
การสนทนากลุม ผูวิจัยไดนํามาจัดหมวดหมูและลําดับคําตอบเพื่อนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหในลักษณะพรรณนาความ

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชรูปแบบ
ของ CIPP Model โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินไปเปน แนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผลการ
วิเคราะหขอมูลจําแนกเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ
ตอนที 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ในดานบริบท
ตอนที 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ในดานปจจัยนําเขา
ตอนที 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ในดานดานกระบวนการ
ตอนที 5 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ในดานผลผลิต
ตอนที 6 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ในดานผลกระทบ
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ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานของนักศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการ
นิเทศ
ตารางที่ 5 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา
ข้ อมูลพืนฐาน

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

21
65
24
110

19.09
59.09
21.82
100.00

80
14
5
11
110

72.73
12.73
4.55
10.00
100.00

21
10
15
57
7
110

19.09
9.09
13.64
51.82
6.36
100.00

17
68
3
7
12
3
110

15.45
61.82
2.73
6.36
10.91
2.73
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
1.3 ไมระบุเพศ
รวม
2. ตําแหน่ ง
2.1 ผูสอน
2.2 ศึกษานิเทศก
2.3 นักวิชาการ
2.4 ไมระบุตําแหนง
รวม
3. ประสบการณ์ ในตําแหน่ งปัจจุบัน
3.1 ระหวาง 1-5 ป
3.2 ระหวาง 6-10 ป
3.3 ระหวาง 11-15 ป
3.4 16 ปขึ้นไป
3.5 ไมระบุประสบการณ
รวม
4. สถานทีทํางาน
4.1 สํานักงานเขตพื้นที่
4.2 โรงเรียน
4.3 วิทยาลัย/อาชีวะ
4.4 มหาวิทยาลัย
4.5 อื่นๆ
4.6 ไมระบุสถานที่ทํางาน
รวม
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จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาทั้งหมด 110 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 65 คน คิด
เปนรอยละ 59.09 และเปนเพศชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 19.09 และไมระบุเพศ จํานวน 24 คน คิด
เปน รอยละ 21.82 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตําแหนงเปนผูสอนมากที่สุด จํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 72.73 รองลงมาเปน ศึกษานิเทศก จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 12.73 นักวิชาการ
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.55 และไมระบุตําแหนง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ผูตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 16 ปขึ้นไปมากที่สุด มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอย
ละ 51.82 รองลงมาเปน 1-5 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 19.09 มีประสบการณ 11-15 ป
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.64 และที่มีประสบการณ 6-10 ป มีจํานวนนอยที่สุดคือจํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ไมระบุประสบการณ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.36 นอกจากนี้
นักศึกษาสวนใหญทํางานในโรงเรียน มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 61.82 รองลงมาอยูสํานักงาน
เขตพื้นที่ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 15.45 มีสถานที่ทํางานอื่นๆจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ
10.91 อยูมหาวิทยาลัยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.36 และอยูวิทยาลัย/อาชีวะ และไมระบุสถานที่
ทํางาน มีจํานวนเทากันคือ 3 คน คิดเปนรอยละ 2.73
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ตารางที่ 6 ขอมูลพื้นฐานของมหาบัณฑิต
ข้ อมูลพืนฐาน

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

10
82
3
95

10.52
86.32
3.16
100.0

26
28
30
9
1
95

27.37
29.47
31.58
9.47
1.05
100.0

18
37
29
11
95

18.95
38.95
30.53
11.58
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุเพศ
รวม
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
ระหวาง 30-39 ป
ระหวาง 40-49 ป
50 ปขึ้นไป
ไมระบุอายุ
รวม
3. โครงการทีเรี ยน
ปกติ
พิเศษ
รวมมือ
ไมระบุโครงการที่เรียน
รวม

จากตารางที่ 6 พบวามหาบัณฑิตสวนใหญเปน เพศหญิงจํานวน 82 คน คิดเปน รอยละ
86.32 เปนชายจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.52 และไมระบุเพศ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
3.16 อายุของมหาบัณฑิตพบวา มีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวนมากที่สุดคือจํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 31.58 รองลงมามีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 29.47 อายุต่ํากวา 30 ป
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.37 และมหาบัณฑิตที่อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุดคือ
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.47 และไมระบุอายุ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.05 นอกจากนี้ยัง
พบวามหาบัณฑิตสวนใหญเรียนในโครงการพิเศษมากที่สุด มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 38.95
รองลงมาไดแก โครงการรวมมือ มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 30.53 โครงการปกติ มีจํานวน 18
คน คิดเปนรอยละ 18.95 และไมระบุโครงการมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.58
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ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านบริบท
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
รายวิชา
วิชาบังคับ
462 401 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
462 402 ทฤษฎีหลักสูตร
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
462 411 การออกแบบการสอน
462 412 การนิเทศการสอน
462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน
461 401 หลักการบริหารการศึกษา
463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา
467 391 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาเลือก
461 410 การศึกษารายบุคคล
462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
462 414 ปญหาการนิเทศการสอน
วิทยานิพนธ์
462 430 วิทยานิพนธ
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รวมเฉลีย

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.64
4.51
4.66
4.52
4.64
4.61
4.05
4.25
4.12
4.62
4.62
4.70

0.54
0.63
0.51
0.63
0.54
0.56
0.90
0.80
0.82
0.56
0.62
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.30
4.65
4.56

0.75
0.50
0.60

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

0.45

มากที่สุด

4.17
4.49

0.83
0.63

มาก
มาก
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จากตารางที่ 7 มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาตางๆในสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศวามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.49 , S.D.= 0.63) เมื่อจําแนกเปน
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิทยานิพนธ และวิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา โดยในรายวิชาบังคับมี
ทั้งหมด 12 วิชา มหาบัณฑิตเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดจํานวน 9 วิชา ซึ่งวิชาบังคับที่
มหาบัณฑิตเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ วิชา
464 460 วิธี วิจัยทางพฤติ กรรมศาสตร และสั ง คมศาสตร ( X = 4.70 , S.D.= 0.52) วิชา 462 403
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ( X = 4.66 , S.D.= 0.51) วิชา 462 401 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ( X =

4.64 , S.D.= 0.54) วิชา 462 412 การนิเทศการสอน ( X = 4.64 , S.D.= 0.54) วิชา 467 391 พื้นฐานทาง
สังคมเพื่อการศึกษา ( X = 4.62 , S.D.= 0.56) วิชา 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ( X = 4.62 ,

S.D.= 0.62) วิช า 462 413 ปฏิบัติก ารนิเทศการสอน ( X = 4.61 , S.D.= 0.56) วิชา 462 411 การ
ออกแบบการสอน ( X = 4.52 , S.D.= 0.63) และวิชา 462 402 ทฤษฎีหลักสูตร ( X = 4.51 , S.D.=

0.63) สวนวิชาบังคับที่มหาบัณฑิต มีค วามคิด เห็น วาเหมาะสมในระดับมาก เรียงตามลําดับ จาก
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก วิชา 463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา ( X = 4.25 , S.D.= 0.80) วิชา
464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา ( X = 4.12 , S.D.= 0.82) และวิชา 461 401 หลักการบริหาร
การศึกษา ( X = 4.05 , S.D.= 0.90) สําหรับวิชาเลือกมี 3 วิชา พบวา มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นวา

เหมาะสมในระดับมากที่สุด 2 วิชา เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชา 462 428 การศึกษา
งานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ ( X = 4.65 , S.D.= 0.50) และวิชา 462 414 ปญหาการนิเทศการ
สอน ( X = 4.56 , S.D.= 0.60) สวนวิชา 461 410 การศึกษารายบุคคล มหาบัณฑิตเห็นวามีความ

เหมาะสมอยูใ นระดับมาก ( X = 4.30 , S.D.= 0.75) นอกจากนี้ ในรายวิชาวิทยานิพนธ มี 1 วิชา คือ
วิชา 462 430 วิทยานิพนธ มหาบัณ ฑิตเห็นวามี ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่ สุด ( X = 4.75,

S.D.= 0.45) และในรายวิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชามี 1 วิชา คือ วิชา 466 422 ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พบวา มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับ

มาก ( X = 4.17 , S.D.= 0.83)
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริ หาร ผูสอน และนักศึกษา มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชา และตัด
บางรายวิชา รวมทั้งบูรณาการบางรายวิชาเขาดวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการศึกษาและ
การศึก ษาไทยรวมทั้งเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แตทั้งนี้ค วรมี
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จุดมุงหมายใหผูเรียนยังคงตองมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศ ทั้งนี้
จากการสอบถาม และสัมภาษณ มหาบัณฑิตอยางไมเปนทางการ พบวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชา
ในหลัก สูต ร เนื่องจากมีบางรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหามีค วาม
ทับซอนกันบาง เชน วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา และพื้นฐาน
ทางสังคมเพื่อการพัฒนา ซึ่งทั้ง 3วิชานี้ เนนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน
และการนิเทศ ดังนั้นควรมีก ารบูรณาการ ทั้ง 3 รายวิชา ใหเปนวิชาเดียวกัน คือ วิชาพื้นฐานทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนา สําหรับวิชาปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และวิชาปฏิบัติการนิเทศการสอน 2
รายวิชานี้ ควรปรับบูร ณาการเปน 1 รายวิชาคือ วิชาฝกปฏิบัติทางดานหลักสูต รและการนิเทศ
นอกจากนี้ใ นวิชาหลัก การบริหารการศึก ษา และวิชาทฤษฎีหลักสูตร ควรปรับบูรณาการเปน 1
รายวิชาเชนกันคือ วิชาหลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร และควรเพิ่มรายวิชาเลือกเกี่ยวกับ
กลยุทธการบริหารจัดการหลักสูตร
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร และผูสอน มีความคิดเห็น
ที่สอดคลองกัน เกี่ ยวกับ วัต ถุป ระสงคข องหลัก สู ต ร และโครงสร างของหลัก สูต ร โดยเห็น ว า
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีวัตถุประสงคเหมาะสมทั้ง 4
ขอ กลาวคือ เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
และการนิเทศ เพื่อเตรียมบุคลากรที่จะเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารฝายวิชาการ
ของสถานศึกษาและอาจารยผูสอน เพื่อสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนา
หลักสูตร โดยการศึกษาคนควาและวิจัย และเพื่อพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของ และเมื่อพิจารณาโครงสรางของหลักสูตร พบวาโดยภาพรวมมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร แตอาจจะตองมีการปรับลดหนวยกิตในวิชาบังคับ และ
เพิ่ ม หน ว ยกิ ต ในวิ ช าเลื อ ก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได มี มุ ม มองที่ ห ลากหลายเพื่ อ การพั ฒ นา
ความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการพิจารณาปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ดังตารางที่ 8

104
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เกี่ยวกับรายวิชาที่ปรับปรุงในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ด้ านบริบท
(รายวิชาในหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ)
รายวิชาเดิม
หน่ วยกิต
รายวิชาทีปรับปรุง
หมวดวิชาพืนฐาน
วิชาพืนฐานทางการศึกษา
3
464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
2
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
2
2
3

464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา
467 391 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิชาพืนฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์
462 141 กลยุทธการบริหารจัดการการนิเทศ
462 142 ฝกปฏิบัติการดานการนิเทศ
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาบังคับเอก
462 401 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
3
462 121 หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
461 401 หลักการบริหารการศึกษา
2
หลักสูตร
462 402 ทฤษฎีหลักสูตร
3
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
2
462 225 ฝกปฏิบัติทางดานหลักสูตรและการ
นิเทศ
462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน
2
462 411 การออกแบบการสอน
3
462 123 การออกแบบการสอน
462 412 การนิเทศการสอน
3
462 122 การนิเทศการสอน
462 224 ระเบียบวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตร
และการนิเทศ
วิชาเลือก
462 429 การศึกษารายบุคคล
2
462 235 สัมมนาประเด็นและแนวโนมทาง
หลักสูตรและการนิเทศ
462 121 หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร

หน่ วยกิต

3
3

2
3

3

3
3
3
3

2
3
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ด้ านบริบท
(รายวิชาในหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ)
รายวิชาเดิม
หน่ วยกิต
รายวิชาทีปรับปรุง
462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและ
การนิเทศ
462 414 ปญหาการนิเทศการสอน

462 430 วิทยานิพนธ
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รวมรายวิชาเดิม

วิชาเลือก (ต่ อ)
2
462 234 การศึกษาวิจัยดานหลักสูตรและ
การนิเทศ
2
462 233 กลยุทธการนิเทศ
462 232 กลยุทธการบริหารจัดการหลักสูตร
462 231 กระบวนทัศนทางหลักสูตรและการ
นิเทศ
วิทยานิพนธ์
12
462 251 วิทยานิพนธ
วิชาภาษาต่ างประเทศ
S
466 500 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
48

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รวมรายวิชาทีปรับปรุง

หน่ วยกิต
2
2
(เพิ่ม)
2
(เพิ่ม)
2
12
2
44

จากตารางที่ 8 พบวา มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาและหนวยกิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จําแนกเปนหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิทยานิพนธ และวิชาภาษาตางประเทศ จากเดิม จํานวน 48 หนวยกิต และปรับปรุงใหมเปน 39
หนวยกิต และ 44 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ทั้งนี้ มี
รายละเอียดดังนี้
หมวดวิชาพื นฐาน
วิชาพืนฐานทางการศึกษา
463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา 464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา และ
467 391 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา ปรับปรุงเปน 464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

464 451 สถิตเิ พื่อการวิจัยทางการศึกษา ควรมีการเรียนเหมือนเดิม
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ปรับปรุงชื่อวิชาเปน 462 224 ระเบียบ
วิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ และกําหนดเปนรายวิชาบังคับเอก
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วิชาพื นฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์
กําหนดขึ้น ใหมเพื่อใหนัก ศึก ษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพศึก ษานิเทศก จํานวน 5
หนวยกิตดังนี้
462 141 กลยุทธการบริหารจัดการการนิเทศ
462 142 ฝกปฏิบัติการดานการนิเทศ
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาบังคับเอก
461 401 หลักการบริหารการศึกษา และ 462 402 ทฤษฎีหลักสูตร ปรับปรุงเปน 462 121
หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และ 462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน ปรับปรุงเปน
462 225 ฝกปฏิบัติทางดานหลักสูตรและการนิเทศ
462 411 การออกแบบการสอน ปรับปรุงเปน 462 123 การออกแบบการสอน
462 412 การนิเทศการสอน ปรับปรุงเปน 462 122 การนิเทศการสอน
วิชาเลือก
462 429 การศึก ษารายบุค คล ปรับปรุงรหัสวิชาเปน 462 235 สัมมนาประเด็นและ
แนวโนมทางหลักสูตรและการนิเทศ
462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ ปรับปรุงรหัสวิชาเปน 462 234
การศึกษางานวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศ
462 414 ปญหาการนิเทศการสอน ปรับปรุงเปน 462 233 กลยุทธการนิเทศ
นอกจากนี้ ยังพบวาในรายวิชาที่ปรับปรุง มีการเพิ่มรายวิชา 462 232 กลยุทธการบริหาร
จัดการหลักสูตร และ 462 231 กระบวนทัศนทางหลักสูตรและการนิเทศ
วิทยานิพนธ์
462 430 วิทยานิพนธ ปรับปรุงรหัสวิชาเปน 462 251 วิทยานิพนธ
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงชื่อวิชาเปน 466
500ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรายวิชา
ด้ านบริบท
(รายวิชา)
1. รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามีความสามารถในการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรและการนิเทศ
2. รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรและการนิเทศ
3. รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง

X

S.D.

4.23

0.71

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.21

0.67

มาก

4.12

0.73

มาก

4. รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับสากล
5. รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)

4.30

0.79

มาก

3.11

0.80

มาก

รวม

4.14

0.60

มาก

จากตารางที่ 9 พบวา ความคิดเห็นตอการพัฒนาหลักสูตรดานรายวิชา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =4.14, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและการนิเทศ ( X =4.23, S.D. = 0.71) รองลงมา รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ ( X = 4.21, S.D. = 0.67) รายวิชาได
สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ( X = 4.12, S.D. = 0.73) รายวิชาไดสงเสริมให
นักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) ( X = 4.11, S.D. = 0.80) และรายวิชาชวยใหผูเรียน
ตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับสากล ( X =4.03, S.D. = 0.79)
จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็น ผูบริหารและผูสอน และการสนทนากลุม
พบวา ควรมีการเพิ่มเติมดานเวลาเรียน ดานเนื้อหา และดานรายวิชาเรียนในหลักสูตร ดังนี้
ด้ านเวลาเรี ยน ผูบริหารและผูสอน เห็นวา ควรเพิ่มเวลาเรียนในรายวิชาพื้น ฐานทาง
ปรัช ญาทางการศึก ษา และรายวิชาที่เกี่ ยวของกับการทํา วิ ทยานิพนธ เชน วิชาวิจั ย การศึ ก ษา
รายบุคคล เนื่องจากเปนรายวิชาที่มีความสําคัญมากในทางปฏิบัติการวิจัย และในรายวิชาการศึกษา
รายบุคคล ผูสอนควรจัดเวลาใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเตรียมการทําวิทยานิพนธ
และติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุก 2 สัปดาห และเมื่อจบการศึกษารายวิชา (Course
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work) แลว ควรใหนักศึกษากําหนดแผนการทําวิทยานิพนธ เพื่อปองกันปญหาการทิ้งชวงเวลาการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ด้ านเนือหา ผูบริหารและผูสอน เห็นวาควรเพิ่มเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีการศึกษาของไทย และ
ประวัติการศึกษาไทย โดยบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานการศึกษาเพี่อการพัฒนา หรือพื้นฐานการ
พัฒนาหลักสูตร และแตละรายวิชาไมควรเนนเนื้อหาเชิงทฤษฎีมากเกินไป ควรศึกษาจากสภาพจริง
งานวิจัยควบคูกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ด้ านรายวิชาเรียนในหลักสู ตร ผูบริหารและผูสอน เห็นวา ควรเพิ่มรายวิชาเทคนิคและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี หรือการใชสื่อและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และการพัฒ นาหลัก สูต ร และเปด วิชาเลือ กเพิ่มขึ้น โดยเปน รายวิ ชาที่เกี่ยวกั บ
หลักสูตร การสอน หรือการนิเทศที่ระบุเฉพาะเรื่อง หรือระดับชั้น เรียน และควรมีรายวิชาเลือก
เกี่ยวกับ การพูด เพื่อพัฒนาทักษะทางดานหลัก สูต รและการนิเทศ ทั้งนี้เพื่อพัฒ นาศัก ยภาพของ
นักศึกษาใหมีทักษะการพูดเพื่อสามารถนําวิชาที่เรียนทั้งหมดไปใชไดอยางมีคุณภาพ และควรเพิ่ม
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
สําหรับ มหาบัณ ฑิต ที่สําเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร/รายวิชา และ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. การจัดโครงสรางของหลักสูตร และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคลอง
กัน รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญดาน
การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศเปนอยางดี
2. ดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ควรมีการปรับปรุ งในบางรายวิชา เชน การนิเทศ
ควรเนน การฝก ปฏิบัติม ากกวาการเรีย นทฤษฎีที่จํ ากัด เฉพาะในหอ งเรี ยน ควรจะเนน การฝ ก
ปฏิบัติก ารแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง และในรายวิชาปรัชญาทางการศึกษา เนื้อหาวิชาเนน ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการจํา แตไมสามารถนําไปประยุกตใ ชในการพัฒนาหลักสู ต รได ทั้งนี้ในสวนของ
รายวิชาที่มีความเหมาะสมมาก คือ รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา เนื่องจากไดฝกปฏิบัติในการทํา
วิจัยซึ่งสามารถนําไปสูการทําวิทยานิพนธได
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปัจจัยนําเข้ า
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา เกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู
ด้ านปัจจัยนํ าเข้ า
(สื อทีใช้ ในการจัดการเรี ยนรู)้
1. มีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการ
ในการพัฒนาการเรียนรู
2. มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู

X

S.D.

3.86

0.72

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.97

0.75

มาก

3. สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย

3.77

0.84

มาก

4. อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม

4.41

0.71

มาก

5. มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู
เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการคิด
6. มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ
7. ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง

3.73

0.82

มาก

4.17
4.20

0.74
0.72

มาก
มาก

8. มีการจัดการดานเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลา
ของชวงเวลาในการเรียนรู
9. ความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามา
ประกอบการเรียนรูในหองเรียน
10. มีหนวยงาน องคกรจากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครือ่ งมือ
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู
รวม

4.12

0.76

มาก

3.83

0.75

มาก

3.49

.84

ปานกลาง

3.95

0.56

มาก

จากตารางที่ 10 พบวา ความคิด เห็นตอการพัฒ นาหลักสูตรดานสื่อที่ใชในการจัดการ
เรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากจํานวน 9 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ย
สูงสุดดังนี้ อาจารยใหคําแนะนําปรึกษาในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม ( X = 4.41,
S.D. = 0.71) รองลงมา ในชวงระยะเวลาการศึกษาไดมีการแสวงความรูในการพัฒนาตนเอง ( X =
4.20, S.D. = 0.72) มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ( X = 4.17, S.D.
= 0.74) มีการจัดการดานเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาใน
การเรียนรู ( X = 4.12, S.D. = 0.76) มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหา
ความรู ( X = 3.97, S.D. = 0.75) มีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับ
ความตองการในการพัฒ นาการเรียนรู ( X =3.86, S.D. = 0.72) ความสะดวกในการเลือกใช
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน ( X = 3.83, S.D. = 0.75) สภาพ
หองเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ( X = 3.77, S.D. = 0.84) มีบุคลากร
ภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการ
คิด ( X = 3.73, S.D. = 0.82) และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู ( X = 3.49, S.D. = 0.84)
จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหารและผูสอน มหาบัณฑิต และนักศึกษา
และจากการสนทนากลุม พบวา ควรเพิ่มจํานวนอาจารยผูสอนประจําสาขาใหเพียงพอ สําหรับการ
สอนและการดูแลการทําวิทยานิพนธ เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมากทั้งในระดับปริญญาเอก และ
ปริญญาโท ทําใหอาจารยผูสอนตองแบงเวลาไปดูแลนักศึกษาปริญญาเอก
ในดานสื่อ และอุปกรณก ารเรีย นการสอน ส ว นใหญ เห็น ว ายังไมสอดคลองกั บความ
ตองการของผูเรียน ทั้งนี้อุปกรณการเรียนสวนใหญยังไมทันสมัย เมื่อมีปญหาผูเรียนตองแกไขเอง
ซึ่งควรมีการใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณที่มีอยูในหองเรียน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาได
ถูกตองและรวดเร็ว
ในดานการยืมคืนวิทยานิพนธ ควรมีระบบการยืมคืนที่ดีกวานี้ ทั้งนี้นักศึกษาสวนใหญเรียน
ในวันเสารและอาทิตย ดังนั้นควรมีการใหบริการในวันเสารและอาทิตยดวย
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ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านกระบวนการ
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
X

S.D.

4.34

0.77

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

2. สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ที่ดี
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล
3. นักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู

4.33

0.84

มาก

3.92

0.90

มาก

4. นักศึกษาไดรวมวางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

3.82

0.89

มาก

5. ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

4.09

0.79

มาก

6. มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนําทรัพยากร
ทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร
7. นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเมื่อตองการไดรับความชวยเหลือ
เปนพิเศษ
8. นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู

3.93

0.91

มาก

4.38

0.83

มาก

4.24

0.78

มาก

9. นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(Interactive Communication)
10. ในชั้นเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก

4.40

0.83

มาก

4.22

0.79

มาก

4.17

0.66

มาก

ด้ านกระบวนการ
(การจัดการเรี ยนรู)้
1. สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน

รวม

จากตารางที่ 11 พบวา ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรดานการจัดการเรียนรู โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ นักศึก ษาไดรับการกระตุน ใหมีสวนรว มแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน(Interactive Communication) ( X = 4.40, S.D. = 0.83) รองลงมา นักศึกษาไดรับ
การตอบสนองจากอาจารยเมื่อตองการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ( X = 4.38, S.D. = 0.83)
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน ( X = 4.34, S.D. = 0.77) สาขา
หลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ที่ดีเพื่อใหนักศึก ษาไดเรียนรูใ น
ประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล ( X = 4.33, S.D. = 0.84)นักศึกษาไดรับการกระตุน
ใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู ( X = 4.24, S.D. = 0.78) ในชั้นเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับ
ปฏิสัมพันธอยางมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.78) ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชา
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หลักสูตรและการนิเทศ ( X = 4.09, S.D. = 0.79) มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการ
นิเทศที่เนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.93, S.D. = 0.91) นักศึกษามีสวน
รวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู ( X =3.92, S.D. = 0.90) นักศึกษาไดรวมวางแผน
และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ( X = 3.82, S.D. = 0.89)
จากการสอบถาม การสัมภาษณ และสนทนากลุม ของผูบริหาร ผูสอน มหาบัณฑิต และ
นัก ศึก ษา เห็น วา ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการนําเหตุก ารณที่มีก ารเปลี่ยนแปลงดาน
วิชาการในปจจุบันเชน การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐมาให
นักศึกษาไดศึกษา วิเคราะหจะไดทันกับเหตุการณ สอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
ด้ านกระบวนการ
(การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู)้
1. มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาที่บรรลุจุดประสงคการเรียนรู
เปนปรนัย ตรวจสอบได
2. นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู และปรับแผนการ
จัดการเรียนรู
3. การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น
4. มีตัวบงชี้ชัดเจนของเกณฑคุณภาพที่พึงประสงคที่มีประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนรู
5. การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย คณะอาจารย และ
นักศึกษา)
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.03

0.78

มาก

3.88

0.72

มาก

4.14

0.80

มาก

4.11

0.70

มาก

4.09

0.81

มาก

4.05

0.67

มาก

จากตารางที่ 12 พบวา ความคิด เห็ น ที่ มี ตอ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รด านการวัด และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา
เปน รายขอ พบวา อยูใ นระดับมากทุก ขอ เรียงตามลําดับ จากคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ การประเมิ น
กระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น ( X = 4.14, S.D. = 0.80) รองลงมาการมีตัว
บงชี้ที่ชัดเจนของเกณฑคุณภาพที่พึงประสงคที่มีผลในการจัดการเรียนรู ( X = 4.11, S.D. = 0.70)
การประเมิน ในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารยและคณะ อาจารยและนักศึก ษา ) ( X = 4.09,
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S.D. = 0.81) มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาที่บรรลุ จุดประสงคการเรียนรู เปนปรนัย
ตรวจสอบได ( X = 4.03, S.D. = 0.78) และนักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู และ
ปรับแผนการจัดการเรียนรู ( X = 3.88, S.D. = 0.72)
ข้ อคิดเห็นเพิมเติม
จากการสัมภาษณ และการสนทนากลุม พบวา การจัดการเรียนของสาขาวิชา มีการเรียน
ภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติงาน หรือการทําโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศ โดยฝกงานที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 ชั่วโมง โดยเนนการ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะทางด า นหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ และได แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ประสบการณ กั บ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ นโยบาย ทํ า ให มี โ อกาสเข า ร ว มกิ จ กรรม และฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในการ
ประชุมสัมมนาที่แตละหนวยงานจัด นอกจากนี้ยังมีการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน มีการฝกการจัดทํา
โครงการประชุมสัมมนาในรายวิชาฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และฝกปฏิบัติการนิเทศการสอน
ฝก การทําวิจัย และการสังเคราะหการวิจัย มีก ารสังเกตการณสอนและการนิเทศ ฝกปฏิบัติก าร
พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร มีการเชิญวิทยากรที่มีความรูและ
ประสบการณ และมหาบัณฑิตที่เปนรุนพี่มาชวยใหประสบการณ
ผลการสั มภาษณ ม หาบั ณ ฑิ ต ที่จ บการศึก ษาในสาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ ให
ขอคิด เห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวา ควรมีการนําเหตุการณที่มีก ารเปลี่ยนแปลงดาน
วิชาการในปจจุบัน เชน การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐมาให
นักศึกษาไดศึกษา วิเคราะห จะไดทัน กับเหตุการณสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ ในสวนของการ
บริหารหลักสูตร พบวา สาขาวิชาไดมีนโยบายเนนการจัดการเรียนจากการฝกปฏิบัติ (Practicum) มี
การศึกษาดูงานเพื่อนําประสบการณมาประยุก ตใชในการพัฒนางานด านหลักสูตรและการสอน
และสาขาวิชามีระบบการติดตามการทําวิทยานิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชา
อยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกือบรอยเปอรเซ็นต
สําหรับการวัดและประเมินผล นอกจากการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่ครอบคลุมความรู คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงานแลว การประเมินผลยัง
ครอบคลุม ถึง การประเมิน ภาระงาน ชิ้น งานที่ม อบหมายให ปฏิ บัติ และนํ าข อเสนอแนะและ
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ขอคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งมหาบัณฑิต
สวนใหญเสนอแนะวา การวัดและประเมินผลควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การวัดผล
ควรตองมีความเที่ยงตรง และที่สําคัญตองใหนักศึกษามีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
นอกจากนี้ ในดานการบริหารจัดการหลัก สูตร มีประธานสาขาดูแล และบริหารจัด การ
หลักสูตร โดยหมุนเวียนการปฏิบัติงานจากคณาจารยในสาขาวิชาปละ 1 คน มีการประชุมสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของสาขาวิชา แสวงหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
จัดระบบขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในดานตางๆ มีระบบการ
ติดตามนักศึกษาเพื่อการทําวิทยานิพนธ หลังจากจบการศึกษารายวิชา (Course work) แลว
ตอนที 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านผลผลิต
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต
ด้ านผลผลิต
1. มีความรูความเขาใจ และเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ
2. สามารถปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก หรือนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝาย
วิชาการของสถานศึกษาหรือผูสอน
3. สามารถศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ
4. มีคุณธรรมในวิชาชีพ
รวม

X

S.D.

4.69

0.76

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.65

0.83

มากที่สุด

4.45
4.54
4.58

0.73
0.92
0.68

มาก
มากที่สุด
มากทีสุ ด

จากตารางที่ 13 พบวา ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาหลัก สูตรดานผลผลิตโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D = 0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ การมีความรูความเขาใจ และ
เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ (

X

= 4.69, S.D = 0.76) รองลงมา การมีความสามารถใน

การปฏิบัติงานเปน ศึก ษานิเทศก หรือนัก พัฒ นาหลัก สูต ร หรือฝายวิชาการของสถานศึก ษาหรือ
ผูส อน (

X

= 4.65, S.D = 0.83) และการมีคุณธรรมในวิชาชีพ( X = 4.54, S.D = 0.92) สวนการมี

ความสามารถในการศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ พบวา มีความคิดเห็น
ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D = 0.73)
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สําหรับขอคิดเห็นเพิ่มเติมของมหาบัณฑิต พบวา สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศมี
แนวปฏิบัติ ใ หทําวิทยานิพนธ โดยพัฒ นางานวิจัยจากการทํางานในสถานศึก ษา โดยเนน การ
แกปญหาหรือพัฒ นางาน ทําใหไดรับประโยชนจากการทําวิทยานิพนธโ ดยสามารถคนควาวิจัย
พัฒนางานดานหลักสูตรและการนิเทศได ความรูค วามเขาใจทางดานหลักสูต รและการนิเทศ
รวมทั้งการวิจัย และการสอน สามารถนําไปพัฒนาเปนผลงานวิชาการ และสามารถแนะนําเพื่อน
รวมงานเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการได
นอกจากนี้ ผูใ ชบัณฑิต ใหขอคิดเห็น เพิ่มเติมวา มหาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเปน
ศึก ษานิเทศกที่นําการเปลี่ยนแปลง เนน ผูนําในการพัฒนาหลัก สูต รประเภทตางๆ ทั้งหลักสูต ร
ฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถิ่น และสามารถนําเทคนิควิธีสอนใหมๆไปใช
ในการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและรวมมือกันเรียนรู และที่สําคัญคือมีคุณธรรมใน
วิชาชีพ แมวาสังคมการศึกษาปจจุบันมีการศึกษาพาณิชยเขามาเกี่ยวของ แตมหาบัณฑิตสวนใหญมี
ความเปนมืออาชีพที่มีคุณธรรม
ตอนที 6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านผลกระทบ
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติงาน
ด้ านผลกระทบ
(การนําความรู ้ และประสบการณ์ ทีได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติงาน)
1. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ

X

S.D.

4.00

0.77

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

2. ความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและ
การนิเทศ
3. นักศึกษานําความรูที่ไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง

3.97

0.82

มาก

4.16

0.79

มาก

4. ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
รวม

4.20

0.84

มาก

4.08

0.70

มาก

116
จากตารางที่ 14 พบว า ความคิ ด เห็ น ต อ การพั ฒ นาหลั ก สูต รด า นการนํ าความรูแ ละ
ประสบการณที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.70)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ประสบการณ
การทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ( X = 4.20, S.D. = 0.84) รองลงมา
นักศึกษานําความรูที่ไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ( X = 4.16, S.D. = 0.79) และ
มีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศ ( X = 3.97, S.D. =
0.82)
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับการพัฒ นาผูเรียน
(มหาบัณ ฑิต ) สมรรถนะในด านหลัก สู ต ร การสอน และการนิ เทศ และประโยชน ที่ได จ าก
การศึกษา ดังตาราง 15-17
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน (มหาบัณฑิต)
ด้ านผลกระทบ
(การพัฒนาผู ้ เรียน(มหาบัณฑิต))
1. นําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง

X

S.D.

4.39

0.73

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

2. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม (Collaboration and
Interpersonal Skills)
3. มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ

4.25

0.68

มาก

4.07

0.85

มาก

4. มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการ

4.11

0.75

มาก

5. เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.83

0.82

มาก

6. มีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

3.99

0.74

มาก

4.17

0.65

มาก

รวม

จากตารางที่ 15 พบว า ความคิ ด เห็ น ตอ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รด า นการพั ฒ นาผู เ รี ย น
(มหาบัณฑิต) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ จากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ การนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง ( X = 4.39, S.D. = 0.73) รองลงมา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และกลุม(Collaboration and Interpersonal Skills) ( X = 4.25, S.D. = 0.68) มีความสามารถในการ
วางแผนและการจัดการ ( X = 4.11, S.D. = 0.75) มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ( X = 4.07,
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S.D. = 0.85) มีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication) ( X = 3.99, S.D. = 0.74)
และเปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( X = 3.83, S.D. = 0.82)
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับสมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน
และการนิเทศ
ด้ านผลกระทบ
(สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ)
1. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
2. ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน
3. ความรอบรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
4. เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
5. สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพรตอ
บุคคลอื่น
6. ความสามารถในการประเมินความตองการ ความจําเปนใน
ฐานะนักพัฒนาหลักสูตร
7. ความสามารถในการเลือกสาระในการจัดการเรียนรู
8. ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
9. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูที่สนองตอความตองการ
จําเปนของผูเรียน
10. สามารถจัดการเรียนรูที่นาเชื่อถือไดวามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
11. มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน
12. ในการประเมินผูเรียน มีการระบุคุณภาพพฤติกรรมที่พึง
ประสงค
13. ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพื่อน
ครู/นักเรียน)
14. จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style)
ตามแนวคิดพหุปญญา
15. มีทักษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
รวมเฉลีย

X

S.D.

3.88

ลําดับที

0.69

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.89
3.77

0.85
0.85

มาก
มาก

13
15

4.59

0.63

มากที่สุด

4.05

0.83

มาก

3.97

0.73

มาก

4.15
4.19

0.63
0.66

มาก
มาก

4.08

0.70

มาก

4.01

0.68

มาก

3.96

0.72

มาก

4.14

0.73

มาก

4.03

0.80

มาก

3.96

0.77

มาก

10

3.90
4.04

0.68
0.56

มาก

12

14

1
6
9
3
2
5
8
10
4
7

มาก
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จากตารางที่ 16 พบวา ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตตอสมรรถนะในดานหลักสูตร การ
สอน และการนิเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในประเด็นเรื่อง การเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม( X = 4.59, S.D. = 0.63) สวนประเด็นอื่นๆ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ความสามารถในการ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ( X = 4.19, S.D. = 0.66) ความสามารถในการเลือกสาระในการ
จัดการเรียนรู ( X = 4.15, S.D. = 0.63) ในการประเมินผูเรียน มีการระบุคุณภาพพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ( X = 4.14, S.D. = 0.73) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูที่สนองตอความตองการ
จําเปนของผูเรียน ( X = 4.08, S.D. = 0.70) สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพร
ตอบุคคลอื่น ( X = 4.05, S.D. = 0.83) ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพื่อน
ครู/นักเรียน) ( X = 4.03, S.D. = 0.80) สามารถจัดการเรียนรูที่นาเชื่อถือไดวามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.01, S.D. = 0.68) ความสามารถในการประเมินความตองการ ความจําเปนใน
ฐานะนักพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.97, S.D. = 0.73) มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน ( X =
3.96, S.D. = 0.72) จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ตามแนวคิดพหุ
ปญญา ( X = 3.96, S.D. = 0.77) มีทักษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ( X =
3.90, S.D. = 0.68) ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน ( X = 3.89, S.D. = 0.85)
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ( X = 3.88, S.D. = 0.69) และความรอบรูอยาง
ลึกซึ้งในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ( X = 3.77, S.D. = 0.85)
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับประโยชนที่ไดจากการศึกษา
ด้ านผลกระทบ
(ประโยชน์ ทีได้ จากการศึกษา)
1. การนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน
2. สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได
3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ
4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา
รวมเฉลีย

X

S.D.

4.77
4.64
4.55
4.77
4.91
4.72

0.44
0.59
0.60
0.44
0.29
0.47

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีสุ ด

ลําดับ
ที
2
4
5
2
1
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จากตารางที่ 17 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดจากการศึกษาในสาขาหลักสูตร
และการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกประเด็นมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ มีความ
ภาคภูมิใจในสาขาวิชา ( X = 4.91, S.D. = 0.29) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และการนําความรูไปประยุก ตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เทากัน ( X = 4.77, S.D. = 0.44) และ( X = 4.77, S.D. = 0.44) ตามลําดับ สามารถนําความรูไป
ถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได ( X = 4.64, S.D. = 0.59) และมีภาวะผูนําทางวิชาการ ( X = 4.55,
S.D. = 0.60)
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็น ของมหาบัณฑิตและนักศึกษา มี
ความคิดเห็นวาเปนสาขาวิชาที่มีประโยชนตอบุคคล และตอการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน ดังนี้
ประโยชน์ ต่อบุคคล มหาบัณฑิต และนักศึกษา เห็นวา เปนสาขาวิชาที่มีประโยชนตอทั้ง
ผูบริหารและครู รวมทั้งมหาบัณฑิตและนักศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาหลักสูตรและการนิเทศ
ที่เรียน คณาจารยใหความรู ความเมตตา ดังทีม่ หาบัณฑิตกลาววา
“ขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดใหความรู ความรัก ความใสใจในทุกๆ วินาที”
“ความเอื้ออาทร การชวยเหลือกัน ความเปนพี่เปนนอง ของทั้งระหวางอาจารยกับนักศึกษา
และนักศึกษากับนักศึกษา”
“เปนสาขาวิชาที่นอกจากไดความรูแลวยังไดความรัก”
“รูสึกภาคภูมิใจมากที่จบจากสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ม.ศิลปากร คณาจารยทุก
ทาน ใหความรู ความเมตตา สามารถนําความรูไปพัฒนาตนและพัฒนางานในวิชาชีพไดมาก ๆ”
“อาจารยทุก ทานมีค วามรู ความสามารถถายทอดวิชาความรูไดอยางยอดเยี่ยม” “ความ
เขมขนของการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธที่เปนมาตรฐานทําใหภ าคภูมิใจที่จ บจาก
ศิลปากร”
นอกจากนี้ยังเห็น วา เปน หลัก สูต รที่มีค วามสมบูร ณทางวิชาการที่ผูเรียนสามารถเปน
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพได
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ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน มหาบัณฑิต และนักศึกษา เห็นวา เปนสาขาวิชาที่
สอดคลองและเหมาะสมมากที่สุด ในการนําความรูที่ไดรับนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
อยางดีและมากที่สุด เสนอใหเปดสอนตอไปเพราะหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกมีคุณภาพ
มาก สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในดานการสอนและการบริหารได ซึ่งเปนหลักสูตรที่ทําให
ผูเรียนมี พื้น ความรูกวางสามารถนําไปประยุกตใชและเปน แนวทางในการปฏิบัติ งานไดจ ริง มี
ความมั่น ใจในการทํางาน และสามารถทําผลงานทางวิชาการไดอยางมั่น ใจ หลัก สูต รที่เรียน
สามารถนําไปพัฒนางาน และใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานในดานวิชาการได
จากการสัมภาษณและสนทนากลุม พบวา การสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ทําใหมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนําความรูและประสบการณไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางดี ดังที่มหาบัณฑิตคนหนึ่งใหขอมูลวา
“สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ในการทํางานเปนไดทั้งนักวิชาการ นักพัฒนา
หลักสูตร ผูนิเทศ ผูสอน ตอนแรกคิดวาความรูที่มีจะสูเพือ่ นรวมงานไดหรือไม แตเมื่อทํางานแลว
สูเขาไดแนนอน”
นอกจากนี้ สาขาวิชายังจัดใหมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน
และการนิเทศทุกๆป ทําใหมีความรูและประสบการณในวิทยาการใหมๆ และไดนําเผยแพร ขยาย
ผลกับเพื่อนรวมงาน และเปนผูนํา หรือรวมปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรและการนิเทศ โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคตะวันตก มีศึกษานิเทศก ผูสอน ผูบริหารที่สําเร็จการศึกษาจํานวนมากจากสาขาวิชาไป
เปนผูนําและกําลังสําคัญในวงการศึก ษา และผลจากความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตดังกลาว ไดสงผลใหมีผูสนใจมาศึกษาตอเปนจํานวนมากทุกป อยางตอเนื่อง
ในสวนของผูใชบัณฑิต ใหขอคิดเห็นวามหาบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปฏิบัติงานไดดีมีคุณ ภาพ และสามารถสรางสรรคงานได และ
ทํางานรวมกับผูอื่นได มีความรับผิดชอบในหนาที่และมีนวัตกรรมในการทํางาน

บทที 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตร
ในดานวัต ถุประสงค โครงสรางของหลัก สูต ร และรายวิชา 2) เพื่อประเมิน ปจ จัยนําเขาของ
หลักสูตรในดานสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และสิ่งอํานวยความ
สะดวก 3) เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และ กระบวนการทําวิทยานิพนธ
4) เพื่ อประเมิ น ผลผลิต ของหลัก สูต รในด านความรูค วามเขาใจ ความสามารถในการพัฒ นา
หลักสูตร การออกแบบการสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม และ
5) เพื่อประเมินผลกระทบของหลักสูตร ในดานความสามารถในการประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ โดยผูวิจัยใช
รูปแบบการประเมิน CIPPI Model กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย
ผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คน นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 110 คน มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน 95 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 235 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดว ย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และประเด็น สนทนากลุมที่เปน ความคิด เห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติรอ ยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
การประเมิน หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาหลัก สูต รและการนิ เทศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ดานบริบทหลักสูตร พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม และโครงสราง
หลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร สวนรายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และเห็นวาควรมีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาที่
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มีความเหมาะสมมาก คือรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา และเห็นวา รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถในการพัฒนาและการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
มีพัฒ นาทางเชาวนอารมณ ( EQ) ทําใหผูเรียนตระหนั ก ในความสําคัญทางวัฒ นธรรมทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับสากล ควรเพิ่มเวลาเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เทคนิคและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนา
หลักสูต ร และเปดวิชาเลือกเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับหลักสู ตร การสอน หรือการนิเทศที่ระบุเฉพาะเรื่อง
หรือระดับชั้นเรียน การจัดโครงสรางของหลักสูตร และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและ
สอดคลองกันควรมีการปรับปรุงใหเนนการฝกปฏิบัติ และใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรได
2. ดานปจ จัยนําเขา พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูใ นระดับมาก มีแหลงสืบคน
แสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู มีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุน
ผูเรียนและตรงกับ ความตองการในการพัฒ นาการเรียนรู
มีค วามสะดวกในการเลือกใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุ
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมใน
ระบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการคิด และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการ
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู ควรเพิ่มจํานวนอาจารยผูสอนประจําสาขาใหเพียงพอสําหรับการ
สอนและการดูแลการทําวิทยานิพนธ ควรพัฒนาระบบการยืมคืนวิทยานิพนธ และควรมีการขยาย
เวลาการใหบริการยืมคืนในวันเสารและวันอาทิตย
3. ดานกระบวนการ พบวา การจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
โดยมีความคิดเห็นวา นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนไดรับ
คําแนะนําและความชวยเหลือจากอาจารย สาขาวิชามีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการจัดการ
เรียนรูที่ดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็ น ที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุค คลไดรับการ
กระตุนใหก ลาซัก ถามเพื่อพัฒ นาความรู ในชั้นเรียนอาจารยและนัก ศึก ษามีปฏิสัมพัน ธ มีก าร
ปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูต ร
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู ดานการวัดและการประเมินผล
การจัด การเรียนรู พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูใ นระดับมาก โดยมีค วามคิด เห็นวา การ
ประเมิน กระบวนการเรียนรูมีตัวบงชี้ที่ชัดเจนในการประเมิน มีก ารประเมินความกาวหนาและ
พัฒนาการ นักศึกษามีสวนรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรูและปรับแผนการจัดการเรียนรู
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รวมทั้งมีการประเมินจากหนวยงานสถานศึกษาภายนอก โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติการ และการทํา
วิทยานิพนธ
4. ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากที่สุด คือมีความรูความเขาใจและ
เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนา
หลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา ผูสอน มีคุณธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการศึกษา
คนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทตางๆ ทั้งหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถิ่น และสามารถนํา
เทคนิควิธีสอนใหมๆไปใชใ นการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและรว มมือกันเรียนรู มี
คุณธรรมในวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพที่มีคุณธรรม
5. ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก สามารถนําความรูและ
ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ประสบการณ ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ช ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง การนําความรูที่ไดในระหวางเรียนไป
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตร
และการนิเทศ ไปพัฒนาผูเรียน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม สามารถในการ
วางแผนและการจัดการ มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ มีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และ
เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม สวนประเด็นอื่นๆพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
เกี่ยวกับประโยชนที่ไดจากการศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได
อภิปรายผลการวิจัย
การประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานบริบทหลักสูตร พบวารายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเห็นวา
ควรมีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาที่มีความเหมาะสมมาก
คือรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา และเห็นวา รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการ
พัฒนาและการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาใหความสําคัญของ
การปรับรายละเอียดของรายวิชาโดยเฉพาะมีการปรับคําอธิอบายรายวิชาใหเหมาะกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึก ษา และใหค วามสําคัญกับวิธีก ารแสวงหาความรู โดยสอดแทรกในทุก
รายวิชา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนวลฉวี ประเสริฐสุข และคณะ (2551: ข - ง) ทําการวิจัย
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เรื่อง การประเมิน หลั ก สูต รศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาจิต วิท ยาชุม ชน มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากรที่พบวา โดยกลุมมหาบัณฑิตประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อการ
วิจัยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก โครงสรางหลักสูตรรายวิชาตางๆทําให มีทักษะกระบวนการ
คิดขั้นสูง มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ(EQ) ทําใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับสากล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการบริหารจัดการรายวิชาใน
หลัก สูต รที่ดี สงผลใหก ารดํ าเนิ น งานดา นหลัก สู ต รมีประสิทธิ ภ าพ ประกอบกับหลั ก สูต รที่
พัฒนาขึ้นตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางครบถวน
กลาวคือ เนื้อหาครอบคลุมทั้งดานหลักสูตรและการสอน การนิเทศ กระบวนการวิจัย การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ โอลิวา (Oliva 1988 : 6) อเล็กซานเดอร
และเลวิส (Saylor and Lewis 1981 : 8) โบแชมป (Beauchamp 1975:6) ทาบา (Taba 1962:10) ธํารง
บัวศรี (2532:240) สงัด อุทรานันท (2532:34) และกาญจนา คุณ ารักษ (2543:38) ไดกลาวถึงใน
ทํานองเดียวกันวา แผน หรือแผนการเรียนรู(Plan for Learning) โครงการ หรือมวลประสบการณ
ที่จัดขึ้นใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู มีการออกแบบหลากหลาย แตมีองคประกอบหลักที่ไมแตกตาง
กัน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่จําเปนตอการดํารงชีวิต นําความรูไปสูการปฏิบัติ
ในการเรียนรูดวยตนเอง และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสอดคลองกับสุนีย ภูพันธุ
(2546 : 16) ที่กลาววาหลักสูตรเปนแนวทางที่จะสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน และเปนเครื่อง
ชี้ใหเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตและสอดคลองกับผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ และคณะ
(2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พบวาผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตรใน
ภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก สู ต รเหมาะสมกั บ สภาพป จ จุ บั น และสอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การติด ตามผลและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พบวา รายวิชาบังคับมีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได ทําใหมีความรูและทักษะในศาสตรของแตละสาขา คือ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศมีความรูและทักษะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การนิเทศ ในสวนของผลจากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ผูสอน มหาบัณฑิต
และนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาบาง
รายวิชา และตัดบางรายวิชา รวมทั้งบูรณาการบางรายวิชาเขาดวยกันเพื่อใหสอดคลองกับบริบท
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การศึกษาและการศึกษาไทยรวมทั้งเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แต
ทั้งนี้ควรมีจุดมุงหมายใหผูเรียนยังคงตองมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
นิเทศ อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการประเมินดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ควรมีการปรับปรุง
ในบางรายวิชา ซึ่งควรเนนการฝกปฏิบัติมากกวาการเรียนทฤษฎี ควรจะเนน การฝก ปฏิบัติก าร
แกปญหาที่เกิดขึ้นจริง และในรายวิชาปรัชญาทางการศึกษา เนื้อหาวิชาเนนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
จํา แตไมสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหลัก สูตรได ทั้งนี้ในสวนของรายวิชาที่มีความ
เหมาะสมมาก คือ รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา เนื่องจากไดฝกปฏิบัติในการทําวิจัยซึ่งสามารถ
นําไปสูการทําวิทยานิพนธได ซึ่งสอดคลองกับสงัด อุทรานันท (2532 : 211 – 212 ) ที่กลาววา
จุดมุงหมายของหลักสูตรควรตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง ไดแก พื้นฐานทางปรัชญา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยูบ นรากฐานของความจริงและสามารถ
นําไปปฏิบัติได และสอดคลองกับผลการวิจัย ของ นพดล โปงอาย (2549) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
การประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่พบวาหลักสูตรมีความชัดเจน ความสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และการนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน
2. ดานปจจัยนําเขา พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก มีแหลงสืบคนแสวงหา
ความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู มีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและ
ตรงกั บความต อ งการในการพัฒ นาการเรีย นรู มี ค วามสะดวกในการเลื อกใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณ วุฒิ) เขามารวมในระบบการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการคิด และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการสนับสนุน
ในการจัดการเรียนรูอาจารยมีความรูและประสบการณในการสอนการวิจัย ดูแลเอาใจใส ติดตามใน
การทําวิทยานิพนธดีมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สาขาวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ
ทรัพยากรการเรียนรู หนังสือ เอแกสาร วารสาร งานวิจัยเพื่อใหนักศึก ษาไดคนควาทั้งสื่อสิ่งพิมพ
และสื่อออนไลน (online) มีการปรับปรุงหองเรียนสะดวกตอการฝกปฎิบัติการและการทํางานกลุม
เชิญผูรูผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูและสอบวิทยานิพนธอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการติดตามผลและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พบวา สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับปาน
กลาง การนําความรูและประสบการณไปใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตน การใหคําปรึกษาและ
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การทําวิทยานิพนธ และการดําเนินงานของเจาหนาที่ประสานงานบัณฑิตศึกษาเห็นวา เหมาะสมอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของนวลฉวี ประเสริฐสุข และคณะ (2551: ข - ง) ทํา
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่พบวา อาจารยใหเวลาปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูในเกณฑดีถึงดีมาก นอกจากนี้
ควรพัฒนาระบบการยืมคืนวิทยานิพนธ และควรมีการขยายเวลาการใหบริการยืมคืนในวันเสารและ
วันอาทิตย มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ที่มีผ ลการประเมิ น ดา นปจ จัยนํ าเข า ข อที่มี คาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีหอ งปฏิ บัติก ารจุ ด เชื่ อมต อ
อินเตอรเน็ต ( Internet) หองทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมและการบริการดานธุรการ การยื่น
คํารองลงทะเบียนตาง ๆ และสอดคลองกับผลการวิจยั ของสุทธิลักษณ คณานันท (2548)ที่ทําวิจัย
เรื่องการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบัน
ราชภัฎอุตรดิตถ และไดศึกษาในดานปจจัยเบื้องตน โดยมีการประเมินความเพียงพอในดานอาจารย
ผูสอน นักศึกษา สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนตางๆมีความเพียงพอ จึงเปน
สวนหนึ่งที่จะชวยใหมีความพรอมในการใชหลักสูตร
3. ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และให
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม การจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก โดยมีความคิดเห็นวา นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากอาจารย สาขาวิชามีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการ
จัดการเรียนรูที่ดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล ไดรับ
การกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรูในชั้นเรียนอาจารยและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ มีการ
ปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูต ร
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู ดานการวัดและการประเมินผล
การจัดการเรียนรู พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา การประเมิน
กระบวนการเรียนรูมีตัวบงชี้ที่ชัดเจนในการประเมิน มีการประเมินความกาวหนาและพัฒนาการ
นักศึกษามีสวนรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรูและปรับแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งมีการ
ประเมินจากหนวยงานสถานศึกษาภายนอก โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติการ และการทําวิทยานิพนธ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาและผูสอนใหความสําคัญกับการนําหลักสูตรไปใชโดยพยายามจัด
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กระบวนการเรียนการสอนตามโครงสรางและจุดมุงหมายที่กําหนดไว มีการประชุมสาขาวิชาเพื่อ
ขับเคลื่อนการนําหลักสูตรไปใช สอดคลองกับแนวคิดที่วาการนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบที่
สําคัญยิ่งของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดังที่
โบแชมป (Beauchamp 1975 : 164 )และสุมิต ร คุณ านุก ร(2518 : 130)ใหค วามสํา คัญของ
กระบวนการการนําหลักสูตรไปใชไวสอดคลองกันวา หมายถึง การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการสอน
นอกจากนี้ จันดรา (Chandra 1977 : 10 ) และสงัด อุทรานันท (2532 : 260)ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการนําหลักสูตรไปใชไวสอดคลองกันวา การนําหลักสูตรไปใช คือ การทดลองใช
เนื้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล การใชอุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากร
ตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน และ สอดคลองกับผลการวิจัยของนวลฉวี ประเสริฐสุ ข และ
คณะ (2551: ข - ง) ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พบวา กระบวนการ พบวา พฤติก รรมการสอนของอาจารยโ ดย
รวมอยูในระดับมาก โดยมหาบัณฑิตมีโอกาสเรียนรูการรูจักตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก สวนกลุม
นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกิจกรรมกับเพื่อนรวมชั้นเรียน และมีโอกาสเรียนรู
การรูจัก ตนเอง/ผูอื่น เปน อัน ดับแรก การฝก ปฏิบัติงานในชุมชนและการนิเทศการฝก งานโดย
รวมอยูในระดับมาก มหาบัณฑิตไดรับการสนับสนุน คําแนะนํา กําลังใจจากอาจารยนิเ ทศการ
ฝกงานเปนอันดับแรก สวนนักศึกษาไดรับการสนับสนุน คําแนะนํา กําลังใจจากผูดูแลนักศึกษา
เปนอันดับแรก ดานการใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของมหาบัณฑิต และใน
ดานกระบวนการทําวิทยานิพนธ มหาบัณฑิตเห็นดวยกับกระบวนการทําวิทยานิพนธในระดับมาก
รวมทั้งมีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธในระดับมาก การฝก ปฏิบัติก ารควรมีก าร
ศึก ษาวิจัยตามสภาพจริงของชุมชน รวมทั้งเพิ่มบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะผูใ หคําแนะนํา
ปรึกษา สําหรับการวัดและประเมินผลจะครอบคลุมถึงการประเมินภาระงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย
ใหปฏิบัติ และนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผล และสอดคลองกับผลการวิจัยของธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ และคณะ (2552: ฌ ญ) ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พบวากระบวนการ 3 ดาน ไดแกดานการเรียนการสอน
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พบวา มีค วามเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ดานการวัด และประเมินผล พบวา มีค วาม
เหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด และผลการวิจั ยของอนุกูล พลศิริ (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประเมิ น หลัก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาชาวิช าคหกรรมศาสตรเ พื่อ พั ฒ นาชุ ม ชน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ พบวา กระบวนการของหลัก สูต ร ดานเตรียมการ การ
ดําเนิน การ และการประเมิน ผลหลัก สูต ร การเตรียมการสอน เทคนิค และวิธีส อนและการวั ด
ประเมิ น ผลผู เรี ย นของอาจารย อ ยูใ นระดั บมาก รวมทั้ ง สอดคลอ งกับ ผลการวิจั ย ของมั ท นา
วังถนอมศักดิ์ (2553 : ก-จ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พบวาดานกระบวนการ ในภาพรวมอยู
ในระดับดี ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และ
กระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
4. ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากที่สุด คือมีความรูความเขาใจและ
เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนา
หลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา ผูสอน มีคุณธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการศึกษา
คนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทตางๆ ทั้งหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถิ่น และสามารถนํา
เทคนิควิธีสอนใหมๆไปใชใ นการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและรว มมือกันเรียนรู มี
คุณธรรมในวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพที่มีคุณธรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาเนนการผลิต
นักปฏิบัติตามวิชาชีพและจัดการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานและเนนการฝกปฏิบัติในหนวยงาน
ทางการศึ ก ษาทั้ง ในและต า งประเทศ เพื่ อ ให สามารถนํา ประสบการณ มาประยุก ต ใ ช จ นเกิ ด
ประสบการณจริง ซึ่ง ผลการวิจัยสอดคลองกับวัต ถุประสงคหลักสูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่ตองการผลิต บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการนิเทศ เตรียมบุคลากรที่จะเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนาหลักสูตร
ผูบริหารฝายวิชาการของสถานศึกษาและอาจารยผูสอน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศ
และการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาคนควาและวิจัย และพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียน
และบุค ลากรทางการศึก ษาที่เกี่ยวของและผลที่ไดเปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูต รระดับ
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บัณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ.2548(2548:15)ที่ หลั ก สูต รปริญ ญาโทมุ งใหมี ค วามสั มพั น ธ ส อดคล องกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปน
สากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ
โดยใช ก ระบวนการวิ จั ยเพื่ อใหส ามารถบุ ก เบิ ก แสวงหาความรูใ หมไ ด อย า งอิ สระ รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชือ่ มโยงบูรณาการศาสตรที่ตน
เชี่ยวชาญกับสาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ
เปนไปตามผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่กําหนดวา 1) ผูเรียน
ตองมีความรูความเขาใจหลักการทฤษฎีในเรื่องตอไปนี้ความหมาย ประเภท องคประกอบ เนื้อหา
พัฒ นาการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ขั้น ตอนการสรา งและพั ฒ นาสภาพป ญหา แนวโนม การ
ศึกษาวิจัยทางดานหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ความหมาย ประเภท องคประกอบ เนื้อหา
พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ขั้นตอนการสรางและพัฒนาภาพปญหา แนวโนม การศึกษาวิจัย
ทางดานการสอนความหมาย ประเภท องคประกอบ เนื้อหา พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาสภาพปญหา แนวโนม การศึกษาวิจัยทางดานการนิเทศ 2) มีความรู
ความเขาใจและสามารถสรางพัฒนาหลักสูตร ออกแบบรูปแบบการสอน การนิเทศ 3) มีความรูและ
ทัก ษะในการวิ จัยทางดานหลัก สูต ร การสอน การนิเ ทศ 4)สามารถพัฒ นาเทคนิค วิธี รูปแบบ
นวัตกรรมทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศ และสอดคลองกับผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ
และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พบวาการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวม
และรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาบัณฑิต มีความคิดเห็น
วาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได
และ มีค วามสามารถในการจัด การเรียนการสอนอยูใ นระดับมากที่สุด สว นนักศึก ษา ผูสอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหาร
คณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ
และคณะ(2552: ฌ - ญ)ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึก ษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พบวาผลผลิตประกอบไปดวยกลุมผูใ ห
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ขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู ทักษะ
และเจตคติ ในระดับมากถึงมากที่สุด กลุมผูบังคับบัญชาในหน ว ยงานที่มหาบัณ ฑิต ทํางานอยู
พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณ ฑิตอยูใ นระดับมากและสอดคลองกับผลการวิจัยของ
นวลฉวี ประเสริฐสุข และคณะ (2551: ข - ง) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พบวา ดานผลผลิต มหาบัณฑิตเห็น
ดวยในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตในการไดรับความรูจากการศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน และการนําความรูทางวิชาการไปใชปฏิบัติจริง โดยคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกถึงคุณคาของตนเองมากขึน้
5. ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก สามารถนําความรูและ
ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ประสบการณ ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ช ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง การนําความรูที่ไดในระหวางเรียนไป
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตร
และการนิเทศ ไปพัฒนาผูเรียน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม สามารถในการ
วางแผนและการจัดการ มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชากามี การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และ
เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม สวนประเด็นอื่นๆพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
เกี่ยวกับประโยชนที่ไดจากการศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได คุณธรรม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาผูสอนและผูเรียนมีความสัมพั นธใกลชิด มีกิจกรรมวิชาการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการของ
สาขาวิชาที่ใหมหาบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันทํากิจกรรมวิชาการทางดานหลักสูตรและการนิเทศ
รวมกัน รวมทําวิจัย เปนวิทยากรผูชวยกับคณาจารย ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่ตองการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีตองมี
ความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลัก สูต ร โดยการศึก ษาคน ควาและวิจัย และ
สามารถพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของและเปนไปตาม
ผลการเรียนรู ด้านความรู ้ของสาขาวิชาหลักสูต รและการนิเทศที่กําหนดวาผูเรียนตอง. สามารถ
บูร ณาการความรูทางด านหลัก สู ต ร การสอน การนิเทศกับความรูใ นศาสตรอื่ น ๆที่เ กี่ยวขอ ง
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สามารถวิเคราะหสภาพปญหา พัฒนาการและแนวโนม ทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศใน
บริบทตาง ๆ สามารถติดตามความกาวหนาของความรูทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดเหมาะสม สามารถพัฒนาความรูทางดานหลั กสูตร การสอน
การนิเทศอยางตอเนื่องใชเทคนิค วิธีสอน นวัตกรรมที่หลากหลายโดยใหค วามรูดานหลักการ/
แนวคิด ทฤษฎี และเนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ตลอดจนการประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ ใชเทคนิควิธีสอน นวัตกรรมที่หลากหลายโดยใหความรูดานหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี และ
เนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ตลอดจนการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ และสอดคลอง
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาคือสามารถเปนผูนําในการพัฒนางานวิชาการ กิจกรรม แผนงาน
นโยบายโครงการทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศและมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ คือเขาใจธรรมชาติของบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และสามารถสื่อสารกับ
บุคลากรทางการศึก ษาและผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับตัวใหเขากับบุคคลกลุมตาง ๆ ใน
สังคมได สามารถวางแผนทํางานและแกปญหาที่มีความซับซอนทางวิชาชีพได มีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม เพื่อพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง วิชาชีพ
และศึก ษานิเทศก และสามารถใช ศาสตรแ ละศิลปท างดานหลัก สูต ร การสอน การนิเ ทศ ไป
แกปญหา ริเริ่ม พัฒ นาสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลและมีทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พบวาผลการประเมิน
ดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมี
ความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ บัณฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมาไปสรางผลงานทางวิชาการหรือ
นวัต กรรมการเรีย นการสอน และผลการปฏิบัติ งานของบัณ ฑิต สง ผลต อการดํา เนิ น งานของ
หนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามที่คาดหมาย
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอเสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร เนื่องจากมีบางรายวิชาที่มี
เนื้อหาใกลเคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหามีความทับซอนกันบาง ดังนั้นสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิ เทศควรปรับปรุงรายวิชาที่มีค วามสัมพัน ธทับซอน ไดแก พื้น ฐานดานจิต วิทยา สังคม
ปรัชญา เนนวิชาพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ และวิชาหลักการบริหาร
ทางการศึกษาควรบูรณาการกับวิชาทางดานหลักสูตรและการนิเทศ หรือพื้นฐานทางการศึกษา
2. จากผลการวิจัย พบวา ควรเพิ่มรายวิชาเลือก ดังนั้นสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศควร
มีร ายวิชาเลือกใหหลากหลาย ครอบคลุมแนวคิด กระบวนทัศนทางการศึก ษา แนวโนมของ
หลักสูตรและการนิเทศในทศวรรษหนา และแตละรายวิชาควรเนนการฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
หรือจากสภาพการปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรและการนิเทศ และควรคงใหมีการฝกปฏิบัติงานใน
หนวยงานทางการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ
3. จากผลการวิจัยพบวามหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถนําความรูและประสบการณ
ไปใชในการปฏิบัติงานและทําวิจัย สามารถเปนผูนําทางดานหลักสูตรและการนิเทศได ดังนั้นควร
มีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการบูรณาการการสอนแบบการวิจัยเปนฐาน (Research Based
Learning) หรือจัดการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศเนนกรณีศึกษา
4. จากผลการวิ จัย พบวา สื่อ และอุ ปกรณก ารเรีย นการสอน สว นใหญเ ห็น ว ายั งไม
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ทั้งนี้อุ ปกรณก ารเรีย นสว นใหญยังไม ทัน สมัย ดังนั้ น
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ควรมีการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
สะดวกตอการใช งานเอื้อตอการเรียนรูข องนัก ศึก ษา มี wireless ที่สามารถเชื่อมตอใหสามารถ
คน ควาได และมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน และควรปรับระบบการยืม -คืน วิทยานิพนธใ ห
สะดวกและสอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษาโครงการพิเศษ
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5. สาขาวิชาควรเพิ่มจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาใหมจี ํานวนมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษา
มีจํานวนมาก และอาจารยมีภาระงานเพิ่มขึ้นตองใหคําปรึกษาทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ทําใหการแบงเวลาดูแลงานนอยลงสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
6. สาขาวิชาควรนําผลงานวิจัยของมหาบัณฑิต มาเผยแพรใ นการประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติก ารของสาขาวิชาที่จัด ทุก ปโดยพิจ ารณาหัว ขอที่สอดคลองกับหัวขอ (Theme) ของการ
ประชุม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป
1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศจําแนกตาม
โครงการที่รับเรียนระหวางโครงการปกติกับโครงการพิเศษ (พิเศษรวมกับพิเศษตามความรวมมือ)
เพื่อดูคุณภาพของมหาบัณฑิตวาแตกตางกันหรือไม
2. ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรแยกกลุมเปาหมายระหวางนักศึกษาปจจุบัน
ที่กําลังเรียน และมหาบัณฑิตที่จบแลว
3. ควรมีก ารสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยทางหลัก สูต รและการนิเทศ เพื่อถอด
บทเรียนองคความรูทางหลักสูตรและการนิเทศที่ไดจากการวิจัย
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ประวัติผู้วิจัย

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ ์
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
Cert.in Educational Planning, Management, Innovation and Technology
For More Effective Learning, INNOTECH, Philippines.
(Three Months Training Course)
Cert.in Qualitative Research and Evaluation CIRCE University of
IIinois, Urbana
Champaign. USA. (Two Months Training Course)
สถานทีติดต่อ

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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รายนามผู ้เชียวชาญตรวจเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

1. อาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
ขาราชการบํานาญคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี

ผูเชี่ยวชาญดานนิเทศ
ขาราชการบํานาญคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคผนวก ข
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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(สําหรับผูบริหาร/ผูสอน)

แบบสั มภาษณ์
ความคิดเห็นทีมีต่อหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.........................
คําชีแจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความคิดเห็นของผูบริหาร/ผูสอน
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ใน 5 ดาน ไดแก ดาน
บริบท ดานปจ จั ยนําเขา ดานกระบวนการ ด านผลผลิต และดานผลการทบ ทั้งนี้เพื่อนํา มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในดานตางๆ และเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 การประเมินหลักสู ตรด้ านบริบท
1. ทานคิดวา วัตถุประสงคของหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสมหรือไม
และควรมีการปรับปรุงอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
2. ทานคิดวาโครงสรางของหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม อยางไร ถาไมสอดคลอง
ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
3. รายวิชาที่จัดในหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. ทานคิดวาหนวยกิตของแตละรายวิชา มีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุงหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ตอนที 2 การประเมินด้ านปัจจัยนําเข้ า
1. ทานคิดวาคุณสมบัติของผูสอนมีความเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิด วาคุณ สมบัติของการรับผูเรียนในสาขาหลัก สูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3. สื่อ วัสดุอุปกรณ บรรยากาศและสถานที่ ที่ทางสาขาจัด ให ทานคิด วามีค วามเหมาะสม
หรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ตอนที 3 การประเมินด้ านกระบวนการ
1. ทานคิด วาวิธีก ารจัด กระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชาหลัก สูต รและการนิเทศ
มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวาการวัดและการประเมินผลของแตละรายวิชา ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มีวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมหรือควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
อยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ตอนที 4 การประเมินด้ านผลผลิต
ทานคิด วาผูที่สําเร็จ การศึก ษาในสาขาวิชาหลักสูต รและการนิเทศมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลเหมาะสมกับคําวามหาบัณฑิตหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………….
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ตอนที 5 การประเมินด้ านผลกระทบ
1. ทานคิดวาผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความสามารถในการ
ประยุกตใชหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิชาชีพหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีภาวะความเปนผูนํา
และมีสมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
♦♦♦♦♦♦♦♦
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(สําหรับ มหาบัณฑิต)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..............................
คําชีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับ มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบสอบถามนี้ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การประเมินบริบทของหลักสูตร
ตอนที่ 3 การประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร
ตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 5 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร
ตอนที่ 6 การประเมินผลกระทบของหลักสูตร
3. โปรดพิจารณาขอคําถามและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอเพื่อประโยชน
ในการนําขอมูลมาวิเคราะห สําหรับประกอบการพิจารณา การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น คําตอบของทานไมมีผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอตัวทานและหนวยงาน
ของทานแตประการใด ทั้งทางตรงและทางออม
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 สถานภาพและข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันตอบ)
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ตอนที 1 สถานภาพและข้ อมูลทัวไปของมหาบัณฑิต (เฉพาะมหาบัณฑิตตอบ)
ข้ อที

สถานภาพและข้ อมูลทัวไป

สํ าหรับผู ้ วิจัย

□□
1 2
1

เพศ
□ 1) ชาย

2

□3

อายุ
 1) ต่ํากวา 30 ป
 3) 40 – 49 ป

3

□ 2) หญิง

 2) 30 – 39 ป
 4) 50 ปขึ้นไป

โครงการที่ศึกษา
 1) ภาคปกติ  2) ภาคพิเศษ  3) ภาครวมมือ

□4

□5
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ตอนที 2 บริบทของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ข้ อ

บริบทของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

................
..............
................
................
..............

..........
..........
..........
..........
.........

................
................
................
................
.............

สํ าหรับ
ผู ้ วิจัย

ด้ านบริบท เกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ......................................
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ…….........................
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง……………………………………………….….
รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับสากล..........................
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)……………………………………………….

................
...............
................
................
.............

..........
..........
..........
..........
..........

□6
□7
□8
□9
□ 10

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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152
ตอนที 3 ปัจจัยนําเข้ าของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ข้ อ

ปัจจัยนําเข้ า

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สํ าหรับ
ผู ้ วิจัย

ด้ านปัจจัยนํ าเข้ า เกียวกับสื อทีใช้ ในการจัดการเรียนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู...................
มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู. .....................................................................
สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย……………………………………….….
อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม...........................................................
มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการ
คิด..........................................................................................................................................................................
มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ..............................................................................
ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง..............................................................
มีการจัดการดานเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาในการเรียนรู. ...................
ความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน.........................
มีหนวยงาน องคกรจากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู…
 ……….

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

□ 11
□ 12
□ 13
□ 14

................
................
................
..............
…………
…………

..........
..........
..........
……..
..........
……

................
.............
……..…
………....
...…….....
…………

........
..........
..........
..........
..........
..........

..............
……........
................
................
................
................

□ 15
□ 16
□ 17
□ 18
□ 19
□ 20

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
152

153
ความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(เฉพาะมหาบัณฑิตตอบ)
รายวิชา

ระดับความคิดเห็น(เหมาะสม)
5
4
3
2
1

สํ าหรับผู ้ วิจัย

วิชาบังคับ
462 401 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
462 402 ทฤษฎีหลักสูตร
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
462 411 การออกแบบการสอน
462 412 การนิเทศการสอน
462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน
461 401 หลักการบริหารการศึกษา
463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา
467 391 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

□ 21
□ 22
□ 23
□ 24
□ 25
□ 26
□ 27
□ 28
□ 29
□ 30
□ 31
□ 32

วิชาเลือก
461 410 การศึกษารายบุคคล

□ 33

ข้ อเสนอแนะเพิมเติม

153

154
รายวิชา
462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
462 414 ปญหาการนิเทศการสอน
วิทยานิพนธ์
462 430 วิทยานิพนธ
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับความคิดเห็น(เหมาะสม)
5
4
3
2
1

สํ าหรับผู ้ วิจัย

ข้ อเสนอแนะเพิมเติม

□ 34
□ 35
□ 36

□ 37

ข้ อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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155
ตอนที 4 กระบวนการของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

กระบวนการของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สํ าหรับ
ผู ้ วิจัย

ด้ านกระบวนการ เกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน......................................................................
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ที่ดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล...............................................................................................
นักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู. ...................................................................
ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ..................................................
มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร..........
นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเมื่อตองการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ…................................
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู.............................................................................
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน(Interactive Communication)............
ในชั้นเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก……………………………………………....

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

..............
..............
..............
..............
..............
..............
……......
……….
………..

.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........

..............
..............
..............
..............
..............
..............
……......
..............
..............

□ 38
□ 39
□ 40
□ 41
□ 42
□ 43
□ 44
□ 45
□ 46
□ 47

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
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156
ตอนที 4 กระบวนการของหลักสู ตร (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

กระบวนการของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านกระบวนการ เกียวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.

มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาที่บรรลุจุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย ตรวจสอบได..............
นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู และปรับแผนการจัดการเรียนรู......................................
การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น..............................................................
มีตัวบงชี้ชัดเจนของเกณฑคุณภาพที่พึงประสงคที่มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู.................................
การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย คณะอาจารย และนักศึกษา)..........................................

................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........

................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........

................
................
................
................
................

□ 48
□ 49
□ 50
□ 51
□ 52

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
156

157
ตอนที 5 ผลผลิตของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

ผลผลิตของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

มีความรูความเขาใจ และเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ....................................................................
สามารถปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก หรือนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝายวิชาการของสถานศึกษาหรือผูสอน
สามารถศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ.................................................................
มีคุณธรรมในวิชาชีพ………………………………………………………………………………………

................
................
................
................

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านผลผลิต
1.
2.
3.
4.

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

□ 53
□ 54
□ 55
□ 56

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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158
ตอนที 6 ผลกระทบของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

ผลกระทบของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านผลกระทบ เกียวกับการนําความรู ้ และประสบการณ์ ทีได้ รับไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ......................................................................................
ความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศ..........................................
นักศึกษานําความรูที่ไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง........................................................
ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน……………………………...

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

□ 57
□ 58
□ 59
□ 60

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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159
ตอนที 6 ผลกระทบของหลักสู ตร (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

ผลกระทบของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านผลกระทบ เกียวกับการพัฒนาผู ้ เรี ยน (มหาบัณฑิต)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง......................................................................
มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม (Collaboration and Interpersonal Skills)..............................
มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ..........................................................................................................
มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการ…………………………………………………………….
เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี……………………………………………………………….....
มีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)………………………………………………..

................
................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........
..........

................
................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........
..........

................
................
................
................
................
................

□ 61
□ 62
□ 63
□ 64
□ 65
□ 66

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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160
ตอนที 6 ผลกระทบของหลักสู ตร (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ข้ อ

ผลกระทบของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านผลกระทบ เกียวกับสมรรถนะในด้ านหลักสู ตร การสอน และการนิเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน.......................................................................................
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน...............................................................................
ความรอบรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ..........................................................................
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม………………………………...
สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพรตอบุคคลอื่น…………………………………….
ความสามารถในการประเมินความตองการ ความจําเปนในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร…………………....
ความสามารถในการเลือกสาระในการจัดการเรียนรู…
 ……………………………………………………
ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู…
 ……………………………………………………..
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูที่สนองตอความตองการจําเปนของผูเรียน……………………………
สามารถจัดการเรียนรูที่นาเชื่อถือไดวามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ……………………………………...
มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน………………………………………………………………..
ในการประเมินผูเรียน มีการระบุคุณภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค…………………………………………
ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพื่อนครู/นักเรียน)………………………………...
จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ตามแนวคิดพหุปญญา…………………….
มีทกั ษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู…
 …………………………………………...

................
................
................
................
................
................
................
................
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..........
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................
................
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................
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................

□ 67
□ 68
□ 69
□ 70
□ 71
□ 72
□ 73
□ 74
□ 75
□ 76
□ 77
□ 78
□ 79
□ 80
□ 81

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม...............................................................................................................................................................................................................
160

161
ตอนที 6 ผลกระทบของหลักสู ตร (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

ผลกระทบของหลักสู ตร

ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด มาก 4 ปานกลาง น้ อย
5
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

...............
...............
...............
...............
...............

................
................
................
................
................

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านผลกระทบ เกียวกับประโยชน์ ทีได้ จากการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

การนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน............................................................................
สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได……………………………………………………..
มีภาวะผูนําทางวิชาการ.................................................................................................................................
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ……………………………………………………….
มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา……………………………………………………………………………...

...........
...........
...........
...........
..........

................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........

□ 82
□ 83
□ 84
□ 85
□ 86

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
161

162
(สําหรับนักศึกษา)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..............................
คําชีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับนัก ศึก ษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูต รและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบสอบถามนี้ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การประเมินบริบทของหลักสูตร
ตอนที่ 3 การประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร
ตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการของหลักสูตร
3. โปรดพิจารณาขอคําถามและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอเพื่อประโยชน
ในการนําขอมูลมาวิเคราะห สําหรับประกอบการพิจารณา การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น คําตอบของทานไมมีผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอตัวทานและหนวยงาน
ของทานแตประการใด ทั้งทางตรงและทางออม
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

163
ตอนที 1 สถานภาพและข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ข้ อที

สถานภาพและข้ อมูลทัวไป

สํ าหรับผู ้ วิจัย

□□
1

เพศ
□ 1) ชาย

2

□ 2) หญิง

1 2
□3
□4

ตําแหนง
□ 1) ผูบริหาร
□ 2) ผูสอน
□ 3) ศึกษานิเทศก □ 4) อื่นๆ ระบุ....................................

3

ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน (ขอ 2)
□ 1) ระหวาง 1 – 5 ป
□ 2) ระหวาง 6 – 10 ป
□ 3) ระหวาง 11 – 15 ป □ 4) 16 ปขึ้นไป
□ 5) อื่นๆ ระบุ......................................................................

□5

4

สถานทีท่ ํางาน
□ 1) สํานักงานเขตพื้นที่ □ 2) โรงเรียน
□ 3) วิทยาลัย/อาชีวศึกษา □ 4) มหาวิทยาลัย
□ 5) อื่นๆ ระบุ....................................

□6
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ตอนที 2 บริบทของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ข้ อ

บริบทของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

................
..............
................
................
..............

..........
..........
..........
..........
.........

น้ อยทีสุ ด
1

สํ าหรับ
ผู ้ วิจัย

ด้ านบริบท เกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ...............................
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ………………
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง…………………………………………..
รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับสากล.................
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)……………………………………….

................
...............
................
................
.............

....... ..................
....... ..............
...... ..................
....... ..................
.......
.........

□7
□8
□9
□ 10
□ 11

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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165
ตอนที 3 ปัจจัยนําเข้ าของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ข้ อ

ปัจจัยนําเข้ า

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สํ าหรับ
ผู ้ วิจัย

ด้ านปัจจัยนํ าเข้ า เกียวกับสื อทีใช้ ในการจัดการเรียนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู. ..................
มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูที่ตอบสนองตอการสืบคนหาความรู. .....................................................................
สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย……………………………………….….
อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม...........................................................
มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการ
คิด..........................................................................................................................................................................
มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ..............................................................................
ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง..............................................................
มีการจัดการดานเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาในการเรียนรู. ...................
ความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน.........................
มีหนวยงาน องคกรจากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู…
 ……….

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

..........
..........
..........
..........

................
................
................
................

□ 12
□ 13
□ 14
□ 15

................
................
................
..............
…………
…………

..........
..........
..........
……..
..........
……

................
.............
……..…
………....
...…….....
…………

........
..........
..........
..........
..........
..........

..............
……........
................
................
................
................

□ 16
□ 17
□ 18
□ 19
□ 20
□ 21

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตอนที 4 กระบวนการของหลักสู ตร
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

ข้ อ

กระบวนการของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สํ าหรับ
ผู ้ วิจัย

ด้ านกระบวนการ เกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน......................................................................
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ที่ดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ประเด็นที่สําคัญ ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล...............................................................................................
นักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู. ...................................................................
ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ..................................................
มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศที่เนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร..........
นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเมื่อตองการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ…................................
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู.............................................................................
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน(Interactive Communication)............
ในชั้นเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก……………………………………………....

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

..............
..............
..............
..............
..............
..............
……......
……….
………..

.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........

..............
..............
..............
..............
..............
..............
……......
..............
..............

□ 22
□ 23
□ 24
□ 25
□ 26
□ 27
□ 28
□ 29
□ 30
□ 31
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม......................................................................................................................................................................................................
ตอนที 4 กระบวนการของหลักสู ตร (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
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ข้ อ

กระบวนการของหลักสู ตร

มากทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยทีสุ ด
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

ด้ านกระบวนการ เกียวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.

มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาที่บรรลุจุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย ตรวจสอบได..............
นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู และปรับแผนการจัดการเรียนรู......................................
การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น..............................................................
มีตัวบงชี้ชัดเจนของเกณฑคุณภาพที่พึงประสงคที่มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู.................................
การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย คณะอาจารย และนักศึกษา)..........................................

................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........

................
................
................
................
................

..........
..........
..........
..........
..........

................
................
................
................
................

□ 32
□ 33
□ 34
□ 35
□ 36

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ประเด็นการสนทนากลุม่
ความคิดเห็นต่อหลักสู ตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็นการสนทนากลุ ่ม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายวิชาของศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
ครูผูสอนควรมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะอยางไรบาง
สื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบการสอน เหมาะสมและเพียงพอหรือไม อยางไร
การจัดการเรียนการสอนที่ทานตองการใหเปน ควรมีการจัดการเรียนการสอนอยางไร
การวัดและการประเมินผลที่ดําเนินการอยูเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาตาง ๆ หรือไม อยางไร
การใหคําปรึกษา การทําวิทยานิพนธ และระบบการติดตามนักศึกษาเหมาะสมหรือไม อยางไร
ทานสามารถนําความรูความสามารถและประสบการณที่ไดรับมาใชในการปรับปรุงการทํางานไดหรือไม อยางไร
โดยทั่วไปทานคิดวาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่พึงประสงค ควรเปนอยางไร
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Everyone agrees that Curriculum Evaluation is
essential to curriculum development,
implementation, and maintenance.

Ornstein A.C. and Hunkins F.C. (2004: 328)

